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1Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ 

 
2002 ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
3. Με ποια κριτήρια κατατάσσονται δύο 
οργανισµοί στο ίδιο είδος;  

Μονάδες 6  
2010 ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΘΕΜΑ ∆ 
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. 

∆1 Να διατυπώσετε την έννοια του είδους, όσον 
αφορά τους φυτικούς και ζωϊκούς 
οργανισµούς που αναφέρονται στο 
οικοσύστηµα της βραχονησίδας. 

Μονάδες 7 
∆2 Να εξηγήσετε γιατί οι κίτρινες πεταλούδες 

είναι πολύ περισσότερες από τις ιώδεις (µωβ) 
πεταλούδες. 

Μονάδες 8 
∆3 Να εξηγήσετε πώς θα δράσει η φυσική 

επιλογή στη σύσταση του πληθυσµού των 
πεταλούδων ως προς το χρωµατισµό τους, εάν 
παρατηρηθεί µεταβολή του χρώµατος των 
λουλουδιών από κίτρινο σε ιώδες (µωβ). 

Μονάδες 10 
 

2010 ΕΣΠΕΡΙΝΟ 
ΘΕΜΑ Γ  
Ένας ερευνητής επισκέπτεται ένα από τα νησιά 
Γκαλαπάγκος στο οποίο µελετάει προσεκτικά 
έναν πληθυσµό πουλιών, τους µικρούς σπίνους. 
Ανάµεσα στους σπίνους υπάρχουν άτοµα µε 
µακρύ και λεπτό ράµφος, ενώ τα υπόλοιπα 
άτοµα έχουν κοντό και χοντρό ράµφος. Οι 
σπίνοι δεν έχουν άλλη πηγή τροφής παρά µόνον 
τα σκουλήκια που κρύβονται µέσα σε µικρές, 
βαθιές τρύπες στον κορµό των δέντρων. Ο 
ερευνητής καταγράφει τις παρατηρήσεις του. 
Επισκέπτεται ξανά το νησί µετά από 30 χρόνια 
και µελετά πάλι τον ίδιο πληθυσµό. ∆ιαπιστώνει 
ότι οι σπίνοι µε το µακρύ και λεπτό ράµφος 
αποτελούν πλέον το σύνολο σχεδόν του 
πληθυσµού, ενώ οι σπίνοι µε το κοντό και 
χοντρό ράµφος έχουν σχεδόν εξαφανιστεί.  

Γ1. Ποια από τις δύο οµάδες σπίνων θεωρείται 
πιο προσαρµοσµένη στο περιβάλλον ως προς 
τον τρόπο διατροφής; (µονάδες 2)  
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (µονάδες 
8)  

Μονάδες 10  
Γ2. Με βάση ποιες παρατηρήσεις ο ∆αρβίνος 
κατέληξε στο συµπέρασµα ότι µεταξύ των 
οργανισµών ενός πληθυσµού διεξάγεται αγώνας 
για την επιβίωσή τους;  

Μονάδες 8  
Γ3. Με βάση τις παραπάνω παρατηρήσεις του 
∆αρβίνου, ποιο αναµένεται να είναι το µέγεθος 
του πληθυσµού των σπίνων, σε σχέση µε το 
αρχικό, µετά από τριάντα χρόνια, αν το 
περιβάλλον του νησιού παραµείνει σχετικά 
σταθερό;  

Μονάδες 2  
Γ4. Κατά τη θεωρία της εξέλιξης µέσω της 
φυσικής επιλογής, ως µονάδα εξέλιξης 
θεωρείται ο πληθυσµός και όχι τα µεµονωµένα 
άτοµα. Πως δικαιολογείται η παραπάνω 
διαπίστωση;  

Μονάδες 5  
2010 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
Α3 Η θεµελιώδης µονάδα ταξινόµησης των 
οργανισµών είναι:  
α. ο πληθυσµός  
β. το είδος  
γ. το γένος  
δ. το φύλο  

Μονάδες 5  
Β3 Να εξηγήσετε γιατί η δράση της φυσικής 
επιλογής είναι χρονικά και τοπικά 
προσδιορισµένη.  

Μονάδες 10  
2010 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΕΣΠΕΡΙΝΟ 
Α5. Με τη διαδικασία της φυσικής επιλογής, 
σύµφωνα µε τη θεωρία του ∆αρβίνου, επιβιώνουν 
οι οργανισµοί που είναι  
α. µεγαλύτεροι σε µέγεθος σε σχέση µε τους 

υπόλοιπους.  
β. πιο καλά προσαρµοσµένοι στο περιβάλλον.  
γ. πιο έντονα χρωµατισµένοι.  
δ. ικανότεροι να επιλέγουν την τροφή τους.  

