
Επανάληψη 2ο κεφάλαιο (Α μέρος)
Άνθρωπος και περιβάλλον



2.1 η έννοια του οικοσυστήματος



2ο κεφάλαιο

6. Τι είναι ο πληθυσμός, η 
βιοκοινότητα και ο βιότοπος;


7. Ποιες είναι οι τρεις απαραίτητες 
προϋποθέσεις για να διατηρείται 
ένα οικοσύστημα;


8. Ποια οικοσυστήματα 
χαρακτηρίζονται ως αυτότροφα 
και ποια ως ετερότροφα; Να 
αναφέρεται παραδείγματα.


!
!
!
Χαρακτηριστικά οικοσυστημάτων 
 

Ερωτήσεις ανάπτυξης 
1.Τι είναι η βιόσαφαιρα;


2.Τι γνωρίζετε για την ισορροπία σε 
ένα οικοσύστημα. Να αναφέρετε ένα 
παράδειγμα.


3.Τι ονομάζεται ποικιλότητα ενός 
οικοσυστήματος;


4.Όσο μεγαλύτερη είναι η ποικιλότητα 
ενός οικοσυστήματος τόσο 
σταθερότερο ή ασταθέστερο είναι; 
Γιατί;


5.Ποιο οικοσύστημα είναι 
σταθερότερο, ένα δάσος ή μια μεγάλη 
καλλιεργημένη έκταση; Γιατί;


!
!
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2ο κεφάλαιο

 
!
!
 

Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου σελ. 74 !
1.Ένα οικοσύστημα περιλαμβάνει τους βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες της περιοχή 
καθώς και τις μεταξύ τους  αλληλεπιδράσεις. Εξαιτίας αυτής της αλληλεπίδρασης 
πρέπει να μελετώνται ταυτόχρονα. Η αλληλεπίδραση βιοτικών και αβιοτικών 
παραγόντων καθορίζει τη φύση και τη λειτουργία του οικοσυστήματος.
!
2.Εισροές: χημική ενέργεια με την μορφή τροφίμων

 Εκροές: απορρίμματα, αστικά λύματα και νεκροί οργανισμοί
!
3.Αυτότροφο οικοσύστημα: θα μπορούσαν να λείπουν οι καταναλωτές αφού οι 
παραγωγοί και οι αποικοδομητές αρκούν για την ανακύκλωση της ύλης (παραγωγοί 
συνθέτουν οργανικές ενώσεις από ανόργανα μόρια, αποικοδομητές αποικοδομουν την 
νεκρή οργανική ύλη σε απλούστερες ενώσεις).

Ετερότροφο οικοσύστημα: εξ ορισμού λείπουν οι παραγωγοί γιατί η εισαγωγή της 
χημικής ενέργειας γίνεται μέσω  χημικών ουσιών που έχουν παραχθεί σε κάποιο άλλο  
αυτότροφο οικοσύστημα
!
4.Οι γεωργικές καλλιέργειες (τεχνητά οικοσυστήματα) παρουσιάζουν μικρότερη 
ποικιλότητα άρα είναι λιγότερα σταθερά οικοσυστήματα.  βλ σελ. 73
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Μπορείτε να 
επισημάνετε τις 

διαφορές της 
φωτοσύνθεσης 

και της 
κυτταρικής 
αναπνοής; 

!
Ποιοι οργανισμοί 
φωτοσυνθέτουν 
και ποιοι κάνουν 

κυτταρική 
αναπνοή; κυτταρική αναπνοή

Φωτοσύνθεση: οι παραγωγοί 
Κυτταρική αναπνοή: όλοι



2.2 Ροή ενέργειας
2ο κεφάλαιο

ΡΟΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Τροφικές αλυσίδες και 
τροφικά πλέγματα & 
Τροφικές πυραμίδες και 
τροφικά επίπεδα !
Ερωτήσεις Ανάπτυξης 
1.Τι δείχνει μια τροφική αλυσίδα 
και τι ένα τροφικό πλέγμα; Ποια 
από τις δύο έννοιες εκφράζει 
καλύτερα τις πραγματικές 
τροφικές σχέσεις των 
οργανισμών σε ένα οικοσύστημα; 
Γιατί;


2.Τι είναι η τροφική πυραμίδα 
και τα τροφικά επίπεδα;


3.Πού οφείλεται το γεγονός ότι 
μόνο το 10% περίπου της 
ενέργειας ενός τροφικού 
επιπέδου περνάει στο επόμενο, 
ενώ το 90% της ενέργειας 
χάνεται; Γιατί παρατηρείται η 
ίδια πτωτική τάση (90%) και στις 

πυραμίδες βιομάζας;


4.Τι είναι οι πυραμίδες πληθυσμού και πότε είναι 
ανεστραμμένες;


5.Γιατί είναι δύσκολη η κατάταξη των 
καταναλωτών σε τροφικά επίπεδα;


!
!
!
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Με ποια μορφή εισάγεται, διανέμεται 
και χάνεται η ενέργεια σε ένα 
οικοσύστημα. Πώς συμμετέχουν οι 
κατηγορίες των οργανισμών; 

Αυτότροφο οικοσύστημα: εισάγεται ως 
ηλιακή, διανέμεται ως χημική, χάνεται 
ως θερμική 

Ετερότροφο οικοσύστημα: εισάγεται 
ως χημική, διανέμεται ως χημική, 
χάνεται ως θερμική



Ερωτήσεις!
1. 
περιβάλλοντος

α
β
γ
!
2. 
α
β
γ
!

Ποια ομάδα οργανισμών κινδυνεύει 
περισσότερο αν μειωθεί η βιομάζα των 
παραγωγών σε ένα οικοσύστημα και 
γιατί; 

Κινδυνεύουν περισσότερο οι κορυφαίοι 
καταναλωτές διότι σταδιακά θα μειωθεί 
και η βιομάζα που περνά από το ένα 
τροφικό επίπεδο στο επόμενο. Το 
γεγονός αυτό σε συνδυασμό με το ότι 
υπάρχει μία ελάχιστη βιομάζα που 
πρέπει να υπάρχει για να συντηρηθεί 
ένα τροφικό επίπεδο οδηγεί στη 
δυσκολία επιβίωσης των κορυφαίων 
καταναλωτών.

4.
ανεστραμμένες

5.
καταναλωτών

!
!
!

Με ποια μορφή εισάγεται, διανέμεται 
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κατηγορίες των οργανισμών; 
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ως θερμική 

Ετερότροφο οικοσύστημα: εισάγεται 
ως χημική, διανέμεται ως χημική, 
χάνεται ως θερμική



2.3 Βιογεωχημικοί κύκλοιΒιογεωχημικοί κύκλοι 
ο κύκλος του άνθρακα

Ερωτήσεις 
ανάπτυξης 

1. Τι ονομάζεται βιογεωχημικός κύκλος; 

2. Γιατί η πορεία του άνθρακα στα 
οικοσυστήματα ακολουθεί τη ροή της 
ενέργειας; 

3. Πώς εισέρχεται ο άνθρακας στα 
οικοσυστήματα; 

4. Ποια είναι η πορεία που ακολουθεί η 
γλυκόζη που συντίθεται από τους 
παραγωγούς; 

5. Με ποιον τρόπο επιστρέφει στην 
ατμόσφαιρα το διοξείδιου του άνθρακα; 

!

6. Ποιες είναι οι δύο βασικές διαδικασίες 
εναλλαγής διοξειδίου του άνθρακα 
ανάμεσα στους οργανισμούς ενός 
οικοσυστήματος και στην ατμόσφαιρα; 

7. Πώς δημιουργήθηκαν τα ορυκτά καύσιμα; 

8. Πώς παρεμβαίνει ο άνθρωπος στον κύκλο 
του άνθρακα; 

‣ κυτταρική αναπνοή 
‣ οξείδωση γλυκόζης 
‣ καύση γλυκόζης !
πραγματοποιείται: από όλους (σχεδόν) τους 

οργανισμούς 

πού γίνεται;   σε κάθε κύτταρο 

!
Ώρες: 8 π.μ. – 3 μ.μ.    



2ο κεφάλαιο

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ 

!
Ερωτήσεις ανάπτυξης 
1. Για ποιο λόγο το άζωτο είναι σημαντικό για τους 

οργανισμούς;


2. Τι είναι η αζωτεοδέσμευση και σε ποιες κατηγορίες 
διακρίνεται;


3. Να περιγράψετε την ατμοσφαιρική αζωτοδέσμευση.


4. Να περιγράψετε τη βιολογική αζωτοδέσμευση.
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Ποιο μικροοργανισμοί 
εμπλέκονται στον κύκλο 
του αζώτου και ποιος είναι 
ο ρόλος τους; 

Αποικοδομητές, 
αζωτοδεσμευτικά βακτήρια 
(ελεύθερα και συμβιωτικά), 
νιτροποιητικά βακτήρια, 
απονιτροποιητικά βακτήρια 
(σελ. 86 & 87)



2ο κεφάλαιο
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!
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2ο κεφάλαιο

5. Έστω ένα άτομο αζώτου (Ν), το οποίο μπορεί να εντοπιστεί οπουδήποτε βρεθεί 
(επειδή π.χ είναι ραδιενεργό). Αυτό το άτομο αζώτου εντοπίζεται σε κάποιο νιτρικό ιόν 
που βρίσκεται στο έδαφος. Να περιγράψετε τις πιθανές 
πορείες του ατόμου αυτού από τη στιγμή που 
προσλαμβάνεται από ένα φυτό έως ότου ξαναβρεθεί στο 
έδαφος, πάλι ως νιτρικό ιόν.


6. Τι είναι η νιτροποίηση και τι η απονιτροποίηση;


7. Με ποιους τρόπους ο άνθρωπος επεμβαίνει στον κύκλο 
του αζώτου;


8. Ποιοι είναι οι δύο οικολογικοί τρόποι εμπλουτισμού του 
εδάφους με άζωτο;
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Πώς συμβάλλει η 
αμειψισπορά και πώς η 
αγρανάπαυση στον 
εμπλουτισμό του εδάφους 
με άζωτο (αναλυτικά); 

Αμειψισπορά: βιολογική 
αζωτοδέσμευση κυρίως 
λόγω ψυχανθών 

Αγρανάπαυση: 
ατμοσφαιρική 
αζωτοδέσμευση, 
βιολογική (ελεύθερα 
αζωτοδεσμευτικά), 
νιτροποίηση, 
αποικοδόμηση

“Τη γη δεν την 

κληρον
ομήσα

με από 

τους γονείς
 μας, τη 

δανεισ
τήκαμε

 από τα 

παιδιά
 μας.” 



2ο κεφάλαιο

Ερωτήσεις ανάπτυξης 
1.Ποιες είναι οι ιδιότητες του νερού που το καθιστούν 
πολύ σηµαντικό για τη ζωή; 

2.Τι είναι η εξάτµιση και τι η επιδερµική εξάτµιση; 

3.Τι ονοµάζουµε διαπνοή και ποιος ο ρόλος της στον 
κύκλο του νερού; 

4.Τι είναι οι κατακρηµνίσεις; 

5.Περιγράψτε τον κύκλο του νερού στα υδάτινα 
οικοσυστήµατα και στα χερσαία. 

6.Γιατί τα φυτά παίζουν καθοριστικό ρόλο την 
απορρόφηση του νερού; 

7.Για ποιο λόγο στο δέλτα των ποταµών εµφανίζεται 
υψηλή παραγωγικότητα; 
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Ποια είναι η διαφορά της 
διπανοής µε την 
επιδερµική εξάτµιση; 

Στη διαπνοή, το νερό που 
απομακρύνεται μέσω των 
στομάτων έχει εισέλθει στο 
φυτό από τις ρίζες του 

Ποια αέρια ανταλλάσονται 
µέσω των στοµάτων; 

φωτοσύνθεση: εισαγωγή 
διοξειδίου του άνθρκα & 
απελευθέρωση οξυγόνου 

κυτταρική αναπνοή: 
εισαγωγή οξυγόνου & 
απελευθέρωση διοξειδίου του 
άνθρκα  

διαπνοή: απελευθέρωση 
νερού με τη μορφή 
υδρατμών

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ  
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2.4 Ρύπανση
2ο κεφάλαιο

Ερωτήσεις ανάπτυξης 
1. Τι ονοµάζεται ρύπανση και τι ρύπος; 

2. Ποιο είναι το κριτήριο, στις περισσότερες 
περιπτώσεις, για να χαρακτηριστεί ένας ρύπος 
απειλή για το περιβάλλον; Ποια είναι τα είδη της 
ρύπανσης; 

3. Με ποιες δραστηριότητες ο άνθρωπος συνέβαλε 
στην εµφάνιση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης; 

4. Για ποιο λόγο η µέση θερµοκρασία του πλανήτη 
είναι 15 οC; 

5. Ποια είναι τα αίτια του φαινοµένου του 
θερµοκηπίου; 

6. Πώς δηµιουργείται το φαινόµενο του θερµοκηπίου 
και ποιες είναι οι συνέπειες για τα οικοσυστήµατα; 

7. Πώς προκαλείται το φωτοχηµικό νέφος;   

8. Πώς παράγονται οι πρωτογενείς ρύποι και πώς οι 
δευτερογενείς; 
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Σε ποια φαινόμενα 
ρύπανσης της ατμόσφαιρας 
συμμετέχουν οι υδρατμοί; 

• φαινόμενο θερμοκηπίου  

• όξινη βροχή

Ρύπανση 

Με ποια από τα προβλήματα 
που οφείλονται στη 
ρύπανση της ατμόσφαιρας 
σχετίζεται η ακτινοβολία 
που δέχεται η γη; 

• φαινόμενο θερμοκηπίου  

• εξασθένηση στιβάδας του 
όζοντος 

• φωτοχημικό νέφος 
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9. Ποιοι είναι οι πρωτογενείς ρύποι και ποιες είναι οι 
επιπτώσεις τους; 

10. Ποιοι είναι οι δευτερογενείς ρύποι και ποιες είναι 
οι επιπτώσεις τους;   

11. Το όζον στην ατµόσφαιρα αποτελεί ρύπο ή αέριο 
που προστατεύει τους ζωντανούς οργανισµούς; Να 
εξηγήσεις. 

12. Ποιες είναι οι επιπτώσεις της υπεριώδους 
ακτινοβολίας στους οργανισµούς; 

13. Πού οφείλεται η εξασθένηση της στιβάδας του 
όζοντος; 

14. Πως δηµιουργείται η όξινη βροχή;  

15. Ποιες είναι οι συνέπειες της όξινης βροχής; 

16. Να γίνει απλή αναφορά των αιτιών που οδηγούν 
στη ρύπανση των υδάτων. 

17. Ποιοι είναι οι πιο τοξικοί ρυπαντές της βιόσφαιρας; 

18. Πώς η βιοµηχανική δραστηριότητα οδηγέι στη 
ρύπανση των υδάτων; 

19. Να περιγράψετε το φαινόµενο του ευτροφισµού. 

20.Ποια είναι τα χαρακτηριστικά µίας µη 
βιοδιασπώµενης ουσίας; 

21. Τι είναι η βιοσυσσώρευση; Γιατί αφορά ιδιαίτερα 
τον άνθρωπο; 

22. Τι γνωρίζετε για τη χρήση του DDT στο παρελθόν 
και τις επιπτώσεις του. 

23. Να αναφέρετε ένα παράδειγµα που να εξηγεί γιατί 
η συγκέντρωση µίας µη βιοδιασπώµενης ουσίας 
δεκαπλασιάζεται όσο ανεβαίνουµε τροφικά 
επίπεδα. 

!
!
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Το όζον είναι καταστρεπτικό 
για τους οργανισμούς;  

Καταστρεπτικό ως 
δευτερογενής ρύπος, 

ευεργετικό ως στιβάδα 
προστασίας από την 

υπεριώδη ακτινοβολία! 

Ποιοι παράγοντες οξύνουν 
το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου; 

• καταστροφή των δασών 

•   καύση ορυκτών 
καυσίμων 

Ποιες από τις αιτίες της 
ρύπανσης των υδάτων 
προκαλούν μείωση της 
συγκέντρωσης του 
οξυγόνου στο νερό; 

• θερμό νερό  

• ευτροφισμός (λόγω 
αστικών λυμάτων και 
λιπασμάτων)! 



2ο κεφάλαιο

9. Ποιοι είναι οι πρωτογενείς ρύποι και ποιες είναι οι 
επιπτώσεις τους; 

10. Ποιοι είναι οι δευτερογενείς ρύποι και ποιες είναι 
οι επιπτώσεις τους;   

11. Το όζον στην ατµόσφαιρα αποτελεί ρύπο ή αέριο 
που προστατεύει τους ζωντανούς οργανισµούς; Να 
εξηγήσεις. 

12. Ποιες είναι οι επιπτώσεις της υπεριώδους 
ακτινοβολίας στους οργανισµούς; 

13. Πού οφείλεται η εξασθένηση της στιβάδας του 
όζοντος; 

14. Πως δηµιουργείται η όξινη βροχή;  

15. Ποιες είναι οι συνέπειες της όξινης βροχής; 

16. Να γίνει απλή αναφορά των αιτιών που οδηγούν 
στη ρύπανση των υδάτων. 

17. Ποιοι είναι οι πιο τοξικοί ρυπαντές της βιόσφαιρας; 

18. Πώς η βιοµηχανική δραστηριότητα οδηγέι στη 
ρύπανση των υδάτων; 

19. Να περιγράψετε το φαινόµενο του ευτροφισµού. 

20.Ποια είναι τα χαρακτηριστικά µίας µη 
βιοδιασπώµενης ουσίας; 

21. Τι είναι η βιοσυσσώρευση; Γιατί αφορά ιδιαίτερα 
τον άνθρωπο; 

22. Τι γνωρίζετε για τη χρήση του DDT στο παρελθόν 
και τις επιπτώσεις του. 

23. Να αναφέρετε ένα παράδειγµα που να εξηγεί γιατί 
η συγκέντρωση µίας µη βιοδιασπώµενης ουσίας 
δεκαπλασιάζεται όσο ανεβαίνουµε τροφικά 
επίπεδα. 

!
!
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Το όζον είναι καταστρεπτικό 
για τους οργανισμούς;  

Καταστρεπτικό ως 
δευτερογενής ρύπος, 

ευεργετικό ως στιβάδα 
προστασίας από την 

υπεριώδη ακτινοβολία! 

Ποιοι παράγοντες οξύνουν 
το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου; 

• καταστροφή των δασών 

•   καύση ορυκτών 
καυσίμων 

Ποιες από τις αιτίες της 
ρύπανσης των υδάτων 
προκαλούν μείωση της 
συγκέντρωσης του 
οξυγόνου στο νερό; 

• θερμό νερό  

• ευτροφισμός (λόγω 
αστικών λυμάτων και 
λιπασμάτων)! 

2ο κεφάλαιο

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
  

1. Ο ευτροφισµός είναι ένα φαινόµενο το οποίο έχει ως 
αποτέλεσµα:  

α. τον εµπλουτισµό των νερών µε οξυγόνο.  
β. την υπερανάπτυξη των υδρόβιων φυτών. 
γ. την αναβάθµιση των οικοσυστηµάτων. 
δ. την αύξηση της παραγωγής των ιχθυοκαλλιεργειών. 
!
2. Το φαινόµενο του θερµοκηπίου εµφανίζεται πιο έντονο 
εξαιτίας της: 

α. αυξηµένης ηλιακής ακτινοβολίας που δέχεται κατά 
καιρούς η επιφάνεια της Γης. 

β. αυξηµένης ποσότητας διοξειδίου του άνθρακα που 
ελευθερώνεται στον ατµοσφαιρικό αέρα. 

γ. µεταβολής της σχέσης οξυγόνου - αζώτου στην 
ατµόσφαιρα. 

δ. αύξησης στην συγκέντρωση του οξυγόνου στην 
ατµόσφαιρα.  

!
3. Το φαινόµενο της όξινης βροχής εκδηλώνεται όταν στον 
ατµοσφαιρικό αέρα υπάρχει µεγάλη συγκέντρωση: 

α. διοξειδίου του άνθρακα και ηλιοφάνεια. 
β. όζοντος και υδρατµών. 
γ. οξυγόνου και αζώτου. 
δ. οξειδίων του θείου και του αζώτου, και υδρατµών. 
!
4. Η βιολογική µεγέθυνση ή συσσώρευση κατά µήκος της 
τροφικής αλυσίδας έχει ως αποτέλεσµα: 

α. την αύξηση της µάζας των ειδών. 
β. την αύξηση του πλήθους των ειδών. 
γ. το µεγάλο µέγεθος των πληθυσµών. 
δ. την αύξηση της συγκέντρωσης ουσιών που δεν 
διασπώνται. 

!
!
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Γιατί η συγκέντρωση μίας 
μη βιοδιασπώμενης ουσίας 
αυξάνεται κατά μήκος της 

τροφικής αλυσίδας; 

Αυτό συμβαίνει επειδή οι μη 
βιοδιασπώμενες ουσίες δεν 

μεταβολίζονται, δε 
διασπώνται και δεν 
αποβάλλονται, άρα η 

ποσότητά τους παραμένει 
σταθερή. Αντίθετα η 

βιομάζα μειώνεται όσο 
ανεβαίνουμε τροφικά 

επίπεδα. Έτσι ο λόγος της 
ποσότητας προς τη βιομάζα 

(δηλαδή η συγκέντρωση) 
αυξάνεται κατά μήκος της 

τροφικής αλυσίδας.

