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ΦΥΛΛΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  1       ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΟΥΣΙΩΝ  

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

1. Συμπληρώστε  τα κενά  του  κειμένου:

Στα μικρόβια η μεταφορά ουσιών επειδή επικοινωνούν άμεσα με το .....περιβάλλον....τους γίνεται
κυρίως  με   ...διάχυση....(  πχ  είσοδος  ...οξυγόνου......για   την  αναπνοή  τους  αφού  μέσα  τους
συνεχώς το μειώνουν)

Τα  φυτά  διαθέτουν τον....αγωγό......ιστό (ένα δίκτυο σωλήνων) που περιέχει το ..ξύλωμα.......  που
ανεβάζει   ....νερό....και  διαλυμένα  άλατα  από  τις  ....ρίζες....στα  υπόλοιπα  όργανα  ,και
το  ....φλοίωμα.......  που   κατεβάζει   τη  ......γλυκόζη.....  και  άλλες  θρεπτικές  ουσίες   από
τα ......φύλλα..... στα υπόλοιπα όργανα.
Μέρος  αυτού  του  δικτύου  σωλήνων   διακρίνουμε    στα  .....νεύρα.......  των    φύλλων  -  σαν
γραμμώσεις μοιάζουν-.
Στην επιφάνεια του φύλλου η πυκνή διάταξη των κυττάρων της ...επιδερμίδας........ διακόπτεται
από μικροσκοπικά ανοίγματα που λέγονται ....στόματα...
Μέσω  αυτών  εισέρχεται  οξυγόνο  για  την  ...αναπνοή................του  φυτού  και  εξέρχεται  πολύ
 περισσότερο  ( την  ημέρα  μόνο) λόγω  της ....φωτοσύνθεσης.................)
Την ημέρα εισέρχεται πολύ ....διοξείδιο.... του άνθρακα για να κάνει .............φωτοσύνθεση............
Επίσης  γίνεται  και  η  ..αποβολή.........  μεγάλης  ποσότητας  νερού  με  τη  διαδικασία
της .....διαπνοής.................

Στα  σπονδυλωτά το  κύριο  όργανο  του  κυκλοφορικού  συστήματος είναι η ...καρδιά...........
Συνεχώς   συσπάται  απομακρύνοντας  το αίμα και ...χαλαρώνει........... για  να  επιστρέφει  το
αίμα.
Ο  ρόλος  της  :  είναι  μια  δυνατή  .....αντλία...........προώθησης  (με  τις  ......αρτηρίες.........και  τα
αρτηρίδια) και .....επαναφοράς.....................  (με  τα  .....φλεβίδια .......και  τις  ....φλέβες..........)
Μπορεί  να  είναι  δίχωρη ( ψάρια ) ή  τρίχωρη  ή ....τετράχωρη.........

Τα πάνω  διαμερίσματα  λέγονται  ......κόλποι............και  τα  κάτω ....κοιλίες..........
Η καρδιά στα πουλιά και στα θηλαστικά είναι.....τετράχωρη.....................
Αυτά τα ζώα λέγονται ...ομοιόθερμα............ διότι διατηρούν σταθερή τη ......θερμοκρασία............
τους (36,6  βαθμούς Κελσίου ), ενώ τα υπόλοιπα ζώα λέγονται ........ποικιλόθερμα.................
Η αρκούδα το χειμώνα πέφτει σε....χειμέριο  ύπνο.........επειδή δεν βρίσκει  τροφή, ενώ  τα  φίδια
πέφτουν σε .......χειμερία...... ..........νάρκη.................αφού  δεν  μπορούν να  αντιμετωπίσουν  το
πολύ ....κρύο.............

2) Να κάνετε  τις  σωστές  αντιστοιχίσεις

δίκτυο  σωλήνων --------- αγωγός ιστός



στόματα ------------------- μικροσκοπικά ανοίγματα

καρδιά ------------------- διπλή αντλία

τριχοειδή.----------------- παρεμβάλλονται μεταξύ αρτηριδίων και φλεβιδίων                                  

ξύλωμα ------------------ μεταφέρει νερό και άλατα

ομοιόθερμα ------------- σταθερή θερμοκρασία

διαπνοή ----------------- εξάτμιση  νερού

3) Ποιός ο ρόλος του αίματος;(σε 5 γραμμές)

Λειτουργίες αίματος
1) Μεταφέρει θρεπτικές ουσίες από το λεπτό έντερο στα κύτταρα, οξυγόνο από τους 

πνεύμονες στα κύτταρα, και άχρηστες ουσίες από τα κύτταρα στους νεφρούς
- για  να  αποβληθούν -

2) Σταθεροποιεί τη θερμοκρασία (36,6 βαθμούς Κελσίου) του  σώματος
3) Στηρίζει την άμυνα του   σώματος ( έχει λευκά αιμοσφαίρια , αντισώματα κλπ)