Μονάδες 5  
γ. Αν εξαιρεθούν οι εποχικές διακυµάνσεις, τα 

µεγέθη των πληθυσµών παραµένουν σχετικά 
_________.  

Μονάδες 3  
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2011 ΗΜΕΡΗΣΙΟ - ΕΣΠΕΡΙΝΟ 
ΘΕΜΑ Β  
Β1. Πώς µπορεί να εξηγηθεί µε βάση τη θεωρία 
της φυσικής επιλογής η επικράτηση του 
χαρακτηριστικού «ψηλός λαιµός» στις 
καµηλοπαρδάλεις;  

Μονάδες 8  
Β2. Ποια είναι τα δύο κριτήρια κατάταξης των 
οργανισµών σε είδη και σε ποιες περιπτώσεις 
εφαρµόζεται το κάθε ένα από αυτά;  

Μονάδες 6 
2011 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
Α5. Η θεωρία του Λαµάρκ υποστηρίζει:  
α. τη φυσική επιλογή.  
β. τη σταθερότητα των ειδών.  
γ. την αρχή της χρήσης και της αχρησίας.  
δ. την οµοιοµορφία των οργανισµών.  

Μονάδες 5  
ΘΕΜΑ Β  
Β1. Να δικαιολογήσετε γιατί, σύµφωνα µε τη 
θεωρία της εξέλιξης µέσω της φυσικής 
επιλογής, ως µονάδα εξέλιξης θεωρείται ο 
πληθυσµός και όχι τα µεµονωµένα άτοµα.  

Μονάδες 6  
Β2. Τι ονοµάζεται φυσική επιλογή;  

Μονάδες 5  
2011 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΕΣΠΕΡΙΝΟ 
 
Β4. Να εξηγήσετε γιατί η δράση της φυσικής 
επιλογής είναι τοπικά και χρονικά 
προσδιορισµένη.  

Μονάδες 6  
2012 ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
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 ∆αρβίνου.  

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.  

2012 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΘΕΜΑ ∆ 
Ένα οικοσύστηµα µε τέσσερα τροφικά επίπεδα 
ραντίζεται µε το εντοµοκτόνο DDT. Τα 
παρακάτω διαγράµµατα απεικονίζουν την 
ποσότητα της βιοµάζας σε kg και την ποσότητα 
του DDT σε mg σε καθένα από τα τέσσερα 

τροφικά επίπεδα. 
 
∆1. Ποιο διάγραµµα απεικονίζει την ποσότητα 
της βιοµάζας των τροφικών επιπέδων του 
οικοσυστήµατος αυτού και ποιο την ποσότητα 
του DDT (µονάδες 2); Να αιτιολογήσετε την 
απάντησή σας (µονάδες 6). 

Μονάδες 8 
∆2. Πού οφείλεται η αύξηση της συγκέντρωσης 
του DDT κατά µήκος των τροφικών επιπέδων 
ενός οικοσυστήµατος; 

Μονάδες 5 
∆3. Ένα άτοµο άνθρακα βρίσκεται σε οργανική 
ένωση ενός οργανισµού του 4ου τροφικού 
επιπέδου του οικοσυστήµατος. Περιγράψτε τις 
πορείες που αυτό µπορεί να ακολουθήσει 
προκειµένου να αποτελέσει και πάλι µέρος µιας 
οργανικής ένωσης ενός παραγωγού. 

Μονάδες 6 
∆4. Η επίδραση του συγκεκριµένου εντοµοκτόνου 
για µεγάλα χρονικά διαστήµατα µπορεί να 
οδηγήσει στη δηµιουργία ανθεκτικών πληθυσµών 
εντόµων. Πώς εξηγεί η θεωρία του ∆αρβίνου το 
φαινόµενο αυτό; 

Μονάδες 6 
2012 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΕΣΠΕΡΙΝΟ 
 
∆1. Σε µία λίµνη υπάρχει η τροφική αλυσίδα: 
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Φυτοπλαγκτόν → ζωοπλαγκτόν → µικρά 
ψάρια → µεγάλα ψάρια 