2ο κεφάλαιο

5. Η εξασθένιση της στιβάδας του όζοντος στη 
στρατόσφαιρα οφείλεται κυρίως:  

α. σε ουσίες που είναι γνωστές ως χλωροφθοράνθρακες  
β. στα οξείδια του αζώτου  
γ. στο διοξείδιο του άνθρακα  
δ. στις µεταβολικές διεργασίες των οργανισµών που 
φωτοσυνθέτουν.  

!
6. Ο ευτροφισµός των υδάτων ενός θαλάσσιου 
περιβάλλοντος οφείλεται: 

α. στα ραδιενεργά απόβλητα των πυρηνικών εργοστασίων. 
β. στην διαρροή πετρελαίου. 
γ. σε λύµατα που περιέχουν αζωτούχες και φωσφορικές 
ενώσεις. 

δ. στα βαρέα µέταλλα των απόβλητων της βιοµηχανίας. 
!
7. Η ελάττωση της συγκέντρωσης του όζοντος στη 
στρατόσφαιρα έχει ως αποτέλεσµα την: 

α. αύξηση της θερµοκρασίας στης επιφάνεια του εδάφους. 
β. µείωση της δραστηριότητας των µικροοργανισµών. 
γ. καταστροφή των οικοδοµικών υλικών. 
δ. αύξηση της υπεριώδους ακτινοβολίας που φθάνει στη Γη. 
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Ποιες είναι οι συνέπειες της 
καύσης καυσίμων από τον 
άνθρωπο; 

• αύξηση διοξειδίου του 
άνθρακα → φαινόμενο 
θερμοκηπίου 

• δημιουργία πρωτογενών 
ρύπων (άρα και 
δευτερογενών) → 
φωτοχημικό νέφος 

• δημιουργία διοξειδίου του 
θείου και οξειδίων του 
αζώτου → όξινη βροχή



2ο κεφάλαιο

Προσοχή!'))
1. Οι μη βιοδιασπώμενες ουσίες όταν εισέλθουν σε ζωντανούς οργανισμούς δεν 

αποβάλλονται, δεν μεταβολίζονται και δεν διασπώνται από αυτούς και η ποσότητά 
τους παραμένει ίδια και σταθερή σε όλα τα τροφικά επίπεδα. Όταν στην εκφώνηση 
μίας άσκησης αναφέρεται η φράση «ποσότητα μη βιοδιαπώμενης ουσίας», τότε αυτή 
είναι πάντα σταθερή.))

2. Η συγκέντρωση της μη βιοδιασπώμενης ουσίας αυξάνεται (συνήθως 
δεκαπλασιάζεται) καθώς προχωράμε στα ανώτερα τροφικά επίπεδα καθώς η ίδια 
ποσότητα εντοπίζεται σε λιγότερη βιομάζα.))

3.  Η συγκέντρωση (mg/kg) μίας μη βιοδιασπώμενης ουσίας σε ένα τροφικό επίπεδο 
είναι ίση με την ποσότητα (mg) της ουσίας σε αυτό το τροφικό επίπεδο προς τη 
βιομάζα (kg) αυτού του τροφικού επιπέδου: C=ποσότητα/βιομάζα.)))

Ασκήσεις 
1. Στα πτηνά μιας λίμνης βρέθηκε συγκέντρωση μη βιοδιασπώμενου εντομοκτόνου 0,01 
mg/kg. Αν η τροφική αλυσίδα είναι:)
φυτοπλαγκτόν → ζωοπλαγκτόν → ψάρια → πτηνά)
και η βιομάζα των δευτερογενών καταναλωτών είναι 106 kg. Να υπολογιστεί η ποσότητα και 
η συγκέντρωση του εντομοκτόνου σε κάθε τροφικό επίπεδο.   ))
2. Σε ένα οικοσύστηµα απελευθερώνονται 1000 g µιας µη βιοδιασπώμενης ουσίας.)
Στο οικοσύστηµα αυτό συμβιώνουν οι παρακάτω οργανισµοί:)
φυτοπλαγκτόν, γαρίδες, ψάρια, ψαροπούλια.)
Αν η συγκέντρωση της µη βιοδιασπώμενης ουσίας στα)
ψάρια είναι 10-1g/kg, να υπολογίσετε:)
α. Τη βιοµάζα κάθε τροφικού επιπέδου του οικοσυστήματος β. Το ποσό της µη 
βιοδιασπώμενης ουσίας που θα βρεθεί στους ιστούς ενός)
ανθρώπου, ο οποίος θα καταναλώσει 10kg γαρίδες και 10kg ψάρια.))
3. Στο οικοσύστημα μιας λίμνης, η οποία έχει επιβαρυνθεί από τη συσσώρευση μιας 
βιοδιασπώμενης ουσίας Χ, έχουμε την επόμενη τροφική αλυσίδα:)
φυτοπλαγκτόν → ζωοπλαγκτόν → μικρά ψάρια → μεγάλα ψάρια → υδρόβια πτηνά)
Θεωρούμε ότι οι οργανισμοί κάθε τροφικού επιπέδου τρέφονται αποκλειστικά με τους 
οργανισμούς του προηγούμενου τροφικού επιπέδου. Δίνεται ότι η συνολική βιομάζα των 
μικρών ψαριών είναι 20.000 kg και ότι στο ζωοπλαγκτόν η συγκέντρωση της ουσίας Χ είναι 
0,5 μg/kg βιομάζας. α. Να υπολογίσεις τη συνολική βιομάζα των υδρόβιων πτηνών και τη 
συνολική ποσότητα της ουσίας Χ που είναι ενσωματωμένη σε αυτά. β. Να υπολογίσεις τη 
συγκέντρωση της ουσίας Χ στο φυτοπλαγκτόν. γ. Να υπολογίσεις πόσα γραμμάρια της 
ουσίας Χ εισέρχονται στον οργανισμό ενός ανθρώπου που καταναλώνει 10kg μεγάλα ψάρια 
από αυτή τη λίμνη. ))
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Ερωτήσεις 
πολλαπλής 
επιλογής και 
σωστού λάθους



2ο κεφάλαιο

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής !
1. Στους αβιοτικούς παράγοντες του 
περιβάλλοντος ενός οργανισμού ανήκει:


α. η θερμοκρασία.

β. η διαθεσιμότητα νερού.

γ. και τα δύο.

!
2. Στους αυτότροφους οργανισμούς ανήκουν:

α. οι παραγωγοί.

β. οι αποικοδομητές. 

γ. και τα δύο.

!

3. Ως αβιοτικός παράγοντας μπορεί να χαρακτηριστεί:


α. ένας μύκητας.

β. ένα βακτήριο. 

γ. το νερό.

!
4. Η αγελάδα ανήκει στους καταναλωτές: 

α. τρίτης τάξης. 

β. δεύτερης τάξης. 

γ. πρώτης τάξης.

!
5. Το φυτοπλαγκτόν ανήκει:

α. στους παραγωγούς. 

β. στους καταναλωτές. 

γ. στα πρωτόζωα.      

!
6. Στους παραγωγούς ανήκουν:

α. τα κυανοβακτήρια.

β. τα βακτήρια του εδάφους.

γ. και τα πρώτα και τα δεύτερα. 

                 

!
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Ποια ομάδα οργανισμών κινδυνεύει 
περισσότερο αν μειωθεί η βιομάζα των 
παραγωγών σε ένα οικοσύστημα και 
γιατί; 

Κινδυνεύουν περισσότερο οι κορυφαίοι 
καταναλωτές διότι σταδιακά θα μειωθεί 
και η βιομάζα που περνά από το ένα 
τροφικό επίπεδο στο επόμενο. Το 
γεγονός αυτό σε συνδυασμό με το ότι 
υπάρχει μία ελάχιστη βιομάζα που 
πρέπει να υπάρχει για να συντηρηθεί 
ένα τροφικό επίπεδο οδηγεί στη 
δυσκολία επιβίωσης των κορυφαίων 
καταναλωτών.

2ο κεφάλαιο

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής !
1. Στους αβιοτικούς παράγοντες του 
περιβάλλοντος ενός οργανισμού ανήκει:


α. η θερμοκρασία.

β. η διαθεσιμότητα νερού.

γ. και τα δύο.

!
2. Στους αυτότροφους οργανισμούς ανήκουν:

α. οι παραγωγοί.

β. οι αποικοδομητές. 

γ. και τα δύο.

!

3. Ως αβιοτικός παράγοντας μπορεί να χαρακτηριστεί:


α. ένας μύκητας.

β. ένα βακτήριο. 

γ. το νερό.

!
4. Η αγελάδα ανήκει στους καταναλωτές: 

α. τρίτης τάξης. 

β. δεύτερης τάξης. 

γ. πρώτης τάξης.

!
5. Το φυτοπλαγκτόν ανήκει:

α. στους παραγωγούς. 

β. στους καταναλωτές. 

γ. στα πρωτόζωα.      

!
6. Στους παραγωγούς ανήκουν:

α. τα κυανοβακτήρια.

β. τα βακτήρια του εδάφους.

γ. και τα πρώτα και τα δεύτερα. 

                 

!
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Ποια ομάδα οργανισμών κινδυνεύει 
περισσότερο αν μειωθεί η βιομάζα των 
παραγωγών σε ένα οικοσύστημα και 
γιατί; 

Κινδυνεύουν περισσότερο οι κορυφαίοι 
καταναλωτές διότι σταδιακά θα μειωθεί 
και η βιομάζα που περνά από το ένα 
τροφικό επίπεδο στο επόμενο. Το 
γεγονός αυτό σε συνδυασμό με το ότι 
υπάρχει μία ελάχιστη βιομάζα που 
πρέπει να υπάρχει για να συντηρηθεί 
ένα τροφικό επίπεδο οδηγεί στη 
δυσκολία επιβίωσης των κορυφαίων 
καταναλωτών.

2ο κεφάλαιο

7. Ως αυτότροφος οργανισμός χαρακτηρίζεται:

α. η αλεπού.

β. ο βάτραχος.

γ. η βελανιδιά.

!
8. Ως καταναλωτές πρώτης τάξης χαρακτηρίζονται:

α. τα σαρκοφάγα ζώα.

β. τα φυτοφάγα ζώα.

γ. οι αποικοδομητές.

 

9. Απεικονίζει ποσοτικές τροφικές σχέσεις μεταξύ οργανισμών:

α. μια τροφική πυραμίδα.

β. ένα τροφικό πλέγμα.

γ. και τα δύο προηγούμενα. 

!
10.  Από το ένα τροφικό επίπεδο στο επόμενο περνά περίπου το:

α. το 10% της ενέργειας.

β. το 50% της ενέργειας. 

γ. το 90% της ενέργειας. 

!
11. Στο δεύτερο τροφικό επίπεδο μιας πυραμίδας ενέργειας βρίσκονται οι καταναλωτές: 

α. πρώτης τάξης. 

β. δεύτερης τάξης.

γ. τρίτης τάξης. 

!
12.  Σε  μια πυραμίδα ενέργειας, η ενέργεια των καταναλωτών τρίτης τάξης αποτελεί περίπου: 

α. το 10% της ενέργειας των παραγωγών.

β. το 1% της ενέργειας των παραγωγών.

γ. το 0,1% της ενέργειας των παραγωγών.

!
13. Μια τροφική πυραμίδα μπορεί να είναι ανεστραμμένη, μόνο αν είναι πυραμίδα:

α. ενέργειας.

β. βιομάζας. 

γ. πληθυσμού. 
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2ο κεφάλαιο

14. Αν η βιομάζα των καταναλωτών δεύτερης τάξης είναι 1.000 kg, τότε:

α. των καταναλωτών τρίτης τάξης είναι 10 kg.

β. των καταναλωτών πρώτης τάξης είναι 100 kg.

γ. των παραγωγών είναι 100.000 kg.

!
15. Βιόσφαιρα είναι:

α. η επιφάνεια της Γης και οι οργανισμοί που υπάρχουν σε αυτήν.

β. το σύνολο των βιομορίων που είναι απαραίτητα για την ύπαρξη της ζωής. 

γ. η ατμόσφαιρα γύρω από την επιφάνεια της Γης.

δ. οι περιοχές της Γης και της ατμόσφαιρας που ευνοούν την ύπαρξη ζωής.

!
16. Οι παραγωγοί ή αυτότροφοι οργανισμοί:

α. μετατρέπουν την οργανική ύλη των νεκρών οργανισμών σε απλούστερα υλικά.

β. τρέφονται με καταναλωτές α΄ τάξης.

γ. παράγουν οργανική ύλη από απλές ανόργανες ουσίες.

δ. τρέφονται με καταναλωτές β΄ τάξης.

!
17. Η ενέργεια η οποία μεταφέρεται από ένα κατώτερο τροφικό επίπεδο στο αμέσως επόμενο:

α. παραμένει σταθερή.

β. ελαττώνεται κατά 90%.

γ. διπλασιάζεται.

δ. μειώνεται κατά 10%. 

!
18. Ως βιομάζα χαρακτηρίζεται η μάζα:

α. των αποικοδομητών μιας βιοκοινότητας.

β. του συνόλου των καταναλωτών μιας βιοκοινότητας.

γ. όλων των οργανισμών μιας βιοκοινότητας την στιγμή που γίνεται η μέτρηση.

δ. των οργανισμών της βιοκοινότητας οι οποίοι έχουν την ικανότητα να φωτοσυνθέτουν.

!
19. Το σύνολο των ατόμων του ίδιου είδους τα οποία ζουν σε ένα οικοσύστημα χαρακτηρίζονται 
ως:


α. πληθυσμός.

β. τροφικό πλέγμα.

γ. οικοσύστημα.

δ. βιότοπος.
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2ο κεφάλαιο

!
20.Το σύνολο των φυτών και των ζώων ενός οικοσυστήματος χαρακτηρίζεται ως:

α. βιότοπος.

β. πληθυσμός.

γ. βιοκοινότητα.

δ. βιόσφαιρα.

!
Ερωτήσεις σωστού-λάθους !
1. Για να διατηρείται ένα οικοσύστημα, πρέπει συνεχώς να εισάγεται σε αυτό ενέργεια.


2. Η περιοχή στην οποία ζει ένας πληθυσμός ονομάζεται βιοκοινότητα.


3. Φωτοσύνθεση κάνουν μόνο οι αυτότροφοι οργανισμοί.


4. Τα φυτοφάγα ζώα είναι καταναλωτές δεύτερης τάξης.


5. Τα τεχνητά οικοσυστήματα είναι πιο σταθερά από τα φυσικά.


6. Ένας πληθυσμός αποτελείται από όλους τους οργανισμούς ενός οικοσυστήματος.


7. Οι καταναλωτές πρώτης τάξης τρέφονται με φυτοφάγα ζώα.


8. Τα περισσότερα οικοσυστήματα στον πλανήτη μας είναι ετερότροφα.


9. Ένα δέντρο δεν μπορεί να αποτελεί ένα οικοσύστημα.


10. Οι αποικοδομητές ανήκουν στους ετερότροφους οργανισμούς.


11. Όσο μεγαλύτερη ποικιλότητα παρουσιάζει ένα οικοσύστημα τόσο πιο σταθερό είναι . 


12. Τα τροφικά πλέγματα απεικονίζουν ποιοτικές τροφικές σχέσεις μεταξύ οργανισμών.


13.  Οι καταναλωτές πρώτης τάξης καταλαμβάνουν το πρώτο τροφικό επίπεδο μιας 
πυραμίδας ενέργειας.


14.  Δεν μπορεί να υπάρξει ανεστραμμένη τροφική πυραμίδα ενέργειας.


15.  Ένα τροφικό πλέγμα περιλαμβάνει πολλές τροφικές αλυσίδες.


16.Το σύνολο των φυτικών και των ζωικών οργανισμών ενός φυσικού περιβάλλοντος 
αποτελούν ένα οικοσύστημα. 	 	              
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!
Απαντήσεις
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1 γ 12 Γ 1 Σ 9 Λ

2 α 13 Γ 2 Λ 10 Σ

3 γ 14 Γ 3 Σ 11 Σ

4 γ 15 Δ 4 Λ 12 Σ

5 α 16 Γ 5 Λ 13 Λ

6 α 17 Β 6 Λ 14 Σ

7 γ 18 Γ 7 Λ 15 Σ

8 β 19 Α 8 Λ 16 Λ

9 α 20 Γ

10 α

11 α
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Ερωτήσεις ανάπτυξης 
1. Ποια οικοσυστήµατα ονοµάζονται ερηµικά και ποια ερηµοποιηµένα; 

2. Ποιοι λόγοι οδηγούν σε ερηµοποίηση των χερσαίων οικοσυστηµάτων; 

3. Ποιοι παράγοντες ευνοούν την εκδήλωση πυρκαγιάς στα µεσογειακά οικοσυστήµατα; 

4. Ποια χαρακτηριστικά παραδείγµατα αποδεικνύουν πως τα µεσογειακά οικοσυστήµατα 
µπορούν να επανακάµψουν µετά από πυρκαγιά, σε χρονικό διάστηµα λιγότερο από 
δέκα χρόνια;  

5. Πώς σχετίζονται οι πυρκαγιές µε την διάβρωση του εδάφους; 

!
!
!
!

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
!
1. Το διοξείδιο του άνθρακα είναι η χηµική ένωση µε την οποία ο άνθρακας: 
α. εισέρχεται στα οικοσυστήµατα.  
β. εξέρχεται από τα οικοσυστήµατα. 
γ. και εισέρχεται και εξέρχεται. 
!
2. Οι αποικοδοµητές του εδάφους διασπούν τις αζωτούχες ενώσεις που έχουν καταλήξει από τους 
ζωντανούς οργανισµούς στο έδαφος και από τις διασπάσεις αυτές σχηµατίζεται: 

α. µοριακό οξυγόνο. 
β. αµµωνία. 
γ. νιτρικά ιόντα. 
!
3. Η εναλλάξ καλλιέργεια σιτηρών και ψυχανθών σε έναν αγρό ονοµάζεται: 
α. αγρανάπαυση. 
β. αµειψισπορά. 
γ. αζωτοδέσµευση. 
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!
4. Η διαδικασία µετατροπής των νιτρικών ιόντων σε µοριακό άζωτο ονοµάζεται: 
α. νιτροποίηση. 
β. αζωτοδέσµευση. 
γ. τίποτα από τα δύο. 
!
5. Τα νιτροποιητικά βακτήρια µετατρέπουν: 
α. νιτρικά ιόντα σε µοριακό άζωτο. 
β. το µοριακό άζωτο σε αµµωνία. 
γ. την αµµωνία σε νιτρικά ιόντα. 
!
6. Στις κατακρηµνίσεις ανήκει: 
α. το σύννεφο. 
β. το χιόνι. 
γ. και τα δύο. 
!
7. Από µικροοργανισµούς πραγµατοποιείται: 
α. η ατµοσφαιρική αζωτοδέσµευση. 
β. η βιολογική αζωτοδέσµευση. 
γ. και τα δύο. 
!
8. Παράγονται νιτρικά ιόντα από τη δράση: 
α. των αζωτοδεσµευτικών βακτηρίων και των αποικοδοµητών. 
β. των αποικοδοµητών και των νιτροποιητικών βακτηρίων. 
γ. των νιτροποιητικών και των αζωτοδεσµευτικών βακτηρίων. 
!
9. Η έντονη συσσώρευση διοξειδίου του άνθρακα στην ατµόσφαιρα κατά τις τελευταίες δεκαετίες 
οφείλεται: 

α. στο ότι συνεχώς περιορίζονται οι φωτοσυνθετικοί οργανισµοί. 
β. στο ότι πολλαπλασιάζεται συνεχώς η παραγωγή του από τις καύσεις.  
γ. και στα δύο προηγούµενα. 
!
10. Η καταστροφή των δασών από τον άνθρωπο επηρεάζει: 
α. τον κύκλο του άνθρακα. 
β. τον κύκλο του νερού. 
γ. και τους δύο. 
!
!
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11. Τα αζωτοδεσµευτικά βακτήρια µετατρέπουν το ατµοσφαιρικό άζωτο: 
α. σε αµµωνία. 
β. σε νιτρικά ιόντα. 
γ. είτε σε αµµωνία είτε σε νιτρικά ιόντα. 
!
12. Η ανταλλαγή νερού µεταξύ ατµόσφαιρας και ξηράς: 
α. είναι πιο απλός µηχανισµός από τη ανταλλαγή νερού µεταξύ ατµόσφαιρας και ωκεανών. 
β. είναι λιγότερο απλός µηχανισµός από την ανταλλαγή νερού µεταξύ ατµόσφαιρας και ωκεανών.  
γ. είναι εξίσου απλός µηχανισµός µε την ανταλλαγή νερού µεταξύ ατµόσφαιρας και ωκεανών. 
!
13. Κατά την απονιτροποίηση: 
α. το µοριακό άζωτο µετατρέπεται σε νιτρικά ιόντα. 
β. οι πρωτεΐνες διασπώνται σε αµµωνία. 
γ. τα νιτρικά ιόντα µετατρέπονται σε µοριακό άζωτο. 
!
14. Το άζωτο που χρειάζονται τα φυτά για την σύνθεση των πρωτεϊνών και των άλλων αζωτούχων 
ενώσεων το προσλαµβάνουν κυρίως µε τη µορφή: 

α. αµµωνίας. 
β. νιτρικών ιόντων. 
γ. µοριακού αζώτου. 
!
15. Η µετατροπή του αζώτου σε µορφές που µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τους οργανισµούς 
γίνεται:  

α. µε τη βοήθεια µικροοργανισµών. 
β. µε τη βοήθεια της ενέργειας που εκλύεται στην ατµόσφαιρα από τους κεραυνούς. 
γ. µε τη βοήθεια των αζωτούχων λιπασµάτων. 
δ. µε όλα όσα αναφέρονται στα α, β, γ. 

