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Θ ΧΘΜΕΙΑ ΤΘΣ ΗΩΘΣ
Επίπεδα οργάνωςθσ τθσ ηωισ

ΟΙΚΟΣΥΣΤΘΜΑ

ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΚΥΤΤΑΟ

ΜΟΙΟ

ΑΤΟΜΟ

Ρρώτο και απλοφςτερο που 
εκδθλώνει τα φαινόμενα τθσ ηωισ
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Χθμικά χαρακτθριςτικά τθσ ζμβιασ φλθσ

 Θ ζμβια φλθ υπόκειται ςτουσ ίδιουσ
φυςικοχθμικοφσ νόμουσ με τθν άβια

 Πλοι οι οργανιςμοί αποτελοφνται από το 
ίδιο είδοσ χθμικών μορίων

 Θ δομι των κυτταρικών ςυςτατικών
είναι προςαρμοςμζνθ ςτθ λειτουργία τουσ

 Κάκε επίπεδο οργάνωςθσ τθσ ηωισ εμφανίηει 
ιδιότθτεσ που δεν υπιρχαν ςτο προθγοφμενο
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Χαρακτθριςτικά τθσ ζμβιασ φλθσ

 Θ ΑΝΑΡΤΥΞΘ

 Θ ΑΝΑΡΑΑΓΩΓΘ

 Θ ΕΕΘΙΣΤΙΚΟΤΘΤΑ

 Θ ΕΞΕΛΙΞΘ

 Θ ΔΙΑΤΟΦΘ

 Θ ΟΓΑΝΩΜΕΝΘ ΔΟΜΘ
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Χθμικά ςτοιχεία που ςυνκζτουν τουσ οργανιςμοφσ

 Σφνολο ςτοιχείων 118

 Στοιχεία ςτθ φφςθ                                92

 Στοιχεία ςτουσ οργανιςμοφσ 27

Ανκρώπινοσ οργανιςμόσ Φλοιόσ τθσ Γθσ
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CΆνκρακασ

ΘΥδρογόνο

ΟΟξυγόνο

ΝΆηωτο

Τα τζςςερα αυτά ςτοιχεία βρίςκονται 
ςτουσ οργανιςμοφσ ςε ποςοςτό 96% 

Σχθματίηουν
ομοιοπολικοφσ
δεςμοφσ

Ο ΛΟΓΟΣ

Εξαςφαλίηουν
ςτακερότθτα

Συνδζονται με απλοφσ
ι πολλαπλοφσ δεςμοφσ
(εκτόσ του υδρογόνου)

Εξαςφαλίηουν
ποικιλομορφία

Επτά ςτοιχεία βρίςκονται ςτουσ οργανιςμοφσ ςε ποςοςτό 4% είναι 
τα ςτοιχεία: Φώςφοροσ (  ), Θείο ( S ), Κάλιο ( Κ ), Νάτριο ( Να ), 
Αςβζςτιο ( Cα ), Μαγνιςιο ( Mg ), Χλώριο (CI ). 

Δεκαζξι ιχνοςτοιχεία ςε ποςοςτό 0,01% με κυριότερα 
Σίδθρο  ( Fe ) και Ιώδιο ( Ι ), 
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Θ χθμεία τθσ ηωισ είναι υγρι

Σθμαςία νεροφ:

Με το νερό ανταλλάςςει χριςιμεσ ουςίεσ με άχρθςτεσ 

Τα κυτταρικά ςυςτατικά μετακινοφνται εφκολα με τθ 
βοικεια του νεροφ

Συμμετζχει ςε χθμικζσ αντιδράςεισ

 Το εξωτερικό ςε όλα τα κφτταρα είναι υδατικό

 Το εςωτερικό ςε όλα τα κφτταρα είναι υδατικό (80%)

Μονοκφτταροσ οργανιςμόσ Αμοιβάδα Ηει ςτο νερό

Σφνκετοσ οργανιςμόσ Ανκρώπινο 
κφτταρο

Ρεριβάλλεται 
από υδατικό 
διάλυμα
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ΤΟ ΝΕΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΡΙΟ 
ΔΙΑΔΕΔΟΜΕΝΟ ΥΓΟ 
ΣΤΟΝ ΡΛΑΝΘΤΘ ΜΑΣ

 Το νερό ανκίςταται, περιςςότερο από κάκε άλλο
υγρό ςτισ μεταβολζσ τθσ κερμοκραςίασ του

 Αναπτφςςει ιςχυρζσ δυνάμεισ ςυνοχισ και ςυνάφειασ

 Έχει μεγαλφτερη πυκνότητα ςτην υγρή από όςη
ςτη ςτερεή κατάςταςη

 Ζχει μεγάλθ διαλυτικι ικανότθτα

 Διίςταται ςε ιόντα
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Ομοιοπολικόσ ονομάηεται ο δεςμόσ που 

γίνεται με αμοιβαία ςυνειςφορά θλεκτρονίων

Μικρά μόρια
ΟΞΕΑ
ΒΑΣΕΙΣ
ΑΛΑΤΑ

υκμίηουν
το pH

Συμβάλλουν ςε
πολλζσ λειτουργίεσ