Όλοι οι οργανισµοί κάθε τροφικού επιπέδου 
τρέφονται αποκλειστικά µε οργανισµούς του 
προηγούµενου τροφικού επιπέδου. 
Η βιοµάζα των µικρών ψαριών είναι 108 kg. Να 
υπολογίσετε τη βιοµάζα των υπόλοιπων τροφικών 
επιπέδων του οικοσυστήµατος (µονάδες 3) και να 
σχεδιάσετε την τροφική πυραµίδα της βιοµάζας 
(µονάδες 2).  
Με δεδοµένο ότι το µέσο βάρος κάθε κορυφαίου 
καταναλωτή είναι 2,5 kg, να υπολογίσετε τον 
αριθµό των κορυφαίων καταναλωτών που 
µπορούν να εξασφαλίσουν την τροφή τους µέσω 
αυτής της τροφικής αλυσίδας (µονάδες 3). 
Αν η ενέργεια που εµπεριέχεται στα µεγάλα 
ψάρια είναι 10 kJ/kg, να υπολογίσετε την 
ενέργεια που εµπεριέχεται σε κάθε τροφικό 
επίπεδο (µονάδες 3). Να αιτιολογήσετε την 
απάντησή σας (µονάδες 2). 

Μονάδες 13 
∆2. Η επίδραση ενός εντοµοκτόνου σε ένα 
οικοσύστηµα για µεγάλα χρονικά διαστήµατα 
µπορεί να οδηγήσει στη δηµιουργία ανθεκτικών 
πληθυσµών εντόµων. Πώς εξηγεί η θεωρία του 
∆αρβίνου το φαινόµενο αυτό; 

Μονάδες 6 
∆3. Ένα άτοµο άνθρακα βρίσκεται σε οργανική 
ένωση ενός κορυφαίου καταναλωτή ενός 
οικοσυστήµατος. Περιγράψτε τις πορείες που 
αυτό µπορεί να ακολουθήσει προκειµένου να 
αποτελέσει και πάλι µέρος µιας οργανικής ένωσης 
ενός παραγωγού του ίδιου οικοσυστήµατος. 

Μονάδες 6 
2013 ΗΜΕΡΗΣΙΟ - ΕΣΠΕΡΙΝΟ 
ΘΕΜΑ ∆  
∆ίνεται το φυλογενετικό δέντρο ορισµένων 
οργανισµών διαφορετικού είδους που ζουν 
σήµερα. Οι αριθµοί στις θέσεις 1, 2, 3 και 4 
απεικονίζουν τις προγονικές µορφές των 
οργανισµών που δίνονται στο φυλογενετικό 
δέντρο.  

 

∆1. Να εξηγήσετε ποια από τα παραπάνω είδη 
είναι περισσότερο συγγενικά µεταξύ τους.  

Μονάδες 4  
∆2. Να εντοπίσετε και να αναφέρετε ποιος είναι ο 

πιο πρόσφατα κοινός πρόγονος του σκύλου 
και του γορίλα.  

Μονάδες 2 
∆3. Σε ποιες περιπτώσεις κατά την ταξινόµηση 

των οργανισµών χρησιµο-ποιείται το 
τυπολογικό κριτήριο;  

Μονάδες 8  
∆4. Οι πάπιες έχουν τη δυνατότητα να κολυµπάνε 

στις λίµνες, όπου συλλέγουν την τροφή τους. 
Στην κολύµβηση τις βοηθούν οι µεµβράνες 
που διαθέτουν ανάµεσα στα δάκτυλα των 
ποδιών τους, τα οποία χρησιµοποιούν σαν 
κουπιά. Με βάση τη θεωρία του ∆αρβίνου να 
ερµηνεύσετε την επικράτηση του 
συγκεκριµένου µορφολογικού 
χαρακτηριστικού στις πάπιες.  

Μονάδες 8  
∆5. Τι υποστηρίζει η αρχή της χρήσης και της 
αχρησίας των οργάνων σύµφωνα µε τη θεωρία 
του Λαµάρκ;  

Μονάδες 3 
2013 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ 
 Α3. Σύµφωνα µε τη θεωρία της εξέλιξης, η 

µικρότερη δυνατή µονάδα, στην οποία δρα η 
φυσική επιλογή είναι  
α. το γονίδιο  
β. το άτοµο  
γ. ο πληθυσµός  
δ. το είδος  

Μονάδες 5 
Α4. Τα είδη τα οποία µοιάζουν περισσότερο 

µεταξύ τους αποτελούν  
α. ένα γένος  
β. µια οικογένεια  
γ. µια τάξη  
δ. µια κλάση  

Μονάδες 5 
Β4. Ο όρος φυσική επιλογή χρησιµοποιήθηκε από 

τον ∆αρβίνο σε αντιδιαστολή µε την τεχνητή 
επιλογή. Τι είναι τεχνητή επιλογή και σε τι 
αποσκοπεί;  

Μονάδες 4 