!!!!!!!!!!!
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Ερωτήσεις σωστού-λάθους 

1. Η ποσότητα του αζώτου που δεσµεύεται µε την βιολογική αζωτοδέσµευση είναι 
µεγαλύτερη από αυτή που δεσµεύεται µε την ατµοσφαιρική αζωτοδέσµευση. 

2. Όταν το άζωτο της ατµόσφαιρας αντιδρά µε το ατµοσφαιρικό οξυγόνο παράγεται 
αµµωνία. 

3.  Η βιόσφαιρα τροφοδοτείται συνεχώς µε ενέργεια και ύλη. 

4. Τα απονιτροποιητικά βακτήρια µετατρέπουν την αµµωνία σε µοριακό άζωτο. 

5. Οι παραγωγοί προσλαµβάνουν τον άνθρακα κυρίως µε την µορφή διοξειδίου του 
άνθρακα. 

6. Η επιδερµική εξάτµιση νερού από τα φύλλα των φυτών είναι διαφορετική διαδικασία 
από την διαπνοή. 

7. Σε κάθε οικοσύστηµα, όπως ακριβώς «ρέει» η ενέργεια από τροφικό επίπεδο σε 
τροφικό επίπεδο, έτσι ακριβώς «ρέει» και ο άνθρακας. 

8. Τα περιττώµατα των ζώων (κοπριά) αποτελούν φυσικά αζωτούχα λιπάσµατα. 

9. Για να προµηθευτούν το άζωτο που χρειάζονται για την σύνθεση των αζωτούχων 
ενώσεων, τα φυτά προσλαµβάνουν από το έδαφος αµµωνία.  

10. Οι πρωτεΐνες περιέχουν άζωτο. 

11. Κατά την κυτταρική αναπνοή συντίθεται γλυκόζη από διοξείδιο του άνθρακα. 

!
Απαντήσεις 
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Ερωτήσεις σωστού-λάθους 

1. Η ποσότητα του αζώτου που δεσµεύεται µε την βιολογική αζωτοδέσµευση είναι 
µεγαλύτερη από αυτή που δεσµεύεται µε την ατµοσφαιρική αζωτοδέσµευση. 

2. Όταν το άζωτο της ατµόσφαιρας αντιδρά µε το ατµοσφαιρικό οξυγόνο παράγεται 
αµµωνία. 

3.  Η βιόσφαιρα τροφοδοτείται συνεχώς µε ενέργεια και ύλη. 

4. Τα απονιτροποιητικά βακτήρια µετατρέπουν την αµµωνία σε µοριακό άζωτο. 

5. Οι παραγωγοί προσλαµβάνουν τον άνθρακα κυρίως µε την µορφή διοξειδίου του 
άνθρακα. 

6. Η επιδερµική εξάτµιση νερού από τα φύλλα των φυτών είναι διαφορετική διαδικασία 
από την διαπνοή. 

7. Σε κάθε οικοσύστηµα, όπως ακριβώς «ρέει» η ενέργεια από τροφικό επίπεδο σε 
τροφικό επίπεδο, έτσι ακριβώς «ρέει» και ο άνθρακας. 

8. Τα περιττώµατα των ζώων (κοπριά) αποτελούν φυσικά αζωτούχα λιπάσµατα. 

9. Για να προµηθευτούν το άζωτο που χρειάζονται για την σύνθεση των αζωτούχων 
ενώσεων, τα φυτά προσλαµβάνουν από το έδαφος αµµωνία.  

10. Οι πρωτεΐνες περιέχουν άζωτο. 

11. Κατά την κυτταρική αναπνοή συντίθεται γλυκόζη από διοξείδιο του άνθρακα. 

!
Απαντήσεις 

1 γ 9 Γ 1 Σ 9 Λ

2 β 10 Γ 2 Λ 10 Σ

3 β 11 Β 3 Λ 11 Λ

4 γ 12 Β 4 Λ

5 γ 13 Γ 5 Σ

6 β 14 Β 6 Σ

7 β 15 Δ 7 Σ

8 γ 8 Σ
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Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
  

1. Ο ευτροφισµός είναι ένα φαινόµενο το οποίο έχει ως 
αποτέλεσµα:  

α. τον εµπλουτισµό των νερών µε οξυγόνο.  
β. την υπερανάπτυξη των υδρόβιων φυτών. 
γ. την αναβάθµιση των οικοσυστηµάτων. 
δ. την αύξηση της παραγωγής των ιχθυοκαλλιεργειών. 
!
2. Το φαινόµενο του θερµοκηπίου εµφανίζεται πιο έντονο 
εξαιτίας της: 

α. αυξηµένης ηλιακής ακτινοβολίας που δέχεται κατά 
καιρούς η επιφάνεια της Γης. 

β. αυξηµένης ποσότητας διοξειδίου του άνθρακα που 
ελευθερώνεται στον ατµοσφαιρικό αέρα. 

γ. µεταβολής της σχέσης οξυγόνου - αζώτου στην 
ατµόσφαιρα. 

δ. αύξησης στην συγκέντρωση του οξυγόνου στην 
ατµόσφαιρα.  

!
3. Το φαινόµενο της όξινης βροχής εκδηλώνεται όταν στον 
ατµοσφαιρικό αέρα υπάρχει µεγάλη συγκέντρωση: 

α. διοξειδίου του άνθρακα και ηλιοφάνεια. 
β. όζοντος και υδρατµών. 
γ. οξυγόνου και αζώτου. 
δ. οξειδίων του θείου και του αζώτου, και υδρατµών. 
!
4. Η βιολογική µεγέθυνση ή συσσώρευση κατά µήκος της 
τροφικής αλυσίδας έχει ως αποτέλεσµα: 

α. την αύξηση της µάζας των ειδών. 
β. την αύξηση του πλήθους των ειδών. 
γ. το µεγάλο µέγεθος των πληθυσµών. 
δ. την αύξηση της συγκέντρωσης ουσιών που δεν 
διασπώνται. 

!
!

�73

2ο κεφάλαιο

5. Η εξασθένιση της στιβάδας του όζοντος στη 
στρατόσφαιρα οφείλεται κυρίως:  

α. σε ουσίες που είναι γνωστές ως χλωροφθοράνθρακες  
β. στα οξείδια του αζώτου  
γ. στο διοξείδιο του άνθρακα  
δ. στις µεταβολικές διεργασίες των οργανισµών που 
φωτοσυνθέτουν.  

!
6. Ο ευτροφισµός των υδάτων ενός θαλάσσιου 
περιβάλλοντος οφείλεται: 

α. στα ραδιενεργά απόβλητα των πυρηνικών εργοστασίων. 
β. στην διαρροή πετρελαίου. 
γ. σε λύµατα που περιέχουν αζωτούχες και φωσφορικές 
ενώσεις. 

δ. στα βαρέα µέταλλα των απόβλητων της βιοµηχανίας. 
!
7. Η ελάττωση της συγκέντρωσης του όζοντος στη 
στρατόσφαιρα έχει ως αποτέλεσµα την: 

α. αύξηση της θερµοκρασίας στης επιφάνεια του εδάφους. 
β. µείωση της δραστηριότητας των µικροοργανισµών. 
γ. καταστροφή των οικοδοµικών υλικών. 
δ. αύξηση της υπεριώδους ακτινοβολίας που φθάνει στη Γη. 
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Ποιες είναι οι συνέπειες της 
καύσης καυσίμων από τον 
άνθρωπο; 

• αύξηση διοξειδίου του 
άνθρακα → φαινόμενο 
θερμοκηπίου 

• δημιουργία πρωτογενών 
ρύπων (άρα και 
δευτερογενών) → 
φωτοχημικό νέφος 

• δημιουργία διοξειδίου του 
θείου και οξειδίων του 
αζώτου → όξινη βροχή
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Ερωτήσεις σωστού – λάθους0)
1. Η αύξηση και ο πολλαπλασιασμός με εκρηκτικούς ρυθμούς των υδρόβιων φυτών 
οφείλεται στο φαινόμενο του ευτροφισμού των υδάτων. ) )

2. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της στιβάδας 
του όζοντος της στρατόσφαιρας. ) )  )

3. Χωρίς την παρουσία του όζοντος της στρατόσφαιρας θα ήταν αδύνατη η ύπαρξη 
ζωής στη Γη. ) ) ) )              )

4. Η ενέργεια η οποία μεταβιβάζεται από ένα τροφικό επίπεδο στο αμέσως επόμενο 
είναι ελαττωμένη κατά 10%.) ) )   )

5. Το όζον που παράγεται ως δευτερογενής ρύπος στα χαμηλά στρώματα της 
ατμόσφαιρας (0-5 km), προκαλεί σοβαρά προβλήματα στο νευρικό και στo 
αναπνευστικό σύστημα του ανθρώπου. ) ) ) ) ) )              )

6. Η κατάταξη των πληθυσμών σε ένα οικοσύστημα κατά σειρά αυξανόμενης 
συγκέντρωσης μιας μη βιοδιασπώμενης ουσίας είναι : έντομα – αετοί – φίδια – 
βάτραχοι. )
))
Απαντήσεις)
                

))))))))))))))))))
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Ερωτήσεις σωστού – λάθους0)
1. Η αύξηση και ο πολλαπλασιασμός με εκρηκτικούς ρυθμούς των υδρόβιων φυτών 
οφείλεται στο φαινόμενο του ευτροφισμού των υδάτων. ) )

2. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της στιβάδας 
του όζοντος της στρατόσφαιρας. ) )  )

3. Χωρίς την παρουσία του όζοντος της στρατόσφαιρας θα ήταν αδύνατη η ύπαρξη 
ζωής στη Γη. ) ) ) )              )

4. Η ενέργεια η οποία μεταβιβάζεται από ένα τροφικό επίπεδο στο αμέσως επόμενο 
είναι ελαττωμένη κατά 10%.) ) )   )

5. Το όζον που παράγεται ως δευτερογενής ρύπος στα χαμηλά στρώματα της 
ατμόσφαιρας (0-5 km), προκαλεί σοβαρά προβλήματα στο νευρικό και στo 
αναπνευστικό σύστημα του ανθρώπου. ) ) ) ) ) )              )

6. Η κατάταξη των πληθυσμών σε ένα οικοσύστημα κατά σειρά αυξανόμενης 
συγκέντρωσης μιας μη βιοδιασπώμενης ουσίας είναι : έντομα – αετοί – φίδια – 
βάτραχοι. )
))
Απαντήσεις)
                

))))))))))))))))))

1 β 5 Α 1 Σ 5 Λ

2 β 6 Γ 2 Λ 6 Λ

3 δ 7 Δ 3 Σ 7

4 δ 8 4 Λ 8
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Θέματα 
Πανελληνίων



Γκύζη  14-Αθήνα                                                  Τηλ  :  210.64.52.777  
 

 2

στ. Σύμφωνα με το μειξιολογικό κριτήριο τα άτομα του ίδιου είδους έχουν κοινά 
μορφολογικά και βιοχημικά χαρακτηριστικά. 

Μονάδες 6 
 

Β2. Να ορίσετε τα ακόλουθα:  
α. Βιοκοινότητα  
β. Διαπνοή  

Μονάδες 4 
 

Β3. Σε ποιες περιπτώσεις δεν είναι δυνατή η επανάκαμψη ενός μεσογειακού 
οικοσυστήματος μετά από πυρκαγιά, παρότι διαθέτει μηχανισμούς αναγέννησης;  

Μονάδες 4 
 

Β4. Η όρθια στάση αποτελεί ένα από τα κοινά χαρακτηριστικά των πρωτευόντων. Με 
ποιους τρόπους η συγκεκριμένη προσαρμογή συνέβαλε στην εξελικτική πορεία του 
ανθρώπου;  

Μονάδες 6 
 

Β5. Να περιγράψετε τη διαδικασία της ατμοσφαιρικής αζωτοδέσμευσης.  
Μονάδες 5 

 
ΘΕΜΑ Γ  
 

Γ1. Η διατήρηση των οικοσυστημάτων απαιτεί συνεχή προσφορά ενέργειας. Να 
εξηγήσετε σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται τα οικοσυστήματα ανάλογα με τον τρόπο 
που εξασφαλίζουν την απαραίτητη ενέργεια (μονάδες 4).  
Να χαρακτηρίσετε τα ακόλουθα οικοσυστήματα με βάση την παραπάνω 
κατηγοριοποίηση:  

α. λιβάδι  
β. πόλη  
γ. οικοσύστημα σε μεγάλο βάθος του ωκεανού  
δ. δάσος κωνοφόρων δέντρων.  

(μονάδες 4) 
Μονάδες 8 

 

Ένα υποθετικό οικοσύστημα περιλαμβάνει μόνο τους παρακάτω οργανισμούς:  
Μια βελανιδιά επάνω στην οποία ζουν 20.000 φυτοφάγα έντομα, 100 κοτσύφια, τα οποία 
τρέφονται με τα φυτοφάγα έντομα, και 105 ψείρες, οι οποίες παρασιτούν στα κοτσύφια.  
 

Γ2. Αν η συνολική βιομάζα του πληθυσμού των φυτοφάγων εντόμων είναι 100 kg, να 
υπολογίσετε τη βιομάζα των υπόλοιπων τροφικών επιπέδων (μονάδες 3) και να 
σχεδιάσετε την τροφική πυραμίδα βιομάζας (μονάδες 4).  

Μονάδες 7 
 

Γ3. Να σχεδιάσετε την πυραμίδα πληθυσμού του συγκεκριμένου οικοσυστήματος 
(μονάδες 4). Να υπολογίσετε το μέσο βάρος ενός κοτσυφιού (μονάδες 3).  

Μονάδες 7 
 

Γ4. Τι θα συμβεί στη βιομάζα της βελανιδιάς μετά από δραματική μείωση των κοτσυφιών;  
Μονάδες 3 

 
 

2018
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Α Ε ΑΔ ΕΣ Ε ΕΤΑΣΕ Σ 
Γ΄ ΤΑ ΗΣ Η Ε ΗΣ Υ ΓΕ Υ Υ Ε Υ 

Τ ΤΗ 19 Υ Υ 2018 
Ε ΕΤΑΖ Ε  ΑΘΗ Α: 

Β Γ Α ΓΕ ΗΣ Α ΔΕ ΑΣ 
Α Α ΤΗΣΕ Σ 

 
ΘΕ Α Α 
 

Α1 α          Α2 γ          Α3 α          Α4 γ          Α5 δ 
 
ΘΕ Α Β 
 

Β1. α. Λάθος       β. Λάθος       γ. Σωστό       δ. Σωστό       ε. Σωστό       στ. Λάθος 
 

Β2. Το σύνολο των διαφορετικών πληθυσμών που ζουν σε ένα οικοσύστημα, αλλά και οι 
σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ τους αποτελούν τη βιοκοινότητα του 
οικοσυστήματος. 
Διαπνοή, είναι η απομάκρυνση του νερού με τη μορφή υδρατμών μέσω των 
στομάτων, των πόρων δηλαδή της επιδερμίδας των φύλλων.  

 

Β3. Οι μηχανισμοί αναγέννησης δεν μπορούν να συμβάλουν στην επανάκαμψη ενός 
μεσογειακού οικοσυστήματος, όταν αυτό έχει καεί επανειλημμένα και όταν μετά τη 
φωτιά επιχειρούνται ανασταλτικές επεμβάσεις όπως η βόσκηση. 

 

Β4. Ο άνθρωπος αποτελεί το μοναδικό Πρωτεύον που  βαδίζει εντελώς όρθιο. Βέβαια και 
ο γορίλας και ο χιμπαντζής περνούν το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους σε ελαφρά 
κατακόρυφη (παρά οριζόντια) στάση, περπατούν όμως αγγίζοντας το έδαφος με τα 
χέρια τους. Η όρθια στάση, που οδήγησε στην εξελικτική γραμμή του ανθρώπου, 
αποδέσμευσε τα άνω άκρα για άλλες δραστηριότητες πέρα από το βάδισμα, 
συνέβαλε στην ανάπτυξη της νοημοσύνης και έδωσε τη δυνατότητα της θέασης από 
πιο ψηλά και επομένως της εποπτείας μιας μεγαλύτερης περιοχής. 

 

Β5. Κατά την ατμοσφαιρική αζωτοδέσμευση το άζωτο της ατμόσφαιρας αντιδρά είτε με 
τους υδρατμούς, σχηματίζοντας αμμωνία, είτε με το ατμοσφαιρικό οξυγόνο, 
σχηματίζοντας νιτρικά ιόντα. Η απαραίτητη ενέργεια προσφέρεται από τις ηλεκτρικές 
εκκενώσεις (αστραπές, κεραυνοί). Η αμμωνία και τα νιτρικά ιόντα μεταφέρονται με τη 
βροχή στο έδαφος. Η ατμοσφαιρική αζωτοδέσμευση κατέχει το 10% της συνολικής 
αζωτοδέσμευσης. 

 
ΘΕ Α Γ 
 

Γ1. Η διατήρηση των οικοσυστημάτων, όπως και κάθε άλλης οργανωμένης δομής, 
απαιτεί συνεχή προσφορά ενέργειας. Τα οικοσυστήματα που υπάρχουν στον 
πλανήτη μας, στην πλειονότητά τους, εισάγουν την ενέργεια που είναι απαραίτητη για 
τη διατήρηση της δομής τους με τη μορφή της ηλιακής ακτινοβολίας. Τα 
οικοσυστήματα αυτά χαρακτηρίζονται ως αυτότροφα και διακρίνονται από τα 
ετερότροφα, στα οποία η εισαγωγή ενέργειας γίνεται με τη μορφή χημικών ενώσεων.  
α. λιβάδι: αυτότροφο  
β. πόλη: ετερότροφο  
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γ. οικοσύστημα σε μεγάλο βάθος του ωκεανού: ετερότροφο  
δ. δάσος κωνοφόρων δέντρων: αυτότροφο  

 

Γ2. Η τροφική αλυσίδα του οικοσυστήματος είναι: 
βελανιδιά φυτοφάγα έντομα κοτσύφια ψείρες 
Δίνεται ότι η βιομάζα του πληθυσμού των φυτοφάγων εντόμων είναι 100 kg, η 

βιομάζα των κοτσυφιών είναι το 10% αυτής, δηλαδή είναι: 10 100 10
100

�  kg 

Η βιομάζα των ψειρών είναι το 10% της βιομάζας των κοτσυφιών, οπότε: 
10 10 1

100
�  kg 

Τέλος, η βιομάζα της βελανιδιάς είναι δεκαπλάσια της βιομάζας των εντόμων: 
100 10 1000�  kg 
Η τροφική πυραμίδα βιομάζας απεικονίζει τη μεταβολή της βιομάζας (δηλαδή της 
ξηρής μάζας των οργανισμών ανά μονάδα επιφάνειας) από το ένα τροφικό επίπεδο 
ενός οικοσυστήματος στο άλλο. 

Ψείρες 1 kg 
Κοτσύφια 10 kg 

Φυτ. Έντομα 100 kg 
Βελανιδιά 1000 kg 

 

Γ3. Η πυραμίδα πληθυσμού απεικονίζει τη μεταβολή του πληθυσμού των οργανισμών 
από το ένα τροφικό επίπεδο ενός οικοσυστήματος στο άλλο. 
 

105 Ψείρες 
100 Κοτσύφια 

2000 Φυτ. Έντομα 
1 Βελανιδιά 

 

Για το μέσο βάρος των κοτσυφιών έχουμε: 100 κοτσύφια ζυγίζουν 10 kg 
1 κοτσύφι ζυγίζει x kg 
Οπότε: x 0,1 kg ή 100 gr 

 

Γ4. Η δραματική μείωση των κοτσυφιών θα οδηγήσει σε αύξηση των φυτοφάγων 
εντόμων, τα οποία θα καταναλώνουν με μεγαλύτερο ρυθμό τη βελανιδιά, με 
αποτέλεσμα να ελαττωθεί η βιομάζα της. 

 
ΘΕΜΑ Δ 

 

Δ1. Ο άνθρωπος προσβλήθηκε από ιό, διότι παράγονται ιντερφερόνες. Γνωρίζουμε ότι 
όταν κάποιος ιός μολύνει ένα ανθρώπινο κύτταρο, προκαλεί την παραγωγή ειδικών 
πρωτεϊνών, των ιντερφερονών. 
 

Δ2. Οι ιοί αποτελούν ακυτταρικές μη-αυτοτελείς μορφές ζωής και έχουν σχετικά απλή 
δομή. Αποτελούνται από ένα πρωτεϊνικό περίβλημα με χαρακτηριστική γεωμετρία, το 
καψίδιο, μέσα στo οποίο προφυλάσσεται το γενετικό τους υλικό. Ορισμένοι ιοί 
διαθέτουν και ένα επιπλέον περίβλημα, το έλυτρο, το οποίο είναι λιποπρωτεϊνικής 
φύσης. Το γενετικό υλικό ενός ιού μπορεί να είναι είτε DNA είτε RNA και διαθέτει 
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ΘΕΜΑ Δ 
 

Στην εικόνα 3, δίνονται δύο διαφορετικά τροφικά πλέγματα (τροφικό πλέγμα 1 και τροφικό 
πλέγμα 2), που απεικονίζουν τροφικές σχέσεις των οργανισμών σε δύο χερσαία 
οικοσυστήματα (οικοσύστημα Ι και οικοσύστημα ΙΙ). 
 

 
Εικόνα 3 

 

Δ1. Να γράψετε στο τετράδιό σας, πόσες τροφικές αλυσίδες υπάρχουν στο κάθε τροφικό 
πλέγμα (μόνο τον αριθμό τους) από τα παραπάνω. 

