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ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΕΣ

2.1 Ισορροπία στα βιολογικά συστήματα 
 

 

 

 

2.2 Οργάνωση και λειτουργίες του οικοσυστήματος – Ο ρόλος της ενέργειας 
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1. Φτιάξτε, χρησιμοποιώντας τους παρακάτω οργανισμούς, μια τροφική αλυσίδα. 
 

________________________  _________________________  _________________________  ________________________  

2. Σχεδιάστε στην παρακάτω εικόνα βέλη που να δείχνουν ποιος οργανισμός τρώει ποιον, ώστε να 

σχηματίσετε ένα τροφικό πλέγμα. 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

3. Συμπληρώστε τα κενά στην παρακάτω τροφική πυραμίδα. 
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2.2 Παρεμβάσεις του ανθρώπου στο περιβάλλον 
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Στην σχηματική αναπαράσταση απεικονίζεται ο κύκλος του νερού. Με τη βοήθεια των γνώσεων που έχετε αποκομίσει 

από τη φυσική να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν. 
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4.2 Ασθένειες 
Παθογόνος μικροοργανισμός: __________________________________________________________________________ 

Ξενιστής: ___________________________________________________________________________________________ 

Μόλυνση: __________________________________________________________________________________________ 

Μολυσματική ασθένεια: ______________________________________________________________________________ 

Συμπτώματα: _______________________________________________________________________________________ 

Διάγνωση: __________________________________________________________________________________________ 

Περίοδος επώασης του μικροοργανισμού: ________________________________________________________________ 

Επιδημία: __________________________________________________________________________________________ 

Πανδημία: _________________________________________________________________________________________ 

Θεραπεία: __________________________________________________________________________________________ 

Πρόληψη: __________________________________________________________________________________________ 

 

Ασθένεια Τι είναι Μικροοργανισμοί 

που την προκαλούν 

Πώς μεταδίδεται στον 

άνθρωπο 

Συμπτώματα 

AIDS     

Γρίπη     

Συνάχι     

Φυματίωση     

Μυκητίαση     

Χολέρα     

Ελονοσία     

Τέτανος     

Σαλμονέλα     

Τύφος     

Ανεμοβλογιά     
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 

1 
Τροφική δηλητηρίαση που οφείλεται 
σε βακτήριο 

3 
Η ικανότητα των οργανισμών να 
διατηρούν το εσωτερικό τους 
περιβάλλον σταθερό 

6 
Ένας γενικός εσωτερικός αμυντικός 
μηχανισμός του ανθρώπου 

10 
Ο άνθρωπος που προσβάλλεται 
από έναν παθογόνο οργανισμό 

12 
Αποκτούμε απέναντι σε ένα αντιγόνο 
όταν φτιάξουμε κύτταρα μνήμης 

13 
Η αναγνώριση της ασθένειας από 
τον γιατρό 

15 
Είναι ο πυρετός, η διάρροια, ο βήχας 
κλπ 

17 Είναι τα πλασμώδια της ελονοσίας 

21 
Αντιδράσεις του μεταβολισμού κατά 
τις οποίες γίνεται σύνθεση χημικών 
ενώσεων 

22 
Μικροοργανισμοί που παρασιτούν 
στα κύτταρα άλλου οργανισμού 

23 
Αντιδράσεις του μεταβολισμού κατά 
τις οποίες γίνεται διάσπαση μορίων 

24 
Σ'αυτούς οφείλονται οι δερματικές 
μυκητιάσεις 

25 Ονομάζονται και έτσι τα μικρόβια 
 

ΚΑΘΕΤΑ 

2 
Μια ασθένεια που μπορεί να μεταδοθεί από 
ένα άτομο σε άλλο 

4 
Υγρό που περιέχει αντισώματα τα οποία 
λαμβάνονται από ζωικό οργανισμό που έχει 
μολυνθεί 

5 
Η απόκριση του οργανισμού όταν 
αναγνωρίσει ένα αντιγόνο 

7 
Μία ασθένεια που εξαπλώνεται σε όλο τον 
κόσμο 

8 
Πρωτεΐνες που βοηθούν μια αντίδραση να 
γίνει σωστά και πιο γρήγορα 

9 
Μικροοργανισμός που προκαλεί στον 
άνθρωπο ασθένεια 

11 
Ο χρόνος μεταξύ της μόλυνσης και της 
εμφάνισης των πρώτων συμπτωμάτων της 
ασθένειας είναι η περιόδος ... 

14 Τρόπος πρόληψης για μια ασθένεια 

16 
Η άνοδος της θερμοκρασίας του σώματος 
μετά από γενικευμένη μόλυνση 

18 Πρωτεΐνες που εξουδετερώνουν τα αντιγόνα 

19 Η έγκαιρη αποφυγή μιας ασθένειας 

20 
Μικροοργανισμοί που υπάρχουν και ωφέλιμοι 
και παθογόνοι για τον άνθρωπο 

 

 



12 
 

3.2 Ένζυμα και μεταβολισμός 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΖΥΜΑ:____________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

Α. Πόση ώρα πρέπει να κολυμπήσετε για να «κάψετε» τις 

θερμίδες μιας μακαρονάδας; ________________________ 

Β. Πόση ώρα πρέπει να διαβάσετε για να «κάψετε» τις θερμίδες ενός παγωτού; ______________________________ 

Γ. Πόσες μερίδες σαλάτα πρέπει να φάτε για να πάρετε τις θερμίδες που θα σας έδινε ένα χάμπουργκερ; __________ 
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