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HORIZONTAAL   VERTICAAL   
5 Als je een voorwerp doormidden kunt snijden, zodat 

de twee helften elkaars spiegelbeeld zijn of ongeveer 
gelijk zijn aan elkaar  

6 Bestaan uit een groot aantal cellen  
7 Planten waarbij de zaden in vruchten liggen  
10 Planten zonder wortels, stengels, bladeren en 

bloemen  
11 Stevig laagje om de cel, kenmerken voor het ordenen 

van organismen  
15 Vier grote groepen waarin alle organismen kunnen 

worden ingedeeld  
17 Planten die zich voortplanten via zaden  
19 Komen alleen voor in plantencellen en geven een 

groene kleur aan de bladeren  
20 Planten zich voort door deling  
21 Een soort schimmel waarbij de sporen in speciale 

organen ontstaan  
25 Bestaan uit één cel  
26 Regelt alles wat in de cel gebeurt  
27 Uitwendig skelet bij insecten  
29 Het indelen van organismen die je niet kent door op 

kenmerken te letten wordt zo genoemd 
31 Aan dit deel van het lijf zitten bij insecten de poten 

en vleugels vast  
32 Dieren met een stevig skelet van hoornvezel tussen 

de cellen  
33 Voedsel dat gemaakt wordt met behulp van bacteriën 

1 Het indelen van organismen in groepen  
2 Bij deze afdeling worden de slak en mossel 

ingedeeld  
3 Dieren die hun prooi vangen met tentakels  
4 Stukjes waaruit het lichaam van geleedpotigen is 

opgebouwd  
5 Bij deze afdeling horen de zee-egel en zeester  
8 Planten met kegels en naaldvormige bladeren  
9 Voorbeeld van eencellige wieren  
12 Lange dunne draden waaruit schimmels zijn 

opgebouwd  
13 Bij deze dieren is de lichaamstemperatuur constant  
14 Skelet bij gewervelden  
16 Planten zonder bloemen die zich voortplanten via 

sporen  
18 De jongen komen niet uit eieren, maar uit de 

moeder  
22 Schimmels planten zich op deze manier voort  
23 Onderdeel dat dieren stevigheid geeft  
24 Planten met sporendoosjes op steeltjes  
28 Planten met sporenhoopjes aan de onderkant van 

het blad  
29 Rijk waarbij de organismen geen bladgroenkorrels 

en geen celwand hebben  
30 Omgeving waarin het dier leeft  
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Antwoorden 
  
HORIZONTAAL   VERTICAAL   
5 symmetrisch  
6 veelcellig  
7 bedektzadigen 
10 wieren  
11 celwand  
15 rijken  
17 zaadplanten  
19 bladgroenkorrels  
20 bacteriën  
21 paddestoelen  
25 eencellig  
26 celkern 
27 pantser  
29 determineren 
31 borststuk  
32 sponzen  
33 zuurkool  

1 ordenen  
2 weekdieren 
3 holtedieren  
4 segmenten  
5 stekelhuidigen  
8 naaktzadigen  
9 boomalg  
12 schimmeldraden  
13 warmbloedig  
14 wervelkolom  
16 sporenplanten  
18 levendbarend  
22 sporen  
23 skelet 
24 mossen  
28 varens  
29 dieren  
30 milieu 

 