Μονάδες 4 
 

Δ2. Να γράψετε τις τροφικές αλυσίδες του τροφικού πλέγματος 2, στις οποίες συμμετέχει 
το πεύκο. 

Μονάδες 3 
 

Δ3. Ποιο από τα δύο οικοσυστήματα μπορεί να αποκαταστήσει την ισορροπία του 
ευκολότερα μετά από μία μεταβολή που μπορεί να συμβεί σε αυτό; (μονάδες 3). Να 
ονομάσετε το χαρακτηριστικό στο οποίο διαφέρουν τα δύο αυτά οικοσυστήματα και 
το οποίο συμβάλλει στην ικανότητα των οικοσυστημάτων να αποκαθιστούν την 
ισορροπία τους; (μονάδες 3). 

Μονάδες 6 
 

Δ4. Άζωτο που προσέλαβαν οι μαργαρίτες του τροφικού πλέγματος 2, βρέθηκε στο 
γεράκι. Με ποια χημική μορφή προσέλαβαν οι μαργαρίτες το άζωτο από το έδαφος; 

Μονάδες 2 
 

Δ5. Η εικόνα 4 αναφέρεται στο βιογεωχημικό κύκλο του άνθρακα, όπως αυτός λειτουργεί 
στο οικοσύστημα ΙΙ της εικόνας 3. 

 
Εικόνα 4 

2016
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Να γράψετε στο τετράδιό σας 
α. τις κατηγορίες οργανισμών που αντιστοιχούν στους αριθμούς 1 και 2. (μονάδες 

4). 
β. ποιο είναι το αέριο Γ στην εικόνα 4; (μονάδες 2). 
γ. ποιες είναι οι βιολογικές διαδικασίες που αντιστοιχούν στα βέλη Α και Β; 

(μονάδες 4). 
Μονάδες 10 
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Α Ε ΑΔ ΕΣ Ε ΕΤΑΣΕ Σ Γ΄ ΤΑ ΗΣ Η Ε ΗΣ Υ ΓΕ Υ 
Υ Ε Υ Α  Ε Α  ( ΑΔΑ Β΄) 
ΤΕΤΑ ΤΗ 1 IOYNIOY 2016 
Ε ΕΤΑΖ Ε  ΑΘΗ Α: 

Β Γ Α ΓΕ ΗΣ Α ΔΕ ΑΣ 
Α Α ΤΗΣΕ Σ 

 
ΘΕ Α Α 
 

Α1 – γ, Α2 – δ, Α3 – β, Α4 – γ, Α5 – α 
 
ΘΕ Α Β 
 

Β1. Σχολικό Βιβλίο, εφάλαιο 2, Σελ. 101 «Το μεσογειακό κλίμα χαρακτηρίζεται … ξερών 
φύλλων στο έδαφος» 

 

Β2. 1 – Β, 2 – Β, 3 – Α, 4 – Α, 5 – Α, 6 – Α  
 

Β3. α. Σ       β. Σ       γ.        δ.        ε. Σ 
 

Β4. α. Σχολικό Βιβλίο, εφάλαιο 1, Σελ. 41 «Η ενεργοποίηση του ανοσοβιολογικού 
συστήματος του οργανισμού από παράγοντες που υπάρχουν στο περιβάλλον 
του, όπως για παράδειγμα στα τρόφιμα ή στα φάρμακα, και οι οποίοι δεν είναι 
παθογόνοι ή γενικώς επικίνδυνοι για την υγεία ονομάζεται αλλεργία. (Οι 
παράγοντες που προκαλούν την αλλεργία ονομάζονται αλλεργιογόνα.)» 

β. Σχολικό Βιβλίο, εφάλαιο 1, Σελ. 11  «Γενικά, ως μικροοργανισμοί ή μικρόβια 
χαρακτηρίζονται εκείνοι οι οργανισμοί τους οποίους δεν μπορούμε να 
διακρίνουμε με γυμνό μάτι, γιατί έχουν μέγεθος μικρότερο από 0,1 mm.» 

 
ΘΕ Α Γ 
 

Γ1. Σχολικό Βιβλίο, εφάλαιο 3, Σελ. 143 «Ένα από τα ερωτήματα … προέρχεται από 
τον πίθηκο.» 

 

Γ2. Το Φυλογενετικό δέντρο 1 
 

Γ3. Σχολικό Βιβλίο, εφάλαιο 3, Σελ. 132-133 
‐ Ποικιλομορφία 
‐ Φυσική Επιλογή 
‐ Γενετική Απομόνωση 

 

Γ4. ώστας: Γρίπη 
Γιάννης: Βακτηριακή οίμωξη 
Σχολικό Βιβλίο, εφάλαιο 1, Σελ. 34  « ντερφερόνες:… είναι ανίκανος να 
πολλαπλασιαστεί.» 

 

Γ5. Σχολικό Βιβλίο, εφάλαιο 1, Σελ. 62  «Τα συστήματα του οργανισμού … που θα 
καταναλωθεί είναι μικρή.» 

 
ΘΕ Α Δ 
 

Δ1. Τροφικό πλέγμα 1: 3 τροφικές αλυσίδες 
Τροφικό πλέγμα 2: 7 τροφικές αλυσίδες Γκύζη  14-Αθήνα                                                  Τηλ  :  210.64.52.777  
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Δ2. Τροφικές αλυσίδες με πεύκο: 
Πεύκο o Κάμπια o Σπουργίτι o Γεράκι 
Πεύκο o Σπουργίτι o Γεράκι 
Πεύκο o Ποντίκι o Γεράκι 

 

Δ3. Το οικοσύστημα ΙΙ με το τροφικό πλέγμα 2. 
Τα δύο οικοσυστήματα διαφέρουν ως προς την ποικιλότητα. 
Σχολικό Βιβλίο, Κεφάλαιο 2, Σελ. 72-73  «Ο όρος ποικιλότητα αναφέρεται … 
αυτορρύθμισης που την αποκαθιστούν.» 

 

Δ4. Με τη μορφή νιτρικών ιόντων. 
 

Δ5. α. 1: Καταναλωτές 1ης τάξης 
2: Αποικοδομητές 

β. Γ: Διοξείδιο του άνθρακα 
γ. Α: Φωτοσύνθεση 

Β: Κυτταρική αναπνοή 
 
Επιμέλεια:  Βασιλική Κωστή 
  Βιολόγος, PhD 
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Β4. Να αναφέρετε γιατί η δράση της φυσικής επιλογής είναι τοπικά και χρονικά 
προσδιορισμένη. 

Μονάδες 7 
 
ΘΕΜΑ Γ  
 

Ένας άνθρωπος μολύνεται από ιό. Το παρακάτω διάγραμμα απεικονίζει τις συγκεντρώσεις 
των αντιγόνων και των αντισωμάτων σε συνάρτηση με το χρόνο. 

 
 

Γ1. Ποια καμπύλη αντιστοιχεί στα αντιγόνα και ποια καμπύλη στα αντισώματα; 
Μονάδες 2 

 

Γ2. Να προσδιορίσετε το είδος της ανοσοβιολογικής απόκρισης (μονάδες 2). 
Να περιγράψετε και να ερμηνεύσετε την μεταβολή των καμπυλών (μονάδες 6). 

Μονάδες 8 
 

Γ3. Να αναφέρετε τις κατηγορίες των Τ-λεμφοκυττάρων που ενεργοποιούνται και που 
παράγονται κατά την παραπάνω ανοσοβιολογική απόκριση. 

Μονάδες 5 
 

Γ4. Στην περίπτωση των ιών δρα ένας επιπλέον μηχανισμός μη ειδικής άμυνας. Να 
ονομάσετε τον μηχανισμό αυτό και να περιγράψετε τον τρόπο δράσης του. 

Μονάδες 10 
 
ΘΕΜΑ Δ  
 

Ένα χερσαίο οικοσύστημα περιλαμβάνει την παρακάτω τροφική αλυσίδα: 
 

Ποώδη φυτά → ακρίδες → βάτραχοι → φίδια → γεράκια 
 

Όλοι οι οργανισμοί κάθε τροφικού επιπέδου τρέφονται αποκλειστικά με οργανισμούς του 
προηγούμενου τροφικού επιπέδου. Η συνολική ενέργεια που εμπεριέχεται στις ακρίδες 
είναι 105 ΚJ. 
 

2014
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Δ1. Ποια είναι η ενέργεια των υπόλοιπων τροφικών επιπέδων; (μονάδα 1). Να 
σχεδιάσετε την αντίστοιχη πυραμίδα ενέργειας (μονάδες 2). Να εξηγήσετε πού 
οφείλεται η μεταβολή της ενέργειας από το ένα τροφικό επίπεδο στο αμέσως 
επόμενο (μονάδες 4). 

Μονάδες 7 
 

Δ2. Μια ασθένεια οδηγεί σε σημαντική μείωση του αριθμού των βατράχων. Να εξηγήσετε 
ποια θα είναι η συνέπεια στον πληθυσμό των ακρίδων και ποια στον πληθυσμό των 
ποώδων φυτών; 

Μονάδες 4 
 

Δ3. Στο συγκεκριμένο οικοσύστημα ανιχνεύθηκε 1 mg μη βιοδιασπώμενου 
παρασιτοκτόνου στα ποώδη φυτά. Ποια ποσότητα της ουσίας αυτής αναμένεται να 
ανιχνευθεί στα γεράκια; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

Μονάδες 4 
 

Δ4. Με βάση το παρακάτω σχήμα να γράψετε: 
i. τις χημικές ουσίες που υποδηλώνουν οι αριθμοί 1 και 7 
ii. τις διαδικασίες που υποδηλώνουν οι αριθμοί 2, 3, 4, 8, 9, 10 και 
iii. τους μικροοργανισμούς που αντιστοιχούν στους αριθμούς 5 και 6. 
 

 
Μονάδες 10 
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Δ1. Ποια είναι η ενέργεια των υπόλοιπων τροφικών επιπέδων; (μονάδα 1). Να 
σχεδιάσετε την αντίστοιχη πυραμίδα ενέργειας (μονάδες 2). Να εξηγήσετε πού 
οφείλεται η μεταβολή της ενέργειας από το ένα τροφικό επίπεδο στο αμέσως 
επόμενο (μονάδες 4). 

Μονάδες 7 
 

Δ2. Μια ασθένεια οδηγεί σε σημαντική μείωση του αριθμού των βατράχων. Να εξηγήσετε 
ποια θα είναι η συνέπεια στον πληθυσμό των ακρίδων και ποια στον πληθυσμό των 
ποώδων φυτών; 

Μονάδες 4 
 

Δ3. Στο συγκεκριμένο οικοσύστημα ανιχνεύθηκε 1 mg μη βιοδιασπώμενου 
παρασιτοκτόνου στα ποώδη φυτά. Ποια ποσότητα της ουσίας αυτής αναμένεται να 
ανιχνευθεί στα γεράκια; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

Μονάδες 4 
 

Δ4. Με βάση το παρακάτω σχήμα να γράψετε: 
i. τις χημικές ουσίες που υποδηλώνουν οι αριθμοί 1 και 7 
ii. τις διαδικασίες που υποδηλώνουν οι αριθμοί 2, 3, 4, 8, 9, 10 και 
iii. τους μικροοργανισμούς που αντιστοιχούν στους αριθμούς 5 και 6. 
 

 
Μονάδες 10 
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Α Ε ΑΔ ΕΣ Ε ΕΤΑΣΕ Σ Γ΄ ΤΑ ΗΣ Η Ε ΗΣ Υ ΓΕ Υ 
Υ Ε Υ Α  Ε Α  ( ΑΔΑ Β΄) 
Α ΑΣ ΕΥΗ 30 ΑΪ Υ 2014 
Ε ΕΤΑΖ Ε  ΑΘΗ Α: 

Β Γ Α ΓΕ ΗΣ Α ΔΕ ΑΣ 
Α Α ΤΗΣΕ Σ 

 
ΘΕ Α Α 
 

Α1. δ ,     Α2. β ,     Α3. γ ,     Α4. β ,     Α5. α 
 
ΘΕ Α Β 
 

Β1. Σχολικό βιβλίο σελ. 10 : «Κάθε διαταραχή της ομοιόστασης … αλκοόλ, κ.τ.λ.». 
 

Β2. Σχολικό βιβλίο σελ. 25 : «Με την παστερίωση … διατηρείται η γεύση του».  
 

Β3. Σχολικό βιβλίο σελ. 48 : «Η διάγνωση της νόσου … παραχθεί γι’ αυτόν».  
 

Β4. Σχολικό βιβλίο σελ. 129 : «Πρέπει επίσης … άλλη χρονική στιγμή». 
 
ΘΕ Α Γ 
 
 
 

Γ1. Η καμπύλη Α αντιστοιχεί στο αντιγόνο και η καμπύλη Β στα αντισώματα.  
 

Γ2. Εφόσον η παραγωγή των αντισωμάτων δεν γίνεται άμεσα συμπεραίνουμε ότι είναι η 
πρώτη επαφή του οργανισμού με το συγκεκριμένο αντιγόνο και άρα πρόκειται για 
πρωτογενή ανοσοβιολογική απόκριση. 
Τη χρονική στιγμή της μόλυνσης ο μικροοργανισμός εισέρχεται στον ξενιστή, 
εγκαθίσταται και ξεκινά να πολλαπλασιάζεται. Ο πολλαπλασιασμός συνεχίζεται μέχρι 
τη χρονική στιγμή που ξεκινά η παραγωγή των αντισωμάτων από τα 
πλασματοκύτταρα. Όταν ξεκινήσει η παραγωγή των αντισωμάτων, η σύνδεση 
αντιγόνου-αντισώματος θα προκαλέσει την εξουδετέρωση του αντιγόνου ή την 
αναγνώρισή του από τα μακροφάγα με σκοπό την ολοκληρωτική του καταστροφή. 
Μετά την εξουδετέρωσή του ολοκληρώνεται και η ανοσοβιολογική απόκρισημε τη 
δράση των κατασταλτικών Τα-λεμφοκυττάρων που οδηγεί σε σταδιακή μείωση της 
παραγωγής αντισωμάτων. 

 

Γ3. Ενεργοποιούνται αρχικά τα βοηθητικά Τ-λεμφοκύτταρα, έπειτα τα κυτταροτοξικά 
Τ-λεμφοκύτταρα και τέλος τα κατασταλτικά Τ-λεμφοκύτταρα. Ταυτόχρονα 
παράγονται και βοηθητικά και κυτταροτοξικά Τ-λεμφοκύτταρα μνήμης.  

 

Γ4. ντερφερόνες, Σχολικό βιβλίο σελ. 34: «Στην περίπτωση των ιών … είναι ανίκανος 
να πολλαπλασιαστεί.» 

 
ΘΕ Α Δ 
 

Δ1. Ενέργεια τροφικών επιπέδων: 
Εποωδών φυτών  = 106 KJ 
Εβατράχων = 104 KJ 
Εφιδιών  = 103 KJ 
Εγερακιών  = 102 KJ 
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Τροφική πυραμίδα ενέργειας 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μεταβολή ενέργειας: Σχολικό βιβλίο σελ. 77 «Η ενέργεια … αποικοδομούνται» 
 
 

Δ2. Με την πληθυσμιακή μείωση των βατράχων, μειώνονται ουσιαστικά οι θηρευτές των 
ακρίδων. Έτσι οι ακρίδες θα αυξηθούν. Συνέπεια αυτού θα είναι η αύξηση της 
τροφής που καταναλώνουν οι ακρίδες, και άρα τα ποώδη φυτά θα μειωθούν. 

 

Δ3. Εφόσον η ουσία είναι μη βιοδιασπώμενη, δε μεταβολίζεται, δε διασπάται, 
συσσωρεύεται στους ιστούς των οργανισμών και μεταφέρεται ολόκληρη από το ένα 
τροφικό επίπεδο στο επόμενο. Συνεπώς η ποσότητα της ουσίας θα είναι ίδια σε όλα 
τα τροφικά επίπεδα. Άρα και στα γεράκια θα είναι 1 mg. 

 

Δ4. i) Χημικές ουσίες 
1: Διοξείδιο του άνθρακα 
7: Νιτρικά ιόντα 

 

ii) Διαδικασίες 
2: Φωτοσύνθεση 8: Βιολογική αζωτοδέσμευση 
3: Κυτταρική αναπνοή 9: Ατμοσφαιρική αζωτοδέσμευση 
4: Διαπνοή 10: Απονιτροποίηση 

 

iii) Μικροοργανισμοί 
5: Αποικοδομητές 
6: Νιτροποιητικά βακτήρια 

 

Παραγωγοί 

Καταναλωτές 1ης τάξης 

Καταναλωτές 2ης τάξης 

Καταναλωτές 3ης τάξης 

Καταναλωτές 4ης τάξης

Ποώδη φυτά 

Ακρίδες 

Βάτραχοι 

Φίδια 

Γεράκια 

106 KJ

105 KJ

104 KJ

103 KJ

102 KJ
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Στήλη Ι Στήλη ΙΙ 
α. Τρυπανόσωμα 1. Ελονοσία 
β. άντιντα λευκάζουσα 2. Αποβολή σε εγκύους 
γ. στολυτική αμοιβάδα 3. Χολέρα 
δ. Πλασμώδιο 4. AIDS 
ε. Τοξόπλασμα 5. Στοματίτιδα 
στ. ός HIV 6. Προσβολή τριχωτού κεφαλής 
ζ. Δερματόφυτα 7. Αμοιβαδοειδής δυσεντερία 
η. Vibrio cholerae 8. Πολιομυελίτιδα 
 9. Ασθένεια ύπνου 

 

Μονάδες 8 
 

Β2. Ο κύκλος του αζώτου πραγματοποιείται με τη βοήθεια μικροοργανισμών. Να 
κατονομάσετε τις κατηγορίες των μικροοργανισμών Α, Β, Γ, Δ, που συμμετέχουν στις 
παρακάτω μετατροπές 

Νεκρή οργανική ύλη Α��o  Αμμωνία 
Μοριακό άζωτο Β��o  Νιτρικά ιόντα 
Αμμωνία Γ��o  Νιτρικά ιόντα 
Νιτρικά ιόντα Δ��o  Μοριακό άζωτο 

Μονάδες 4 
 
Β3. Τι ονομάστηκε από τον άρολο Δαρβίνο φυσική επιλογή; (μονάδες 5) Να αναφέρετε 

τη μικρότερη μονάδα στην οποία δρα η φυσική επιλογή. (μονάδες 2)   
Μονάδες 7  

Β4. Τι απαιτείται για να εμφανιστούν τα κλινικά συμπτώματα της αλλεργίας; (μονάδες 2) 
Πότε παράγεται η ισταμίνη και τι προκαλεί στον άνθρωπο; (μονάδες 4)   

Μονάδες 6   
 
ΘΕΜΑ Γ 
 

Μετά από συνεχείς ψεκασμούς σε ένα οικοσύστημα με μεγάλες ποσότητες εντομοκτόνου 
DDT έγιναν μετρήσεις, από τις οποίες κάποιες αποτυπώνονται στον πίνακα 1.  
 

Τροφικά επίπεδα Βιομάζα (Kg) Ποσότητα DDT 
(mg) 

Συγκέντρωση DDT 
(mg/Kg) 

αταναλωτές 2ης τάξης    
αταναλωτές 1ης τάξης 105 106  

Παραγωγοί    
 

Πίνακας 1 
 

Γ1. Να μεταφέρετε τον πίνακα 1 στο τετράδιό σας και να συμπληρώσετε όλα τα κενά του 
πίνακα.  

Μονάδες 7   
Γ2. Πώς ονομάζεται το φαινόμενο ρύπανσης που προκαλεί το DDT; (μονάδα 1). Να 

δώσετε τον ορισμό αυτού του φαινομένου. (μονάδες 3) Για ποιους λόγους το DDT 
προκαλεί αυτό το φαινόμενο; (μονάδες 5) 

Μονάδες 9  Γκύζη  14-Αθήνα                                                  Τηλ  :  210.64.52.777  
 

 3

Γ3. Σε ένα οικοσύστημα σε γενικές γραμμές η ίδια πτωτική τάση που παρουσιάζεται στις 
τροφικές πυραμίδες ενέργειας, εμφανίζεται και στις τροφικές πυραμίδες βιομάζας. 
Ποιο είναι το ποσοστό της απώλειας της ενέργειας από το ένα τροφικό επίπεδο στο 
επόμενο; (μονάδα 1) Σε τι οφείλεται αυτό το φαινόμενο; (μονάδες 8)  

Μονάδες 9  
 
ΘΕΜΑ Δ 
 

Δ1. Να αναφέρετε ονομαστικά τα πρωτογενή λεμφικά όργανα (μονάδες 2) και τα 
δευτερογενή λεμφικά όργανα (μονάδες 4) του ανοσοβιολογικού συστήματος του 
ανθρώπου. 

Μονάδες 6  
Ένας άνθρωπος μολύνεται από έναν παθογόνο μικροοργανισμό. Στην εικόνα 1 
παριστάνονται συνοπτικά τα στάδια της πρωτογενούς ανοσοβιολογικής απόκρισης  

 
Εικόνα 1 

 

Δ2. Σε ποια κύτταρα του ανοσοβιολογικού συστήματος αντιστοιχούν οι αριθμοί 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 και σε τι αντιστοιχούν τα μόρια Α στην εικόνα 1; 

Μονάδες 8 
 

Δ3. Σε ποια κατηγορία ανήκει ο παθογόνος μικροοργανισμός που προκάλεσε αυτή την 
ανοσοβιολογική απόκριση; (μονάδα 1) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 
(μονάδες 2)  

Μονάδες 3  
 

 
 
 
 
 

2017
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Α Ε ΑΔ ΕΣ Ε ΕΤΑΣΕ Σ 
Γ΄ ΤΑ ΗΣ Η Ε ΗΣ Υ ΓΕ Υ Υ Ε Υ 

Α ΑΣ ΕΥΗ 16 IOYNIOY 2017 
Ε ΕΤΑΖ Ε  ΑΘΗ Α: 

Β Γ Α ΓΕ ΗΣ Α ΔΕ ΑΣ 
Α Α ΤΗΣΕ Σ 

 
ΘΕ Α Α 
 

Α1 – β, Α2 – γ, Α3 – β, Α4 – γ, Α5 – δ 
 
ΘΕ Α Β 
 

Β1. α – 9       β – 5       γ – 7       δ – 1       ε – 2       στ – 4       ζ – 6       η – 3 
 

Β2. Α:  αποικοδομητές   
Β: αζωτοδεσμευτικά βακτήρια 
Γ: νιτροποιητικά βακτήρια 
Δ: απονιτροποιητικά βακτήρια 

 

Β3. Σχολικό βιβλίο σελίδα 126 
«Η διαδικασία με την οποία οι οργανισμοί που είναι περισσότερο προσαρμοσμένοι 
στο περιβάλλον τους επιβιώνουν και αναπαράγονται περισσότερο από τους λιγότερο 
προσαρμοσμένους ονομάστηκε από τον Κάρολο Δαρβίνο φυσική επιλογή». Η 
μικρότερη μονάδα στην οποία δρα η φυσική επιλογή είναι ο πληθυσμός. 
Σχολικό βιβλίο σελίδα 129. 
«Για την εξελικτική λοιπόν θεωρία η φυσική επιλογή δρα στον πληθυσμό και 
συνεπώς ο πληθυσμός αντιπροσωπεύει τη μικρότερη δυνατή μονάδα που μπορεί να 
εξελιχθεί» 

 

Β4. Σχολικό βιβλίο σελίδα 41 
«Οι παράγοντες που προκαλούν την αλλεργία ονομάζονται αλλεργιογόνα. Για την 
εμφάνιση των κλινικών συμπτωμάτων της αλλεργίας απαιτείται η ευαισθητοποίηση 
του οργανισμού σε κάποιο αλλεργιογόνο και η επανέκθεσή του, μετά από κάποιο 
χρονικό διάστημα, σ’ αυτό». 
Η ισταμίνη παράγεται από κάποια ειδικά κύτταρα του οργανισμού όταν ένα 
αλλεργιογόνο εισέρχεται στον οργανισμό αφού έχει προηγηθεί το στάδιο της 
ευαισθητοποίησης. Η ουσία αυτή προκαλεί αύξηση της διαπερατότητας των αγγείων, 
σύσπαση των λείων μυϊκών ινών, ενώ παράλληλα διεγείρει και την εκκριτική 
δραστηριότητα των βλεννογόνων αδένων. 

 
ΘΕ Α Γ 
 

Γ1.  
Τροφικά επίπεδα Βιομάζα (Kg) οσότητα DDT 

(mg) 
Συγκέντρωση DDT 

(mg/Kg) 
Καταναλωτές 2ης τάξης 104 106 102 
Καταναλωτές 1ης τάξης 105 106 10 

Παραγωγοί 106 106 1 
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Γ2. Σχολικό βιβλίο σελίδα 110 
Το φαινόμενο ρύπανσης που προκαλεί το DDT ονομάζεται βιοσυσσώρευση. Κατά το 
φαινόμενο αυτό αυξάνεται η συγκέντρωση τοξικών χημικών ουσιών στους ιστούς των 
οργανισμών καθώς προχωρούμε κατά μήκος της τροφικής αλυσίδας. 
Το DDT χαρακτηρίζεται ως μη βιοδιασπώμενο εντομοκτόνο που απορροφάται από 
τον οργανισμό αλλά δεν μεταβολίζεται, δεν διασπάται και δεν αποβάλλεται με τις 
απεκρίσεις του αλλά συσσωρεύεται στους ιστούς του οργανισμού. 

 

Γ3. Σχολικό βιβλίο σελίδα 77 
Το ποσοστό της απώλειας της ενέργειας από το ένα τροφικό επίπεδο στο επόμενο 
είναι 90%.Το φαινόμενο αυτό οφείλεται στους εξής λόγους: 
x Ένα μέρος της χημικής ενέργειας μετατρέπεται με την κυτταρική αναπνοή σε μη 

αξιοποιήσιμες μορφές ενέργειας (π.χ. θερμότητα). 
x Δεν τρώγονται όλοι οι οργανισμοί. 
x Ορισμένοι οργανισμοί πεθαίνουν. 
x Ένα μέρος της οργανικής ύλης αποβάλλεται με τα κόπρανα και τα ούρα  

(απεκκρίσεις), τα οποία αποικοδομούνται. 
Σε γενικές γραμμές, η ίδια πτωτική τάση (της τάξης του 90%) που παρουσιάζεται στις 
τροφικές πυραμίδες ενέργειας εμφανίζεται και στις τροφικές πυραμίδες βιομάζας, 
καθώς, όταν μειώνεται η ενέργεια που προσλαμβάνει κάθε τροφικό επίπεδο από το 
προηγούμενό του, είναι λογικό να μειώνεται και η ποσότητα της οργανικής ύλης που 
μπορούν να συνθέσουν οι οργανισμοί του και συνεπώς μειώνεται η βιομάζα του.  

 
ΘΕΜΑ Δ 
 

Δ1. Σχολικό βιβλίο σελίδα 34. 
Τα πρωτογενή λεμφικά όργανα είναι ο μυελός των οστών και ο θύμος αδένας.  
Τα δευτερογενή λεμφικά όργανα είναι οι λεμφαδένες, ο σπλήνας, οι αμυγδαλές και ο 
λεμφικός ιστός κατά μήκος του γαστρεντερικού σωλήνα. 

 

Δ2. 1: Μακροφάγα  5: Πλασματοκύτταρα 
2: Βοηθητικά Τ λεμφοκύτταρα  6: Κατασταλτικά Τ λεμφοκύτταρα 
3: Κυτταροτοξικά Τ λεμφοκύτταρα  7: Β λεμφοκύτταρα μνήμης 
4: Β λεμφοκύτταρα  Α: Αντισώματα 

 

Δ3. Ο παθογόνος μικροοργανισμός που προκάλεσε αυτή την ανοσοβιολογική απόκριση 
είναι ιός. Αυτό συμβαίνει γιατί παράγονται Κυτταροτοξικά Τ λεμφοκύτταρα τα οποία 
θα καταστρέψουν τα κύτταρα στόχους που έχουν μολυνθεί από ιό. 

 

Δ4. Περιοχή Ζ: Μεταβλητή περιοχή 
Περιοχή Η: Σταθερή περιοχή  
Η μεταβλητή περιοχή (περιοχή Ζ), ανάλογα με το σχήμα της, που οφείλεται στην 
αλληλουχία των αμινοξέων της καθιστά ικανό το αντίσωμα να συνδέεται με ένα 
συγκεκριμένο αντιγόνο. 

 

Δ5. Η συγκέντρωση των αντισωμάτων (μόρια Α της εικόνας 1) αντιστοιχεί στην καμπύλη 
2. Η καμπύλη 1 αντιστοιχεί στη συγκέντρωση του αντιγόνου με το οποίο ήρθε σε 
επαφή ο άνθρωπος. Κατά την πρωτογενή ανοσοβιολογική απόκριση καθυστερεί να 
ξεκινήσει η παραγωγή των αντισωμάτων από τη στιγμή της μόλυνσης με το 
συγκεκριμένο αντιγόνο. 
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ΘΕΜΑ Β  
 

Β1. Σε ποια κατηγορία παθογόνων μικροοργανισμών ανήκει το μικρόβιο που προκαλεί 
την πολιομυελίτιδα και ποια κύτταρα του ανθρώπου προσβάλλει (μονάδες 2);  
Να εξηγήσετε πώς θα προστατευτεί ο οργανισμός ενός ανθρώπου, ο οποίος έρχεται 
σε επαφή με το μικρόβιο της πολιομυελίτιδας, αν κατά το παρελθόν είχε κάνει 
εμβόλιο για την ασθένεια αυτή (μονάδες 5).  

Μονάδες 7  
 

Β2. Να εξηγήσετε ποιες ανθρώπινες δραστηριότητες συμβάλλουν στη βαθμιαία αύξηση 
του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα.  

Μονάδες 6  
 

Β3. Να περιγράψετε τη δομή του ιού της επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (HIV).  
Μονάδες 8  

 

Β4. Ποιες προφυλάξεις συμβάλλουν στον περιορισμό της μετάδοσης της νόσου που 
προκαλείται από τον HIV;  

Μονάδες 4  
 
ΘΕΜΑ Γ  
 

Σε μια λίμνη ζει ένας πληθυσμός πέστροφας. Μετά από μία βίαιη γεωλογική 
δραστηριότητα η λίμνη χωρίστηκε σε δύο μικρότερες, με αποτέλεσμα ο αρχικός 
πληθυσμός πέστροφας να χωριστεί σε δύο ομάδες. Η κάθε ομάδα αντιμετώπισε 
διαφορετικές περιβαλλοντικές πιέσεις, οι οποίες, μετά την πάροδο μεγάλης χρονικής 
περιόδου, οδήγησαν στην ανάπτυξη διαφορετικών χαρακτηριστικών στον καθένα από 
τους δύο πληθυσμούς. 
 

Γ1. Πώς δικαιολογούνται οι διαφορές των χαρακτηριστικών μεταξύ των δύο πληθυσμών;  
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας σύμφωνα με τη θεωρία του Δαρβίνου.  

Μονάδες 7  
 

Γ2. Να δικαιολογήσετε αν η διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω μπορεί να οδηγήσει 
στο σχηματισμό νέων ειδών.  

Μονάδες 10  
 

Γ3. Εάν μετά την πάροδο μεγάλης χρονικής περιόδου, στη λίμνη Α ζουν 15 είδη ψαριών, 
ενώ στη λίμνη Β μόνο 3 είδη ψαριών, να εξηγήσετε ποιο από τα δύο οικοσυστήματα 
θα είναι πιο ισορροπημένο.  

Μονάδες 8  
 
ΘΕΜΑ Δ  
 

Δ1. Ένα ξενοδοχείο που βρίσκεται σε μια παραποτάμια περιοχή διοχετεύει τα απόβλητα 
των αποχετεύσεών του στο ποτάμι, θεωρώντας ότι δεν ρυπαίνει το νερό του 
ποταμού. Οι μετρήσεις που έγιναν, τόσο της ποσότητας του οξυγόνου όσο και της 
ποσότητας των αποικοδομητών στο νερό, απεικονίζονται στην παρακάτω γραφική 
παράσταση με τις καμπύλες Α και Β.  
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Ποια καμπύλη απεικονίζει την ποσότητα του διαλυμένου οξυγόνου και ποια καμπύλη 
απεικονίζει την ποσότητα των αποικοδομητών (μονάδες 2);  
Να εξηγήσετε την απάντησή σας (μονάδες 8).  

Μονάδες 10  
 

Δ2. Τα παρακάτω διαγράμματα απεικονίζουν τη μεταβολή της συγκέντρωσης δύο αέριων 
ρύπων, του όζοντος και των οξειδίων του αζώτου κατά τη διάρκεια ενός 
εικοσιτετραώρου στο κέντρο της Αθήνας.  

 

 
 

Ποια καμπύλη απεικονίζει τη μεταβολή της συγκέντρωσης του όζοντος και ποια τη 
μεταβολή της συγκέντρωσης των οξειδίων του αζώτου (μονάδες 2);  
Να εξηγήσετε την απάντησή σας (μονάδες 8).  

Μονάδες 10  

2012
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Γ3 Ο όρος «ποικιλότητα» αναφέρεται στα διαφορετικά είδη οργανισμών που υπάρχουν 
σε ένα οικοσύστημα. Η ποικιλότητα των οικοσυστημάτων, αν και φαινομενικά 
αντιβαίνει στην ισορροπία τους, καθώς θα ήταν αναμενόμενο οι πιο απλές δομές να 
είναι και πιο σταθερές, αντίθετα την ενισχύει. Πράγματι, όσο μεγαλύτερη ποικιλότητα 
έχει ένα οικοσύστημα, τόσο πιο ισορροπημένο είναι. Αυτό συμβαίνει, γιατί τα 
οικοσυστήματα με μεγαλύτερη ποικιλότητα παρουσιάζουν και μεγαλύτερη ποικιλία 
σχέσεων μεταξύ των βιοτικών παραγόντων τους.  
Έτσι, όποτε μια μεταβολή διαταράσσει την ισορροπία τους, υπάρχουν αρκετοί 
διαθέσιμοι μηχανισμοί αυτορρύθμισης που την αποκαθιστούν. Αν, για παράδειγμα, 
σε ένα οικοσύστημα είναι περιορισμένος ο αριθμός των διαφορετικών ειδών που 
ζουν σ' αυτό, περιορίζεται αναλογικά και το πλήθος των τροφικών σχέσεων που 
αναπτύσσονται μεταξύ τους. Έτσι κάθε διαταραχή της ισορροπίας του 
οικοσυστήματος που θα προκαλούσε την εξαφάνιση ενός είδους θα απειλούσε άμεσα 
και την εξαφάνιση του είδους που εξαρτάται τροφικά από αυτό.  
Αν αντίθετα υπάρχει μεγάλη ποικιλία οργανισμών, οι εναλλακτικές λύσεις στη 
διατροφή τους είναι περισσότερες και επομένως η εξαφάνιση ή η μείωση του 
πληθυσμού ενός είδους δεν απειλεί άμεσα τα είδη που τρέφονται από αυτό. Για το 
λόγο αυτό το οικοσύστημα (λίμνη Α) που έχει μεγαλύτερη ποικιλότητα και φέρει 15 
είδη ψαριών θα είναι και περισσότερο σταθερό από τη λίμνη Β με 3 είδη ψαριών.  

 
ΘΕΜΑ Δ 
 

Δ1 Κοντά στο σημείο απόρριψης των αστικών λυμάτων:  
είναι μειωμένη η συγκέντρωση του διαλυμένου οξυγόνου  
και αυξημένος ο αριθμός των αποικοδομητών  
Όταν απομακρυνόμαστε από το σημείο απόρριψης των αστικών λυμάτων αυξάνεται 
η συγκέντρωση του διαλυμένου οξυγόνου και μειώνεται ο αριθμός των 
αποικοδομητών. 
Άρα  
η καμπύλη Α αντιστοιχεί στο διαλυμένο οξυγόνο  
η καμπύλη B αντιστοιχεί στους αποικοδομητές.  
Το υδάτινο οικοσύστημα, αφού δεχτεί τα αστικά λύματα εμπλουτίζεται με τα νιτρικά 
και τα φωσφορικά άλατα που αυτά περιέχουν. Επειδή όμως οι ουσίες αυτές 
αποτελούν θρεπτικά συστατικά για τους υδρόβιους φωτοσυνθετικούς οργανισμούς 
(φυτοπλαγκτόν) προκαλείται υπέρμετρη αύξηση του πληθυσμού τους. Έτσι 
αυξάνεται και ο πληθυσμός των μονοκύτταρων ζωικών οργανισμών (ζωοπλαγκτόν) 
που εξαρτώνται τροφικά από το φυτοπλαγκτόν. Με το θάνατο των πλαγκτονικών 
οργανισμών συσσωρεύεται νεκρή οργανική ύλη, η οποία με τη σειρά της πυροδοτεί 
την αύξηση των αποικοδομητών, δηλαδή των βακτηρίων που την καταναλώνουν.  
Με την αύξηση όμως των μικροοργανισμών ο ρυθμός κατανάλωσης οξυγόνου γίνεται 
πολύ μεγαλύτερος από το ρυθμό παραγωγής του. Έτσι η ποσότητα του οξυγόνου 
που βρίσκεται διαλυμένη στο νερό γίνεται ολοένα μικρότερη, γεγονός που πλήττει 
τους ανώτερους οργανισμούς του οικοσυστήματος, όπως τα ψάρια, που πεθαίνουν 
από ασφυξία. 

 

Δ2 Το νέφος της Αθήνας, προκαλείται από την αντίδραση μιας σειράς ουσιών, οι οποίες 
παράγονται από τις μηχανές εσωτερικής καύσης (αυτοκινήτων, αεροπλάνων, 
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Ποια καμπύλη απεικονίζει την ποσότητα του διαλυμένου οξυγόνου και ποια καμπύλη 
απεικονίζει την ποσότητα των αποικοδομητών (μονάδες 2);  
Να εξηγήσετε την απάντησή σας (μονάδες 8).  

Μονάδες 10  
 

Δ2. Τα παρακάτω διαγράμματα απεικονίζουν τη μεταβολή της συγκέντρωσης δύο αέριων 
ρύπων, του όζοντος και των οξειδίων του αζώτου κατά τη διάρκεια ενός 
εικοσιτετραώρου στο κέντρο της Αθήνας.  

 

 
 

Ποια καμπύλη απεικονίζει τη μεταβολή της συγκέντρωσης του όζοντος και ποια τη 
μεταβολή της συγκέντρωσης των οξειδίων του αζώτου (μονάδες 2);  
Να εξηγήσετε την απάντησή σας (μονάδες 8).  

Μονάδες 10  
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Γ3 Ο όρος «ποικιλότητα» αναφέρεται στα διαφορετικά είδη οργανισμών που υπάρχουν 
σε ένα οικοσύστημα. Η ποικιλότητα των οικοσυστημάτων, αν και φαινομενικά 
αντιβαίνει στην ισορροπία τους, καθώς θα ήταν αναμενόμενο οι πιο απλές δομές να 
είναι και πιο σταθερές, αντίθετα την ενισχύει. Πράγματι, όσο μεγαλύτερη ποικιλότητα 
έχει ένα οικοσύστημα, τόσο πιο ισορροπημένο είναι. Αυτό συμβαίνει, γιατί τα 
οικοσυστήματα με μεγαλύτερη ποικιλότητα παρουσιάζουν και μεγαλύτερη ποικιλία 
σχέσεων μεταξύ των βιοτικών παραγόντων τους.  
Έτσι, όποτε μια μεταβολή διαταράσσει την ισορροπία τους, υπάρχουν αρκετοί 
διαθέσιμοι μηχανισμοί αυτορρύθμισης που την αποκαθιστούν. Αν, για παράδειγμα, 
σε ένα οικοσύστημα είναι περιορισμένος ο αριθμός των διαφορετικών ειδών που 
ζουν σ' αυτό, περιορίζεται αναλογικά και το πλήθος των τροφικών σχέσεων που 
αναπτύσσονται μεταξύ τους. Έτσι κάθε διαταραχή της ισορροπίας του 
οικοσυστήματος που θα προκαλούσε την εξαφάνιση ενός είδους θα απειλούσε άμεσα 
και την εξαφάνιση του είδους που εξαρτάται τροφικά από αυτό.  
Αν αντίθετα υπάρχει μεγάλη ποικιλία οργανισμών, οι εναλλακτικές λύσεις στη 
διατροφή τους είναι περισσότερες και επομένως η εξαφάνιση ή η μείωση του 
πληθυσμού ενός είδους δεν απειλεί άμεσα τα είδη που τρέφονται από αυτό. Για το 
λόγο αυτό το οικοσύστημα (λίμνη Α) που έχει μεγαλύτερη ποικιλότητα και φέρει 15 
είδη ψαριών θα είναι και περισσότερο σταθερό από τη λίμνη Β με 3 είδη ψαριών.  

 
ΘΕΜΑ Δ 
 

Δ1 Κοντά στο σημείο απόρριψης των αστικών λυμάτων:  
είναι μειωμένη η συγκέντρωση του διαλυμένου οξυγόνου  
και αυξημένος ο αριθμός των αποικοδομητών  
Όταν απομακρυνόμαστε από το σημείο απόρριψης των αστικών λυμάτων αυξάνεται 
η συγκέντρωση του διαλυμένου οξυγόνου και μειώνεται ο αριθμός των 
αποικοδομητών. 
Άρα  
η καμπύλη Α αντιστοιχεί στο διαλυμένο οξυγόνο  
η καμπύλη B αντιστοιχεί στους αποικοδομητές.  
Το υδάτινο οικοσύστημα, αφού δεχτεί τα αστικά λύματα εμπλουτίζεται με τα νιτρικά 
και τα φωσφορικά άλατα που αυτά περιέχουν. Επειδή όμως οι ουσίες αυτές 
αποτελούν θρεπτικά συστατικά για τους υδρόβιους φωτοσυνθετικούς οργανισμούς 
(φυτοπλαγκτόν) προκαλείται υπέρμετρη αύξηση του πληθυσμού τους. Έτσι 
αυξάνεται και ο πληθυσμός των μονοκύτταρων ζωικών οργανισμών (ζωοπλαγκτόν) 
που εξαρτώνται τροφικά από το φυτοπλαγκτόν. Με το θάνατο των πλαγκτονικών 
οργανισμών συσσωρεύεται νεκρή οργανική ύλη, η οποία με τη σειρά της πυροδοτεί 
την αύξηση των αποικοδομητών, δηλαδή των βακτηρίων που την καταναλώνουν.  
Με την αύξηση όμως των μικροοργανισμών ο ρυθμός κατανάλωσης οξυγόνου γίνεται 
πολύ μεγαλύτερος από το ρυθμό παραγωγής του. Έτσι η ποσότητα του οξυγόνου 
που βρίσκεται διαλυμένη στο νερό γίνεται ολοένα μικρότερη, γεγονός που πλήττει 
τους ανώτερους οργανισμούς του οικοσυστήματος, όπως τα ψάρια, που πεθαίνουν 
από ασφυξία. 

 

Δ2 Το νέφος της Αθήνας, προκαλείται από την αντίδραση μιας σειράς ουσιών, οι οποίες 
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εργοστασίων), με το οξυγόνο της ατμόσφαιρας, κάτω από την επίδραση της ηλιακής 
ακτινοβολίας. Στις ουσίες αυτές, που ονομάζονται πρωτογενείς ρύποι, 
συγκαταλέγονται τα οξείδια του αζώτου, το μονοξείδιο του άνθρακα και διάφοροι 
υδρογονάνθρακες. Στα προϊόντα της αντίδρασης τους, τους δευτερογενείς ρύπους, 
ανήκουν το όζον και το νιτρικό υπεροξυακετύλιο (PAN).  
Άρα η καμπύλη Α είναι τα οξείδια του αζώτου και η καμπύλη Β αντιστοιχεί στο όζον 
που παράγεται με χρονική καθυστέρηση.  

 

Δ3 Από τους πρωτογενείς ρύπους τα οξείδια του αζώτου προκαλούν καταστροφές 
στους ιστούς των πνευμόνων και εξασθενίζουν την αντίσταση του οργανισμού στην 
πνευμονία, ενώ η έκθεση, για μεγάλο χρονικό διάστημα, σε χαμηλές συγκεντρώσεις 
τους είναι υπεύθυνη για την πρόκληση εμφυσήματος. 
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Β2.  Ποια είναι τα δύο κριτήρια κατάταξης των οργανισμών σε είδη και σε ποιες 
περιπτώσεις εφαρμόζεται το κάθε ένα από αυτά;  

Μονάδες 6  
 

Β3.  Τι είναι η λυσοζύμη, πού εντοπίζεται και ποια είναι η δράση της;  
Μονάδες 5  

 

Β4.  Να εξηγήσετε τις διεργασίες που οδηγούν στην πτώση του pH της βροχής κάτω από 
5.  

Μονάδες 6  
 
ΘΕΜΑ Γ  
 

Σε ένα οικοσύστημα υπάρχουν 5 (πέντε) πεύκα, που φιλοξενούν συνολικά 10.000 (δέκα 
χιλιάδες) κάμπιες, σε κάθε μία από τις οποίες παρασιτούν 500 (πεντακόσια) πρωτόζωα.  

 

Γ1.  Να σχεδιάσετε την τροφική πυραμίδα πληθυσμού του παραπάνω οικοσυστήματος 
(μονάδες 2). Nα εξηγήσετε τη μορφή της τροφικής πυραμίδας πληθυσμού του 
παραπάνω οικοσυστήματος (μονάδες 5).  

Μονάδες 7 
 

Γ2.  Στο παραπάνω οικοσύστημα η ενέργεια που περιέχεται στο τροφικό επίπεδο των 
καμπιών είναι 50.000 (πενήντα χιλιάδες) KJ.  
Να υπολογίσετε την ενέργεια των άλλων τροφικών επιπέδων (μονάδες 2).  
Να σχεδιάσετε την τροφική πυραμίδα ενέργειας  
(μονάδες 2).  
Να εξηγήσετε τους λόγους που καθορίζουν τη μορφή αυτής της τροφικής πυραμίδας 
(μονάδες 6).  

Μονάδες 10  
 

Γ3.  Έστω ένα άτομο αζώτου (Ν), το οποίο μπορεί να εντοπιστεί οπουδήποτε βρεθεί 
(επειδή π.χ είναι ραδιενεργό). Αυτό το άτομο αζώτου εντοπίζεται σε κάποιο νιτρικό 
ιόν (Ν 3O− ) που βρίσκεται στο έδαφος. Να περιγράψετε τις πιθανές πορείες του 
ατόμου αυτού από τη στιγμή που προσλαμβάνεται από ένα φυτό έως ότου 
ξαναβρεθεί στο έδαφος, πάλι ως νιτρικό ιόν (Ν 3O− ). 

Μονάδες 8  
 
ΘΕΜΑ Δ  
 

Δ1.  Να περιγράψετε το δεύτερο στάδιο της πρωτογενούς ανοσοβιολογικής απόκρισης.  
Μονάδες 9  

 

Δ2.  Να εξηγήσετε πώς τα μακροφάγα συμμετέχουν στην άμυνα του ανθρώπινου 
οργανισμού.  

Μονάδες 6  
 

Δ3. Μετά την είσοδο κάποιου είδους αντιγόνου σε έναν άνθρωπο, δεν παρουσιάζονται 
συμπτώματα ασθένειας. Η καμπύλη α στο παρακάτω διάγραμμα δείχνει τη μεταβολή 
της συγκέντρωσης των αντιγόνων, ενώ η καμπύλη β τη μεταβολή της συγκέντρωσης 

2011
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Α ΥΤΗ ΕΣ Ε ΕΤΑΣΕ Σ Γ΄ ΤΑ ΗΣ 
Η Ε ΗΣ Υ Ε Α Υ Υ Ε Υ Α  Α Ε ΑΔ ΕΣ 

Ε ΕΤΑΣΕ Σ Γ΄ ΤΑ ΗΣ Ε Α  ( ΑΔΑ Β΄) 
ΣΑΒΒΑΤ  14 ΑΪ Υ 2011 

Β Γ Α ΓΕ ΗΣ Α ΔΕ ΑΣ 
Α Α ΤΗΣΕ Σ 

 
ΘΕ Α Α 
 

Α1. β ,     Α2. γ ,     Α3. δ ,     Α4. α ,     Α5. γ 
 
ΘΕ Α Β 
 

Β1. Σχολικό βιβλίο σελ. 131, θεωρία του Δαρβίνου 
Συνεπώς οι καμηλοπαρδάλεις με ψηλό λαιμό προσαρμόστηκαν καλύτερα στο 
συγκεκριμένο περιβάλλον, επιβίωναν περισσότερο, αναπαράγονταν περισσότερο και 
το ευνοϊκό χαρακτηριστικό «ο ψηλός λαιμός» μεταβιβάστηκε με μεγαλύτερη 
συχνότητα στην επόμενη γενιά.  

 

Β2. Σχολικό βιβλίο σελ. 122 
«Αξίζει ωστόσο να αναφερθεί… ομαδοποιούνται στο ίδιο είδος.»  

 

Β3. Η λυσοζύμη είναι ένζυμο που διασπά το κυτταρικό τοίχωμα των βακτηρίων και 
εντοπίζεται: στον ιδρώτα (δέρμα), στο σάλιο (βλεννογόνος στη στοματική κοιλότητα), 
στα δάκρυα (στο βλεννογόνο του επιπεφυκότα). 
Η λυσοζύμη αποτελεί μηχανισμό μη ειδικής άμυνας (εξωτερική) και αποτρέπει την 
είσοδο του μικροοργανισμού στον ανθρώπινο οργανισμό.  

 

Β4. Σχολικό βιβλίο σελ. 107 
«Στις περιοχές όμως… κάτω από το 5.» 

 
ΘΕ Α Γ 
 
 
 

Γ1.  5.000.000 ΠΡΩΤΟΖΩΑ 
 

    10.000 ΑΜΠ ΕΣ 
 

          5 ΠΕΥ Α 
 

Όταν σε ένα οικοσύστημα υπάρχουν παρασιτικές τροφικές σχέσεις, ο πληθυσμός 
των ανώτερων επιπέδων γίνεται ολοένα μεγαλύτερος από τον πληθυσμό των 
κατώτερων. Μια τέτοια τροφική πυραμίδα χαρακτηρίζεται ως ανεστραμμένη. 

 
Γ2.          5000 KJ ΠΡΩΤΟΖΩΑ  

 

          50.000 KJ ΑΜΠ ΕΣ 
 

           500.000 KJ ΠΕΥ Α 
 
                 Πυραμίδα ενέργειας 
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Σχολικό βιβλίο σελ. 77  
«Έχει υπολογιστεί…τα οποία αποικοδομούνται.»  

 

Γ3 Σχολικό βιβλίο σελ. 86 
«Τα φυτά χρησιμοποιούν τα νιτρικά ιόντα…το οποίο επιστρέφει στην ατμόσφαιρα»  

 
ΘΕΜΑ Δ 
 

Δ1 Σχολικό βιβλίο σελ. 37-39 
Όλο το 2ο στάδιο 

 

Δ2 Σχολικό βιβλίο σελ. 37, Στάδιο 1ο 
Μετά την σύνδεση Αντιγόνου αντισώματος αναγνωρίζεται ο μικροοργανισμός από τα 
μακροφάγα με σκοπό την ολοκληρωτική καταστροφή.  

 

Δ3 Η καμπύλη α που παρουσιάζει τη μεταβολή της συγκέντρωσης των αντιγόνων αφορά 
αντιγόνα που παρέχονται μέσω εμβολίου τα οποία δεν έχουν την ικανότητα να 
πολλαπλασιαστούν στον ανθρώπινο οργανισμό γιατί το εμβόλιο περιέχει νεκρούς ή 
εξασθενημένους μικροοργανισμούς ή τμήματα τους (τεχνητός τρόπος ενεργητικής 
ανοσίας) . Τ ο εμβόλιο όπως θα έκανε και ο ίδιος ο μικροοργανισμός, ενεργοποιεί τον 
ανοσοβιολογικό μηχανισμό, για να παράγει αντισώματα και κύτταρα μνήμης. 
Το άτομο που εμβολιάζεται δεν εμφανίζει συνήθως τα συμπτώματα της ασθένειας και 
φυσικά δεν τη μεταδίδει. 
Η καμπύλη Β εμφανίζει τη μεταβολή των αντισωμάτων κατά την πρωτογενή 
ανοσοβιολογικά απόκριση γιατί έρχεται σε επαφή πρώτη φορά με το αντιγόνο. 
Παρατηρείται καθυστέρηση στην έκκριση αντισωμάτων και η ποσότητα τους είναι 
μικρή. 



Γκύζη  14-Αθήνα                                                  Τηλ  :  210.64.52.777  
 

 2

ΘΕΜΑ 2ο  
Να  απαντήσετε  στις παρακάτω  ερωτήσεις:   
 

1. Με  ποιους  τρόπους  μπορεί  να μεταδοθεί  ο  ιός  HIV που  προκαλεί  την  
ασθένεια  AIDS;  

Μονάδες 6  
2. Ποια  είναι  η δομή του βακτηριακού  κυττάρου;  

Μονάδες 9  
 

3. Οι  πολυκύτταροι  φυτικοί  οργανισμοί ,  τα  φύκη  και τα  κυανοβακτήρια  
υπάγονται  στους  παραγωγούς .  Ποιοι  οργανισμοί  χαρακτηρίζονται  ως 
παραγωγοί ;  

Μονάδες 4  
 

4. Πολλοί  επιστήμονες  πιστεύουν  ότι λόγω  της βαθμιαίας  αύξησης της  
συγκέντρωσης  του διοξειδίου  του άνθρακα στην  ατμόσφαιρα ,  το 2040 η  
μέση  θερμοκρασία  του πλανήτη  μας θα  έχει  αυξηθεί  κατά  5ºC. Ποιες  θα 
είναι  οι  πιθανές  περιβαλλοντικές  επιπτώσεις  για  τον πλανήτη από  αυτή  
την αύξηση ;  

Μονάδες 6  
 
ΘΕΜΑ 3ο  
Όταν  ο  άνθρωπος μολύνεται  από  παθογόνους  μικροοργανισμούς  μπορεί  να 
εμφανίσει  πυρετό.  
 

1. Με  ποιους  τρόπους  μεταδίδονται  οι  παθογόνοι  μικροοργανισμοί  στον 
άνθρωπο;  

Μονάδες 9  
 

2. Ποιες  είναι  οι  πύλες  εισόδου  των  παθογόνων  μικροοργανισμών  στο 
ανθρώπινο  σώμα ;   

Μονάδες 4  
 

3. Με  ποιους  τρόπους  ο  πυρετός  συμβάλλει  στην  αντιμετώπιση  μιας  
γενικευμένης  μικροβιακής μόλυνσης ;  

Μονάδες 12  
 
ΘΕΜΑ 4ο  
Στο  παρακάτω  σχήμα  απεικονίζεται  μια  περιοχή  στην οποία  συνυπάρχουν  
δάσος  κωνοφόρων  (Α), βιομηχανικές  μονάδες  (Β), καλλιεργούμενοι  αγροί  (Γ) 
και  μια  λίμνη  (Δ). Η κυκλοφορία  του νερού  στην  περιοχή  στηρίζεται  στην  
εξάτμιση, στη διαπνοή  των φυτών και στις κατακρημνίσεις .  
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Τι  ονομάζουμε  διαπνοή  (μονάδες  5) και  ποιος είναι  ο  ρόλος  της; (μονάδες 8) 
Ποιες  είναι  οι επιπτώσεις  της όξινης βροχής  στους  οργανισμούς της 
περιοχής ; (μονάδες 6) Κατά την  καλλιέργεια  των  φυτών στους  αγρούς  δίπλα  
στη  λίμνη  χρησιμοποιήθηκαν  μεγάλες  ποσότητες  μη  βιοδιασπώμενου  
εντομοκτόνου .  Από  μετρήσεις  που  έγιναν  στην  περιοχή  βρέθηκε  μεγάλη  
συγκέντρωση  από  το  συγκεκριμένο  εντομοκτόνο σε  πολλά από τα 
ψαροπούλια  της λίμνης (Δ). Να  εξηγήσετε  το φαινόμενο (μονάδες 6).  

Μονάδες 25 
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Τι  ονομάζουμε  διαπνοή  (μονάδες  5) και  ποιος είναι  ο  ρόλος  της; (μονάδες 8) 
Ποιες  είναι  οι επιπτώσεις  της όξινης βροχής  στους  οργανισμούς της 
περιοχής ; (μονάδες 6) Κατά την  καλλιέργεια  των  φυτών στους  αγρούς  δίπλα  
στη  λίμνη  χρησιμοποιήθηκαν  μεγάλες  ποσότητες  μη  βιοδιασπώμενου  
εντομοκτόνου .  Από  μετρήσεις  που  έγιναν  στην  περιοχή  βρέθηκε  μεγάλη  
συγκέντρωση  από  το  συγκεκριμένο  εντομοκτόνο σε  πολλά από τα 
ψαροπούλια  της λίμνης (Δ). Να  εξηγήσετε  το φαινόμενο (μονάδες 6).  

Μονάδες 25 

2007
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Α ΥΤΗ ΕΣ Ε ΕΤΑΣΕ Σ Γ΄ ΤΑ ΗΣ 
Η Ε ΗΣ Υ Ε Α Υ Υ Ε Υ 

Τ ΤΗ 22 ΑΪ Υ 2007 
Β Γ Α ΓΕ ΗΣ Α ΔΕ ΑΣ 

Α Α ΤΗΣΕ Σ 
 
ΘΕ Α 1ο 
 

1 – β ,     2 – β ,     3 – α ,     4 – γ ,     5 – δ 
 
ΘΕ Α 2ο 
 

1. Ο  H/V είναι  ένας  ιός που μεταδίδεται  μέσω της σεξουαλικής επαφής 
(κολπικά υγρά,  σπέρμα), μέσω  του αίματος  και  των  παραγώγων  του 
(μετάγγιση  ή  τη  χρήση  της ίδιας σύριγγας) και  κατά τον  τοκετό από  τη 
μητέρα  –φορέα  προς  το νεογνό.   σελ . σχολικού βιβλίου  47 

 

2. Προκαρυωτικοί  οργανισμοί ,  χωρίς  οργανωμένο  πυρήνα .  Το γενετικό 
υλικό  (DNA)……..πυρηνική περιοχή ,  πλασμίδια , πλασματική μεμβράνη,  
φυτικό τοίχωμα , κάψα, ριβοσώματα ,  όχι  μεμβρανώδη οργανίδια.  

 

3. Παραγωγοί…. αυτότροφοι…..  σελ.  σχολ . βιβλ . 70 
 

4. Φαινόμενο  θερμοκηπίου  σελ . σχολ . βιβλ.  104 
τήξη  πολικών  πάγων ,  ανύψωση  της στάθμης  της θάλασσας ,  απώλεια 
μεγάλων χερσαίων  εκτάσεων  στις οποίες θα  καλυφθούν  από  νερό ,  
γόνιμες περιοχές να  μετατραπούν  σε άγονες και  αντίστροφα .  

 
ΘΕ Α 3ο 
 

1. Μετάδοση  με  την  τροφή  και το  νερό,  με  την επαφή με  μολυσμένα  ζώα ,  με  
τα  σταγονίδια  του  βήχα  ασθενούς  ατόμου,  με  άμεση  επαφή  με  μολυσμένα  
άτομα  καθώς  και  με  την έμμεση  επαφή  με  αντικείμενα  που  έχουν  
χρησιμοποιηθεί  από  μολυσμένο  άτομο ,  με  τη σεξουαλική  επαφή από  το 
αίμα και από τον  τοκετό  σελ . σχολ . βιβλ.  23 

 

2. Ασυνέχεια  δέρματος  και βλενογόνοι   σελ. σχολ . βιβλ . 23 
 

3. πυρετός(όλη  την παράγραφο)  σελ.  σχολ.  βιβλ. 33 
 
ΘΕ Α 4ο 
 

Διαπνοή → απομάκρυνση νερού  μέσω  των  στομάτων,  των  πόρων  δηλ της 
επιδερμίδας  των φύλλων  

Ρόλος  → κινητήρια  δύναμη  για τη μετατροπή  θρεπτικών  στοιχείων  στο  
εσωτερικό  των φυτικών  οργανισμών  συνδέεται  αναπόσπαστα  μα 
τους  βιογεωγ.  κύκλους  των  στοιχείων  που  εισέρχονται  στις  
τροφικές  αλυσίδες  των  οικοσυστημάτων  με  πύλη  εισόδου  τα  φυτά  
σελ . σχολ . βιβλ. 88 
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Επιπτώσεις όξινης βροχής:  
Καταστροφή  φύλλωμα  των  δέντρων, ελάττωση  της γονιμότητας του εδάφους  
και  θανατώνονται  οι  φυτικοί  και ζωικοί  οργανισμοί  των  υδάτινων  
οικοσυστημάτων  σελ . σχολ . βιβλ. 107 
 
Βιοσυσσώρευση :  
Το  φαινόμενο  αυτό  κατά  το οποίο  αυξάνεται  η συγκέντρωση  τοξικών  χημικών  
ουσιών  στους  ιστούς  των  οργανισμών  καθώς  προχωρούμε  κατά  μήκος  της 
τροφικής  αλυσίδας . Τα ψαροπούλια  είναι  οι κορυφαίοι καταναλωτές  οπότε θα  
συσσωρευτεί  u963 σε αυτούς   σελ.  σχολ.  βιβλ. 110 
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ΘΕΜΑ 3 
 

Α. Τι είναι τα αντιγόνα ιστοσυμβατότητας και σε ποια περίπτωση προκαλούν την 
απόρριψη μοσχευμάτων; 

Μονάδες 9 
 

Β. Να περιγράψετε τα δύο χαρακτηριστικά που κάνουν τους μηχανισμούς ειδικής άμυνας 
να ξεχωρίζουν από αυτούς της μη ειδικής άμυνας. 

Μονάδες 8 
 

Γ. Ορισμένες παθολογικές καταστάσεις του οργανισμού ονομάζονται αυτοάνοσα 
νοσήματα. Πώς ο οργανισμός στρέφεται εναντίον των δικών του συστατικών; 

Μονάδες 8 
 
ΘΕΜΑ 4 
 

Δίνεται το παρακάτω διάγραμμα: 
 

 
 
Να γράψετε τα ονόματα των οργανισμών που αντιστοιχούν στις θέσεις 1, 2, 3, 4, 5 
(μονάδες 10) και των διαδικασιών α, β (μονάδες 6). Στη συνέχεια να περιγράψετε τη 
διαδικασία β (μονάδες 9). 

Μονάδες 25 

Γκύζη  14-Αθήνα                                                  Τηλ  :  210.64.52.777  
 

 1

Α ΥΤΗ ΕΣ Ε ΕΤΑΣΕ Σ Γ΄ ΤΑ ΗΣ 
Η Ε ΗΣ Υ Ε Α Υ Υ Ε Υ 

Ε ΤΗ 26 ΑΪ Υ 2005 
Β Γ Α ΓΕ ΗΣ Α ΔΕ ΑΣ 

Α Α ΤΗΣΕ Σ 
 
ΘΕ Α 1 
 

1 – γ ,     2 – δ ,     3 – γ ,     4 – γ ,     5 – α 
 
ΘΕ Α 2 
 

1. Σχολικό βιβλίο σελ. 107 δύο πρώτες παραγράφους 
 

2. Σχολικό βιβλίο σελ. 101. Η πρώτη παράγραφος 
 

3. Σχολικό βιβλίο σελ. 25,26 Τους μηχανισμούς δράσης και την παράγραφο στη σελ 26. 
 

4. Σχολικό βιβλίο σελ. 24-25 Από «η πρόληψη …» μέχρι και πριν τα αντιβιοτικά 
 
ΘΕ Α 3 
 

Α. Σχολικό βιβλίο σελ 37 ορισμός στο 1ο στάδιο της ανοσοβιολογικής απόκρισης και 
Σχολικό βιβλίο σελ 42 εισαγωγή για μοσχεύματα. 

 

Β. Σχολικό βιβλίο σελ. 31 παράγραφος 1.3.1 εισαγωγή για τους μηχανισμούς μη ειδικής 
άμυνας και σελ 34 εισαγωγή για μηχανισμούς ειδικής άμυνας μέχρι τα πρωτογενή 
λεμφικά (χωρίς αυτά) 

 

Γ. Σχολικό βιβλίο σελ 40 όλες τις παραγράφους για τα αυτοάνοσα. 
 
ΘΕ Α 4 
 

Κύκλος Αζώτου Σχολικό βιβλίο σελ 86-87 
 

περιγραφή ατμοσφαιρικής αζωτοδέσμευσης την παράγραφο Σχολικό βιβλίο σελ 86. 
 

Α= βιολογική αζωτοδέσμευση 
 

Β= ατμοσφαιρική -//- 
 

1= απονιτροποιητικά βακτήρια 
 

2= αζωτοδεσμευτικά -//- 
 

3= καταναλωτές ή ζώα 
 

4= αποικοδομητές 
 

5= νιτροποιητικά βακτήρια 
 

2005
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3. Ένας άνθρωπος  µολύνεται  από  ένα  παθογόνο  βακτήριο  που παράγει  µ ία  
εξωτοξίνη. Στον άνθρωπο αυτό δεν  εκδηλώνεται  ασθένεια .  
Να  εξηγήσετε  τους  πιθανούς  λόγους  για  τους  οποίους  ο  άνθρωπος  
αυτός  δεν  νοσεί .  

Μονάδες 12 
  

ΘΕΜΑ 4ο  
Σε  ένα  θαλάσσιο  οικοσύστηµα  παρατηρείται  το  παρακάτω  υποθετικό  
τροφικό  πλέγµα :  
1. Να  εξηγήσετε  σε  ποιο  τροφικό  επίπεδο  ανήκουν  οι  παρακάτω  

οργανισµοί :  
 σκουµπρί, σαρδέλα , φώκια. 

Μονάδες 6 
2. Αν  µειωθεί  σηµαντικά  ο πληθυσµός της σουπιάς,  να εξηγήσετε  ποιες 

επιπτώσεις θα παρατηρηθούν  στους πληθυσµούς των :  
 κωπηπόδων , διατόµων , σκουληκιών. 

Μονάδες 9 

2002



κανονικά  η  ανοσοβιολογική  απάντηση  µε  αποτέλεσµα  να  έχουν  
παραχθεί  κύτταρα-µνήµης (Β-ηρεµούντα/παρθένα/µνήµης). Και  όπως  
γνωρίζουµε  στην 2η  επαφή  του οργανισµού,  µε  το  ίδιο  αντιγόνο,  τα Β-
µνήµης ενεργοποιούνται  άµεσα  και  παράγουν 10-50 φορές  
µεγαλύτερη  συγκέντρωση  αντισωµάτων , σε σχέση  µε την  1η επαφή .  

 
 

Θέµα 4ο 
  

1. Το  σκουµπρί  ανήκει: 
•  στους καταναλωτές  2ης τάξης,  στις ακόλουθες  τροφικές  αλυσίδες :  

i) ∆ιάτοµα  → Κρίλ → Σκουµπρί  
ii) ∆ιάτοµα  → Σαρδέλα  → Σκουµπρί  
 

   •  στους καταναλωτές  3ης τάξης,  στις ακόλουθες  τροφικές  αλυσίδες :  
i) ∆ιάτοµα  → Σκουλήκι → Σαρδέλα  → Σκουµπρί  
ii) ∆ιάτοµα  → Σαρδέλα  → Χέλι  → Σκουµπρί  
 
•  στους καταναλωτές  4ης τάξης,  στις ακόλουθες  τροφικές  αλυσίδες :  
i) ∆ιάτοµα  → Σκουλήκι → Σαρδέλα  → Χέλι  → Σκουµπρί  
 

   Η Σαρδέλα ανήκει: 
 •  στους καταναλωτές  1ης τάξης , όταν  τρέφεται  µε ∆ιάτοµα.  
 •  στους καταναλωτές  2ης  τάξης , όταν  τρέφεται  µε Σκουλήκι .  
 
    Η φώκια ανήκει: 

    •  στους  καταναλωτές 3ης τάξης ,  στις ακόλουθες  τροφικές  
αλυσίδες: 

i) ∆ιάτοµα  → Κρίλ → Σκουµπρί  → Φώκια  
ii) ∆ιάτοµα  → Σαρδέλα  → Σκουµπρί  → Φώκια  
 

   •  στους καταναλωτές  4ης τάξης,  στις ακόλουθες  τροφικές  αλυσίδες :  
i)  ∆ιάτοµα  → Σκουλήκι  → Σαρδέλα  → Σκουµπρί  → Φώκια  
ii) ∆ιάτοµα  → Σαρδέλα  → Χέλι → Σκουµπρί  → Φώκια  

 
 
•  στους καταναλωτές  5ης τάξης,  στις ακόλουθες  τροφικές  αλυσίδες :  

i) ∆ιάτοµα  → Σκουλήκι → Σαρδέλα  → Χέλι  → Ρέγγα  → Φώκια .  
 

2. Αν  µειωθεί  σηµαντικά  ο  πληθυσµός της σουπιάς ,  ο  πληθυσµός των 
κωπηπόδων  θα αυξηθεί  (διότι  θα µειωθούν  οι θηρευτές τους). 
Άρα  τα  κωπήποδα  θα  τρέφονται  πολύ  περισσότερο  µε  ∆ιάτοµα, 
οπότε ο πληθυσµός των  ∆ιατόµων θα  µειωθεί .  
Τελικά  και  ο πληθυσµός των  Σκουληκιών  θα  µειωθεί ,  αφού  δε  θα 
βρίσκουν τροφή (δηλαδή ∆ιάτοµα). 

 
3. Το  φυτοπλαγκτόν ανήκει  στους  παραγωγούς ,  άρα  χρησιµοποιεί  τα 

νιτρικά  ιόντα  (που  θεωρείται  και  η  πιο  εύληπτη  µορφή  αζώτου  για  τα  
φυτά), προκειµένου να  παράγει  οργανικές  αζωτούχες  ενώσεις, 
δηλαδή νουκλεϊκά οξέα  και  πρωτεϊνες .  
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3. Με  δεδοµένο  ότι ο  κύκλος του αζώτου  που ισχύει  στα υδάτινα  
οικοσυστήµατα  λειτουργεί ανάλογα  µε  τα  χερσαία οικοσυστήµατα  και το  
φυτοπλαγκτόν  των  υδάτινων οικοσυστηµάτων  αντιστοιχεί  µε  τα  φυτά  των  
χερσαίων οικοσυστηµάτων, να  εξηγήσετε  γιατί  παρατηρείται  µεταβολή 
της συγκέντρωσης των  νιτρικών  ιόντων   σε   βάθος  0-800 µέτρα  
όπως φαίνεται  στο  παρακάτω  διάγραµµα.  

)NO( 3
−

0 

Mονάδες 10 
 



κανονικά  η  ανοσοβιολογική  απάντηση  µε  αποτέλεσµα  να  έχουν  
παραχθεί  κύτταρα-µνήµης (Β-ηρεµούντα /παρθένα/µνήµης). Και  όπως  
γνωρίζουµε  στην 2η  επαφή  του οργανισµού,  µε  το  ίδιο  αντιγόνο,  τα Β-
µνήµης ενεργοποιούνται  άµεσα  και  παράγουν  10-50 φορές  
µεγαλύτερη  συγκέντρωση  αντισωµάτων , σε σχέση  µε την  1η επαφή .  

 
 

Θέµα 4ο 
  

1. Το  σκουµπρί  ανήκει: 
•  στους καταναλωτές  2ης τάξης,  στις ακόλουθες  τροφικές  αλυσίδες :  

i) ∆ιάτοµα  → Κρίλ → Σκουµπρί  
ii) ∆ιάτοµα  → Σαρδέλα  → Σκουµπρί  
 

   •  στους καταναλωτές  3ης τάξης,  στις ακόλουθες  τροφικές  αλυσίδες :  
i) ∆ιάτοµα  → Σκουλήκι → Σαρδέλα  → Σκουµπρί  
ii) ∆ιάτοµα  → Σαρδέλα  → Χέλι  → Σκουµπρί  
 
•  στους καταναλωτές  4ης τάξης,  στις ακόλουθες  τροφικές  αλυσίδες :  
i) ∆ιάτοµα  → Σκουλήκι → Σαρδέλα  → Χέλι  → Σκουµπρί  
 

   Η Σαρδέλα ανήκει: 
 •  στους καταναλωτές  1ης τάξης , όταν  τρέφεται  µε ∆ιάτοµα.  
 •  στους καταναλωτές  2ης  τάξης , όταν  τρέφεται  µε Σκουλήκι .  
 
    Η φώκια ανήκει: 

    •  στους  καταναλωτές 3ης τάξης ,  στις ακόλουθες  τροφικές  
αλυσίδες: 

i) ∆ιάτοµα  → Κρίλ → Σκουµπρί  → Φώκια  
ii) ∆ιάτοµα  → Σαρδέλα  → Σκουµπρί  → Φώκια  
 

   •  στους καταναλωτές  4ης τάξης,  στις ακόλουθες  τροφικές  αλυσίδες :  
i)  ∆ιάτοµα  → Σκουλήκι  → Σαρδέλα  → Σκουµπρί  → Φώκια  
i i) ∆ιάτοµα  → Σαρδέλα  → Χέλι → Σκουµπρί  → Φώκια  

 
 
•  στους καταναλωτές  5ης τάξης,  στις ακόλουθες  τροφικές  αλυσίδες :  

i) ∆ιάτοµα  → Σκουλήκι → Σαρδέλα  → Χέλι  → Ρέγγα  → Φώκια .  
 

2. Αν  µειωθεί  σηµαντικά  ο  πληθυσµός της σουπιάς ,  ο  πληθυσµός των 
κωπηπόδων  θα αυξηθεί  (διότι  θα µειωθούν  οι θηρευτές τους). 
Άρα  τα  κωπήποδα  θα  τρέφονται  πολύ  περισσότερο  µε  ∆ιάτοµα, 
οπότε ο πληθυσµός των  ∆ιατόµων θα  µειωθεί .  
Τελικά  και  ο πληθυσµός των  Σκουληκιών  θα  µειωθεί ,  αφού  δε  θα 
βρίσκουν τροφή (δηλαδή ∆ιάτοµα). 

 
3. Το  φυτοπλαγκτόν ανήκει  στους  παραγωγούς ,  άρα  χρησιµοποιεί  τα 

νιτρικά  ιόντα  (που  θεωρείται  και  η  πιο  εύληπτη  µορφή  αζώτου  για  τα  
φυτά), προκειµένου να  παράγει  οργανικές  αζωτούχες  ενώσεις, 
δηλαδή νουκλεϊκά οξέα  και  πρωτεϊνες .  

 

 

Επειδή , λοιπόν το  φυτοπλαγκτόν  ως  παραγωγός  που κάνει  
φωτοσύνθεση ,  ζει  στα επιφανειακά  στρώµατα,  όπου µπορεί  και 
περνάει  το  φως, γίνεται  φανερό ότι  σε βάθος  0-800 µέτρα  θα  
καταναλώνεται  µεγάλη  ποσότητα νιτρικών  ιόντων  από το  
φυτοπλαγκτόν.  Γι ’  αυτό  και  η  συγκέντρωση  των  νιτρικών  ιόντων  
αυξάνεται  σιγά-σιγά  µε  το  βάθος,  γεγονός  που  εξηγείται  από  το  ότι  σε 
µεγαλύτερα  βάθη  δεν  υπάρχει  φυτοπλαγκτόν,  άρα δεν  
χρησιµοποιούνται  και τα νιτρικά .  
Στα  πολύ  µεγάλα  βάθη η  συγκέντρωση  των νιτρικών  ιόντων 
παραµένει  σταθερή  αφ ’  ενός διότι  δεν  χρησιµοποιούνται  από  το 
φυτοπλαγκτόν,  αφού  σε  αυτά τα  βάθη  φυτοπλαγκτόν  δεν  υπάρχει ,  και  
αφ ’  ετέρου  διότι  µέσω  της νιτροποίησης ,  παράγονται  νιτρικά  ιόντα 
από την  οξείδωση  των  πρωτεϊνών .  
 

 
 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

 
ΘΕΜΑ Γ 
Γ1. Κάθε  χρόνο ,  σε  μία  περιοχή  παράγονται  600.000 kg δημητριακών.  Αυτά 

επαρκούν για  1.000 ανθρώπους ,  που  χρησιμοποιούν  αποκλειστικά  αυτά τα  
δημητριακά  ως μοναδική πηγή  διατροφής.    
Αν  αυτή  η ποσότητα  δημητριακών  χρησιμοποιηθεί  ως  τροφή  προβάτων  και  οι 
άνθρωποι  έχουν ως  μοναδική πηγή  διατροφής αυτά  τα πρόβατα , να 
εξηγήσετε  για πόσους  ανθρώπους  συνολικά  θα  επαρκούσε  αυτός ο  τρόπος 
διατροφής .  Θεωρούμε  ότι, και  στις  δύο  περιπτώσεις,  οι  άνθρωποι  δεν 
διαφέρουν  ως  προς  την  ποσότητα  της τροφής  (βιομάζας) που 
προσλαμβάνουν  για   να καλύψουν τις ανάγκες τους . 

Μονάδες 11  
 
Γ2. Στο οικοσύστημα  μιας λίμνης,  υποθέτουμε  ότι  υπάρχει  η  παρακάτω τροφική 

αλυσίδα : 
φυτοπλαγκτόν→ζωοπλαγκτόν→μικρά  ψάρια→μεγάλα ψάρια→ψαροπούλια . 

 Στην παραπάνω λίμνη  εμφανίστηκαν πολλά κουνούπια  και,  για την 
καταπολέμησή  τους ,  οι  κάτοικοι  της περιοχής  ψέκασαν  με  DDT. Στο 
διάγραμμα  της Εικόνας  1, φαίνεται  η  συγκέντρωση του DDT στους  ιστούς  
των  οργανισμών  της τροφικής  αλυσίδας  της λίμνης . Να  μεταφέρετε  στο  
τετράδιο σας τη σωστή  αντιστοιχία  μεταξύ των  οργανισμών  της τροφικής  
αλυσίδας  και  των  γραμμάτων  α,  β , γ ,  δ,  ε  της Εικόνας  1 .  (Δεν  απαιτείται  
αιτιολόγηση). 

 

 
 

Εικόνα  1 
Μονάδες 5  
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πλέον αποτελεσματικό, αφού ο ιός θα διαθέτει πλέον αρκετά διαφορετικά χαρακτηριστικά από 
αυτόν που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή του εμβολίου. 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ.1  
Με βάση τα δεδομένα της εκφώνησης, η αρχική τροφική αλυσίδα έχει ως εξής: 

Δημητριακά Æ Άνθρωποι. 

Γνωρίζουμε ότι η βιομάζα των δημητριακών θα είναι 600.000kg. Γνωρίζουμε επίσης ότι από 
το ένα τροφικό επίπεδο στο άλλο, η ενέργεια και η βιομάζα ελαττώνονται κατά 90%, δηλαδή 
περνάει μόνο το 10% της ενέργειας και της βιομάζας αφού: 

� Ένα μέρος της χημικής ενέργειας μετατρέπεται με την κυτταρική αναπνοή σε μη 
αξιοποιήσιμες μορφές ενέργειας (π.χ. θερμότητα). 

� Δεν τρώγονται όλοι οι οργανισμοί. 
� Ορισμένοι οργανισμοί πεθαίνουν. 
� Ένα μέρος της οργανικής ύλης αποβάλλεται με τα κόπρανα, τα οποία αποικοδομούνται. 
� Σε γενικές γραμμές, η ίδια πτωτική τάση (της τάξης του 90%) που παρουσιάζεται στις 

τροφικές πυραμίδες ενέργειας εμφανίζεται και στις τροφικές πυραμίδες βιομάζας, καθώς, 
όταν μειώνεται η ενέργεια που προσλαμβάνει κάθε τροφικό επίπεδο από το προηγούμενό του, 
είναι λογικό να μειώνεται και η ποσότητα της οργανικής ύλης που μπορούν να συνθέσουν οι 
οργανισμοί του και συνεπώς μειώνεται η βιομάζα του. 

Με βάση αυτό, η βιομάζα του τροφικού επιπέδου των ανθρώπων θα είναι: 

Συνολική βιομάζα ανθρώπων = 10/100 * Βιομάζα Δημητριακών = 10/100 * 600,000 kg = 
60.000kg 

Αφού η βιομάζα αυτή είναι επαρκής για την υποστήριξη 1000 ανθρώπων, συμπεραίνουμε ότι 
η μέση βιομάζα ενός ανθρώπου θα είναι: 

Μέση βιομάζα ανθρώπου = Συνολική βιομάζα ανθρώπων / 1000 = 60.000kg/1000 = 60kg 
(1). 

Με το νέο τρόπο διατροφής, η τροφική αλυσίδα τώρα τροποποιείται ως εξής: 

Δημητριακά Æ Πρόβατα Æ Άνθρωποι 

Όπως και στην παραπάνω περίπτωση, μόνο το 10% της ενέργειας και βιομάζας θα περνάει 
από το ένα τροφικό επίπεδο στο άλλο, έτσι, τα Πρόβατα θα έχουν συνολική βιομάζα ίση με: 
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Συνολική βιομάζα ανθρώπων = 10/100 * Βιομάζα Δημητριακών = 10/100 * 600,000 kg = 
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Αφού η βιομάζα αυτή είναι επαρκής για την υποστήριξη 1000 ανθρώπων, συμπεραίνουμε ότι 
η μέση βιομάζα ενός ανθρώπου θα είναι: 
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Συν. Βιομάζα Προβάτων = Συν Βιομάζα Δημητριακών * 10/100 = 600.000*10/100 = 
60.000 kg. 

Aντίστοιχα, η συνολική βιομάζα των ανθρώπων θα είναι: 

Συνολική βιομάζα ανθρώπων’= συνολική βιομάζα προβάτων * 10/100 = 6.000kg. 

Aφού από την (1) γνωρίζουμε ότι ο κάθε άνθρωπος έχει μέση βιομάζα 60kg, και εφόσον οι 
άνθρωποι δεν διαφέρουν στην ποσότητα τροφής που χρειάζονται για να καλύψουν τις 
ανάγκες τους και στις δύο περιπτώσεις, η νέα συνολική βιομάζα θα επαρκεί για την 
υποστήριξη: 

Ν = Συνολική Βιομάζα Ανθρώπων’/Μέση βιομάζα ανθρώπου = 6.000kg/60kg= 100 
ανθρώπων. 

Γ.2  
α. ψαροπούλια 

β. μικρά ψάρια 

γ. φυτοπλαγκτόν 

δ. ζωοπλαγκτόν 

ε. μεγάλα ψάρια 

Γ.3  
i) A: ατμοσφαιρική αζωτοδέσμευση, Β: Βιολογική Αζωτοδέσμευση, Γ: Απονιτροποίηση 

ii) 1: Αζωτοδεσμευτικά Βακτήρια (ελεύθερα στο έδαφος ή συμβιωτικά στις ρίζες των 
ψυχανθών φυτών), 2: Απονιτροποιητικά Βακτήρια 

Γ.4  
Οι μικροοργανισμοί με τον αριθμό 2 είναι τα απονιτροποιητικά βακτήρια του εδάφους, τα 
οποία πραγματοποιούν τη διαδικασία της απονιτροποίησης, της μετατροπής δηλαδή των 
νιτρικών ιόντων που παράχθηκαν κατά τις διαδικασίες της βιολογικής και ατμοσφαιρικής 
αζωτοδέσμευσης, αλλά και της νιτροποίησης (όπου η αμμωνία που παράγεται από τους 
αποικοδομητές και την ατμοσφαιρική αζωτοδέσμευση μετατρέπεται σε νιτρικά ιόντα από τα 
νιτροποιητικά βακτήρια) στο έδαφος, σε μοριακό άζωτο το οποίο επιστρέφει στην ατμόσφαιρα, 
κλείνοντας έτσι τον κύκλο του αζώτου. Εάν οι μικροοργανισμοί αυτοί εκλείψουν, τα νιτρικά 
ιόντα δεν θα μετατρέπονται σε μοριακό άζωτο και έτσι, βραχυπρόθεσμα, θα αυξηθεί η 
συγκέντρωσή τους στο έδαφος, ενώ θα σταματήσει η παραγωγή εξ αυτών, μοριακού αζώτου. 
Έτσι η συγκέντρωση του αζώτου στην ατμόσφαιρα θα έχει μία τάση να μειωθεί, αν και επειδή  
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Συν. Βιομάζα Προβάτων = Συν Βιομάζα Δημητριακών * 10/100 = 600.000*10/100 = 
60.000 kg. 

Aντίστοιχα, η συνολική βιομάζα των ανθρώπων θα είναι: 

Συνολική βιομάζα ανθρώπων’= συνολική βιομάζα προβάτων * 10/100 = 6.000kg. 

Aφού από την (1) γνωρίζουμε ότι ο κάθε άνθρωπος έχει μέση βιομάζα 60kg, και εφόσον οι 
άνθρωποι δεν διαφέρουν στην ποσότητα τροφής που χρειάζονται για να καλύψουν τις 
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ΣΤΗΛΗ Ι ΣΤΗΛΗ ΙΙ 
α. Διοξείδιο του άνθρακα  1. Φωτοχημικό νέφος  
β. Χλωροφθοράνθρακες  2. Βιοσυσσώρευση  
γ. Νιτρικά και φωσφορικά άλατα 3. Ευτροφισμός 
δ. Μονοξείδιο του άνθρακα και το 

νιτρικό υπεροξυακετύλιο (ΡΑΝ)  
4. Αποψίλωση  

 5. Φαινόμενο θερμοκηπίου 
 6. Εξασθένηση της στιβάδας 

του όζοντος 
 

Μονάδες 8  
 

Β4  Να εξηγήσετε τα δύο χαρακτηριστικά που διαθέτουν οι μηχανισμοί ειδικής άμυνας που 
τους κάνουν να ξεχωρίζουν από τους μηχανισμούς μη ειδικής άμυνας.  

Μονάδες 6 
 
ΘΕΜΑ Γ  
 

Γ1  Να εξηγήσετε πώς η αμειψισπορά αποτελεί οικολογικό τρόπο εμπλουτισμού του 
εδάφους με άζωτο.  

Μονάδες 8  
 

Γ2  Τι ονομάζεται διαπνοή και ποιος είναι ο ρόλος της;  
Μονάδες 8  

 

Γ3  Αν το δέρμα ενός ανθρώπου τραυματιστεί από ένα αιχμηρό αντικείμενο και κάποιοι 
παθογόνοι μικροοργανισμοί καταφέρουν να εισβάλουν στον οργανισμό του ανθρώπου 
από το τραύμα, εκδηλώνεται στη συγκεκριμένη περιοχή φλεγμονή. Στη φλεγμονή 
μεταξύ των άλλων προκαλείται τοπικό οίδημα και σχηματίζονται ινώδες και πύον. Να 
εξηγήσετε γιατί σχηματίζεται το ινώδες (μονάδες 3), πώς δρα το πλάσμα στη 
συγκεκριμένη περιοχή (μονάδες 3) και από τι σχηματίζεται το πύον (μονάδες 3).  

Μονάδες 9 
 
ΘΕΜΑ Δ  
 

Σε μια βραχονησίδα του Αιγαίου υπάρχουν πολλά θαμνώδη φυτά. Την άνοιξη τα φυτά 
ανθίζουν και εμφανίζονται κίτρινα λουλούδια. Την ίδια εποχή εμφανίζονται και πεταλούδες 
που τρέφονται από τα λουλούδια. Στην βραχονησίδα ζουν και εντομοφάγα πτηνά που 
τρέφονται με πεταλούδες. Ο πληθυσμός των πεταλούδων εμφανίζει πολύ περισσότερα 
κίτρινα άτομα και λιγότερα ιώδη (μωβ) άτομα.  
 

Δ1  Να διατυπώσετε την έννοια του είδους, όσον αφορά τους φυτικούς και ζωϊκούς 
οργανισμούς που αναφέρονται στο οικοσύστημα της βραχονησίδας.  

Μονάδες 7  
 

Δ2  Να εξηγήσετε γιατί οι κίτρινες πεταλούδες είναι πολύ περισσότερες από τις ιώδεις 
(μωβ) πεταλούδες.  

Μονάδες 8  
 

Γκύζη 14-Αθήνα                                                 Τηλ : 210.64.52.777 
 

 1

ΑΥΤΗΕΣ ΕΕΤΑΣΕΣ Γ΄ ΤΑΗΣ 
ΗΕΗΣΥ ΕΑΥ ΥΕΥ Α ΑΕΑΔΕΣ 

ΕΕΤΑΣΕΣ Γ΄ ΤΑΗΣ ΕΑ (ΑΔΑ Β΄) 
ΔΕΥΤΕΑ 17 ΑΪΥ 2010 

ΒΓΑ ΓΕΗΣ ΑΔΕΑΣ 
ΑΑΤΗΣΕΣ  

ΘΕΑ Α  

Α1. β ,     Α2. γ ,     Α3. γ ,     Α4. δ ,     Α5. α 
 
ΘΕΑ Β  

Β1 Σχολικό βιβλίο σελ. 101  
«Τα μεσογειακά οικοσυστήματα μπορούν να επανακάμψουν………..που 
διασκορπίστηκαν λόγω της φωτιάς»   

Β2 Σχολικό βιβλίο σελ. 13 
«Πολλοί από αυτούς αναπαράγονται………και ζει πλέον ως αυτοτελής 
οργανισμός»   

Β3 α-5 , β-6 , γ-3 , δ-1   

Β4 Σχολικό βιβλίο σελ. 34 
«Οι μηχανισμοί ειδικής άμυνας διαθέτουν δύο χαρακτηριστικά………σ’ 
αυτά να αντιδρά γρηγορότερα» 

 
ΘΕΑ Γ  

Γ1 Σχολικό βιβλίο σελ. 88 
«Οι δύο πιο οικολογικοί τρόποι…………να εμπλουτίζεται με άζωτο και 
να μην εξασθενεί» 
Σχολικό βιβλίο σελ. 86 
«Σημαντικότερα αζωτοδεσμευτικά βακτήρια……….τα οποία μπορούν να 
απορροφηθούν από τα ψυχανθή»   

Γ2 Σχολικό βιβλίο σελ. 88 
«Διαπνοή είναι η απομάκρυνση του νερού μέσω των στομάτων, των 
πόρων δηλαδή της επιδερμίδας των φύλλων» 
Σχολικό βιβλίο σελ. 88  
«Το νερό του εδάφους, που είναι πλούσιο σε θρεπτικά στοιχεία, 
απορροφάται……….που εισέρχονται στις τροφικές αλυσίδες των 
οικοσυστημάτων με πύλη εισόδου τα φυτά»   

Γ3 Σχολικό βιβλίο σελ. 33 
«Το αίμα στην περιοχή του τραύματος θα πήξει………και εμποδίζει την 
είσοδο άλλων μικροοργανισμών»  
Σχολικό βιβλίο σελ. 33  
«Το πλάσμα περιέχει αντιμικροβιακές ουσίες………τη διαδικασία της 
φαγοκυττάρωσης»  

2010

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  

 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Β3.   Με ποιο ή με ποια φαινόμενα ατμοσφαιρικής ρύπανσης σχετίζεται το καθένα 
από τα παρακάτω; Να τα αναφέρετε ονομαστικά.  
α.  Υπέρυθρη ακτινοβολία 
β.  Οξείδια του αζώτου 
γ.  Διοξείδιο του άνθρακα 
δ.  Χλωροφθοράνθρακες 
ε.  Μονοξείδιο του άνθρακα 
στ.  Διοξείδιο του θείου  
ζ.  Υδρογονάνθρακες 
η.  Υπεριώδης ακτινοβολία  

  
Μονάδες 9  

 
Β4. Να αναφέρετε ονομαστικά τις επιβλαβείς για τους καπνιστές δράσεις της 

νικοτίνης και της πίσσας.   
Μονάδες 4  

 
 
ΘΕΜΑ Γ  
Γ1.  Να αναφέρετε ονομαστικά τους αμυντικούς μηχανισμούς μη ειδικής άμυνας 

δεύτερης γραμμής.  
Μονάδες 4  

 
 Στην εικόνα 1  απεικονίζεται ένας από τους μηχανισμούς μη ειδικής άμυνας.  

 
Εικόνα 1 

Γ2.  Σε ποια κατηγορία μικροοργανισμών ανήκει το μικρόβιο Α;  Να ονομάσετε τα 
μόρια που αντιστοιχούν στους αριθμούς  1  και 2  και την περιοχή  στην οποία 
αντιστοιχεί ο αριθμός 3 .  

Μονάδες 4  

Μολυσμένο κύτταρο  Υγιές  κύτταρο  

Μικρόβιο Α  

Μόριο 1 Μόριο 2 

Υποδοχέας  

Περιοχή 3 

Επαν. 2017

        ~σελίδα  1 από  4 ~ 
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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

 Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ & Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  8  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2017  
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
 
ΘΕΜΑ Α 
Α1. δ   
Α2. γ   
Α3. γ   
Α4. δ   
Α5. β 
 
ΘΕΜΑ Β 
Β1.  1 – Α,      2 – Β,   3 – Α,       4 – Β,       5 – Γ,     7 – Γ. 
 
Β2.  1 – Β,      2 – Α,     3 – Β,       4 – Β,       5 – Α,     6 – Α. 
 
Β3.  α. Φαινόμενο θερμοκηπίου  

β. Φωτοχημικό νέφος, όξινη βροχή 
γ.  Φαινόμενο θερμοκηπίου 
δ. Εξασθένιση της στιβάδας του όζοντος 
ε. Φωτοχημικό νέφος 
στ. Όξινη βροχή 
ζ. Φωτοχημικό νέφος 
η. Εξασθένιση της στιβάδας του όζοντος 

 
Β4.  Δράση νικοτίνης : έντονη σύσπαση των αγγείων, λόγω 

έκκρισης αδρεναλίνης αύξηση της αρτηριακής πίεσης και 
αύξηση της κινητικότητας του γαστρεντερικού σωλήνα. 
Αυξημένες πιθανότητες για καρδιαγγειακά νοσήματα και 
παθήσεις του στομάχου. 
 
Δράση πίσσας: εμφάνιση καρκίνου του πνεύμονα. 

 
 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ –  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ  

 

ΘΕΜΑ Γ  
 

Στην εικόνα  1 παρουσιάζονται οι τροφικές αλυσίδες  που υπάρχουν σε ένα 
υποθετικό αυτότροφο οικοσύστημα.  

 

Εικόνα 1 

 

Γ1. Να κατασκευάσετε το τροφικό πλέγμα σύμφωνα με τις τροφικές αλυσίδες 
της εικόνας 1 .  

Μονάδες 6 
 

Γ2. Στο τροφικό πλέγμα που κατασκευάσατε, αν η βιομάζα των τρυποκάρυδων 
είναι 40 kg και η βιομάζα  του πληθυσμού της μελίγκρας είναι 200 kg, να 
υπολογίσετε τη  βιομάζα του τρίτου τροφικού επιπέδου.  

Μονάδες 4 
 

Γ3 .  Το οικοσύστημα ψεκάζεται με μη βιοδιασπώμενο εντομοκτόνο .  Οι 
παραγωγοί του οικοσυστήματος απορροφούν 70  mg του εντομοκτόνου 
αυτού , εκ των οποίων τα 5 mg απορροφώνται από τα ποώδη φυτά. Να 
γράψετε την ποσότητα του εντομοκτόνου που θα ανιχνευτεί στους ιστούς 
των σπίνων (μονάδα 1) και στους ιστούς των γερακιών (μονάδα 1). Να 
αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 6).  

Μονάδες 8 
 
Γ4. Λόγω ανθρώπινης παρέμβασης , στο οικοσύστημα αυτό απομένουν μόνο 

ποώδη φυτά συνολικής βιομάζας 500 kg. Αν η ελάχιστη βιομάζα που 
απαιτείται για την επιβίωση ενός γερακιού είναι 10 kg τροφής, να γράψετε 
πόσα τροφικά επίπεδα θα υπάρχουν στο οικοσύστημα αυτό (μονάδες 2). 
Να αιτιολογήσετε  την απάντησή σας (μονάδες 5). 

Μονάδες 7 
 

  

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ –  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ  

 

ΘΕΜΑ Γ  
 

Στην εικόνα  1 παρουσιάζονται οι τροφικές αλυσίδες  που υπάρχουν σε ένα 
υποθετικό αυτότροφο οικοσύστημα.  

 

Εικόνα 1 

 

Γ1. Να κατασκευάσετε το τροφικό πλέγμα σύμφωνα με τις τροφικές αλυσίδες 
της εικόνας 1 .  

Μονάδες 6 
 

Γ2. Στο τροφικό πλέγμα που κατασκευάσατε, αν η βιομάζα των τρυποκάρυδων 
είναι 40 kg και η βιομάζα  του πληθυσμού της μελίγκρας είναι 200 kg, να 
υπολογίσετε τη  βιομάζα του τρίτου τροφικού επιπέδου.  

Μονάδες 4 
 

Γ3 .  Το οικοσύστημα ψεκάζεται με μη βιοδιασπώμενο εντομοκτόνο .  Οι 
παραγωγοί του οικοσυστήματος απορροφούν 70  mg του εντομοκτόνου 
αυτού , εκ των οποίων τα 5 mg απορροφώνται από τα ποώδη φυτά. Να 
γράψετε την ποσότητα του εντομοκτόνου που θα ανιχνευτεί στους ιστούς 
των σπίνων (μονάδα 1) και στους ιστούς των γερακιών (μονάδα 1). Να 
αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 6).  

Μονάδες 8 
 
Γ4. Λόγω ανθρώπινης παρέμβασης , στο οικοσύστημα αυτό απομένουν μόνο 

ποώδη φυτά συνολικής βιομάζας 500 kg. Αν η ελάχιστη βιομάζα που 
απαιτείται για την επιβίωση ενός γερακιού είναι 10 kg τροφής, να γράψετε 
πόσα τροφικά επίπεδα θα υπάρχουν στο οικοσύστημα αυτό (μονάδες 2). 
Να αιτιολογήσετε  την απάντησή σας (μονάδες 5). 

Μονάδες 7 
 

  

Επαν. 2015
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Β2. 

Ανόργανες ουσίες που διακινούνται διαμέσου των στομάτων των φυτών κατά τη διάρκεια της 
διαπνοής είναι το οξυγόνο (O2), το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και το νερό (H2O).  

Το νερό που φτάνει στα φύλλα των φυτών απομακρύνεται με τη διαπνοή από τα στόματά 
τους, μέσω των οποίων γίνεται επίσης η ανταλλαγή των αερίων μεταξύ των φυτών και της 
ατμόσφαιρας (είσοδος διοξειδίου του άνθρακα και αποβολή οξυγόνου κατά τη φωτοσύνθεση, 
αντίστροφα κατά την αναπνοή). 

Επίσης, το νερό συμμετέχει στη θερμορρύθμιση των φυτικών οργανισμών. 

 

Β3. 

Σχολικό βιβλίο, σελίδα 101: "Τα μεσογειακά  ... φωτιάς κ.α." 

 

Β4. 

Σχολικό βιβλίο, σελίδα 125: Παρατήρηση 1 και  2. ΘΕΜΑ Γ 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1.  

Το τροφικό πλέγμα του συγκεκριμένου οικοσυστήματος είναι το ακόλουθο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ποώδη φυτά βελανιδιά οξιά 

μελίγκρα σκαθάρι κάμπια 

τρυποκάρυδος σπίνος 

γεράκι 
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Γ2. 

Στο τρίτο τροφικό επίπεδο ανήκουν ο σπίνος και ο τρυποκάρυδος. 

Η βιομάζα του τρίτου τροφικού επιπέδου είναι ίση με το άθροισμα των βιομαζών των δύο 
αυτών πληθυσμών. 

Ο σπίνος τρέφεται αποκλειστικά από τη μελίγκρα, οπότε η βιομάζα του ισούται με το 10% 
της βιομάζας της  μελίγκρας.  

Άρα, η βιομάζα του πληθυσμού των σπίνων είναι ίση με 20 Kg.  

 

Οπότε, συνολικά η βιομάζα του τρίτου τροφικού επιπέδου ισούται με: (40 + 20) Kg = 60 Kg. 

 

Αιτιολόγηση: Σχολικό βιβλίο, σελίδα 77:" Έχει υπολογιστεί ... βιομάζα του."   

 

Γ3.  

Στο γεράκι ανιχνεύονται 70 mg μη βιοδιασπώμενου εντομοκτόνου δηλαδή ίδια ποσότητα με 
αυτή που υπάρχει στους παραγωγούς. 

Αιτιολόγηση: Το κοινό στοιχείο της επίδρασης των μη βιοδιασπώμενων ουσιών στο 
περιβάλλον είναι ότι δε μεταβολίζονται, δε διασπώνται, και δεν αποβάλλονται με τις 
απεκκρίσεις των οργανισμών. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ακόμη και αν βρίσκονται σε 
χαμηλές συγκεντρώσεις, να συσσωρεύονται στους κορυφαίους καταναλωτές, καθώς περνούν 
από τον έναν κρίκο της τροφικής αλυσίδας στον επόμενο. Το φαινόμενο αυτό κατά το οποίο 
αυξάνεται η συγκέντρωση τοξικών χημικών ουσιών στους ιστούς των οργανισμών καθώς 
προχωρούμε κατά μήκος της τροφικής αλυσίδας ονομάζεται βιοσυσσώρευση. 

Γ4.  

Η συνολική βιομάζα των 500 Kg από τα ποώδη φυτά μπορεί να υποστηρίξει 50 Kg 
καταναλωτών πρώτης τάξης (μελίγκρα) και 5 Kg καταναλωτών δεύτερης τάξης (σπίνος). 
Εφόσον ένα γεράκι χρειάζεται τουλάχιστον 10 Kg τροφής για να επιβιώσει, στη συγκεκριμένη 
περίπτωση μπορούν να υπάρξουν στο οικοσύστημα το πολύ τρία τροφικά επίπεδα.  
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Γ2. 
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Η βιομάζα του τρίτου τροφικού επιπέδου είναι ίση με το άθροισμα των βιομαζών των δύο 
αυτών πληθυσμών. 

Ο σπίνος τρέφεται αποκλειστικά από τη μελίγκρα, οπότε η βιομάζα του ισούται με το 10% 
της βιομάζας της  μελίγκρας.  

Άρα, η βιομάζα του πληθυσμού των σπίνων είναι ίση με 20 Kg.  

 

Οπότε, συνολικά η βιομάζα του τρίτου τροφικού επιπέδου ισούται με: (40 + 20) Kg = 60 Kg. 

 

Αιτιολόγηση: Σχολικό βιβλίο, σελίδα 77:" Έχει υπολογιστεί ... βιομάζα του."   

 

Γ3.  

Στο γεράκι ανιχνεύονται 70 mg μη βιοδιασπώμενου εντομοκτόνου δηλαδή ίδια ποσότητα με 
αυτή που υπάρχει στους παραγωγούς. 

Αιτιολόγηση: Το κοινό στοιχείο της επίδρασης των μη βιοδιασπώμενων ουσιών στο 
περιβάλλον είναι ότι δε μεταβολίζονται, δε διασπώνται, και δεν αποβάλλονται με τις 
απεκκρίσεις των οργανισμών. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ακόμη και αν βρίσκονται σε 
χαμηλές συγκεντρώσεις, να συσσωρεύονται στους κορυφαίους καταναλωτές, καθώς περνούν 
από τον έναν κρίκο της τροφικής αλυσίδας στον επόμενο. Το φαινόμενο αυτό κατά το οποίο 
αυξάνεται η συγκέντρωση τοξικών χημικών ουσιών στους ιστούς των οργανισμών καθώς 
προχωρούμε κατά μήκος της τροφικής αλυσίδας ονομάζεται βιοσυσσώρευση. 

Γ4.  

Η συνολική βιομάζα των 500 Kg από τα ποώδη φυτά μπορεί να υποστηρίξει 50 Kg 
καταναλωτών πρώτης τάξης (μελίγκρα) και 5 Kg καταναλωτών δεύτερης τάξης (σπίνος). 
Εφόσον ένα γεράκι χρειάζεται τουλάχιστον 10 Kg τροφής για να επιβιώσει, στη συγκεκριμένη 
περίπτωση μπορούν να υπάρξουν στο οικοσύστημα το πολύ τρία τροφικά επίπεδα.  
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Γ2. 

Στο τρίτο τροφικό επίπεδο ανήκουν ο σπίνος και ο τρυποκάρυδος. 

Η βιομάζα του τρίτου τροφικού επιπέδου είναι ίση με το άθροισμα των βιομαζών των δύο 
αυτών πληθυσμών. 

Ο σπίνος τρέφεται αποκλειστικά από τη μελίγκρα, οπότε η βιομάζα του ισούται με το 10% 
της βιομάζας της  μελίγκρας.  

Άρα, η βιομάζα του πληθυσμού των σπίνων είναι ίση με 20 Kg.  

 

Οπότε, συνολικά η βιομάζα του τρίτου τροφικού επιπέδου ισούται με: (40 + 20) Kg = 60 Kg. 

 

Αιτιολόγηση: Σχολικό βιβλίο, σελίδα 77:" Έχει υπολογιστεί ... βιομάζα του."   

 

Γ3.  

Στο γεράκι ανιχνεύονται 70 mg μη βιοδιασπώμενου εντομοκτόνου δηλαδή ίδια ποσότητα με 
αυτή που υπάρχει στους παραγωγούς. 

Αιτιολόγηση: Το κοινό στοιχείο της επίδρασης των μη βιοδιασπώμενων ουσιών στο 
περιβάλλον είναι ότι δε μεταβολίζονται, δε διασπώνται, και δεν αποβάλλονται με τις 
απεκκρίσεις των οργανισμών. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ακόμη και αν βρίσκονται σε 
χαμηλές συγκεντρώσεις, να συσσωρεύονται στους κορυφαίους καταναλωτές, καθώς περνούν 
από τον έναν κρίκο της τροφικής αλυσίδας στον επόμενο. Το φαινόμενο αυτό κατά το οποίο 
αυξάνεται η συγκέντρωση τοξικών χημικών ουσιών στους ιστούς των οργανισμών καθώς 
προχωρούμε κατά μήκος της τροφικής αλυσίδας ονομάζεται βιοσυσσώρευση. 

Γ4.  

Η συνολική βιομάζα των 500 Kg από τα ποώδη φυτά μπορεί να υποστηρίξει 50 Kg 
καταναλωτών πρώτης τάξης (μελίγκρα) και 5 Kg καταναλωτών δεύτερης τάξης (σπίνος). 
Εφόσον ένα γεράκι χρειάζεται τουλάχιστον 10 Kg τροφής για να επιβιώσει, στη συγκεκριμένη 
περίπτωση μπορούν να υπάρξουν στο οικοσύστημα το πολύ τρία τροφικά επίπεδα.  

 

 

 

 


