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1. Δίνονται τα παρακάτω διαγράμματα Α και Β. Στο Α απεικονίζονται οι φάσεις (i, 
ii, iii και iν) ανάπτυξης ενός μικροοργανισμού. Στο Β απεικονίζεται η παραγωγή του 
προϊόντος από τον μικροοργανισμό, για το ίδιο χρονικό διάστημα. 
α. Με βάση το διάγραμμα Α να χαρακτηρίσεις τον τύπο της καλλιέργειας και να ονομάσεις τις 

φάσεις της. 
β.  Σε ποια φάση παράγεται η μεγαλύτερη ποσότητα του προϊόντος; Να αιτιολογήσεις την 

απάντησή σου. 
γ.  Αν το προϊόν εκκρίνεται από τον μικροοργανισμό, πώς θα το παραλάβουμε από την 

καλλιέργεια; 
δ.  Να αναφέρεις τους παράγοντες που επηρεάζουν τον ρυθμό ανάπτυξης του μικροοργανισμού.

 (εξετάσεις)  

 

  



2.  Στο παρακάτω διάγραμμα απεικονίζεται η καμπύλη ανάπτυξης μικροοργανισμών σε μια 
καλλιέργεια. Με τα γράμματα α, β, γ και δ συμβολίζονται οι φάσεις ανάπτυξής του: 
 α. Να χαρακτηρίσεις το είδος της καλλιέργειας. 

 

β. Να ονομάσεις τις φάσεις ανάπτυξης α, β, γ και δ των μικροοργανισμών. 
γ. Να περιγράφεις τις φάσεις ανάπτυξης α, β, γ και δ των μικροοργανισμών. 
δ. Σε ποιες φάσεις οι μικροοργανισμοί παράγουν χρήσιμα προϊόντα.   (εξετάσεις) 

3.  Στην Εικόνα 1 παρουσιάζεται η ανάπτυξη του βακτηρίου Ε. coli σε δύο διαφορετικούς 
βιοαντιδραστήρες. Στον βιοαντιδραστήρα Α η θερμοκρασία της καλλιέργειας είναι 37 °C και 
στον βιοαντιδραστήρα Β η θερμοκρασία της καλλιέργειας είναι 20 °C. Όλες οι άλλες συνθήκες 
ανάπτυξης, καθώς και η ποσότητα και ποιότητα του θρεπτικού υλικού, είναι ίδιες. 

 

                                                                               γ 

 

Εικόνα 1 



α. Από n καθορίζεται ο ρυθμός ανάπτυξης ενός πληθυσμού μικροοργανισμών και ποιοι 
παράγοντες τον επηρεάζουν; 

β. Ποια είναι η απαραίτητη πηγή αζώτου και ποια είναι η απαραίτητη άνθρακα για την 
ανάπτυξη του μικροοργανισμού Ε. coli; 

γ. Με βάση την Εικόνα 1, να προσδιορίσεις σε ποιον βιοανπδραστήρα αντιστοιχεί η καθεμία 
από τις καμπύλες ανάπτυξης I και II. 

Να προσδιορίσεις ποια είναι η καταλληλότερη θερμοκρασία για την ανάπτυξη του 
συγκεκριμένου είδους μικροοργανισμού. Να αιτιολογήσεις την απάντησή σου. 

δ. Με βάση την Εικόνα 1, να προσδιορίσεις τη χρονική περίοδο κατά την οποία παράγονται 
χρήσιμα προϊόντα στον βιοανπδραστήρα Α. (εξετάσεις) 

 
4 .  Η παρακάτω καμπύλη αποδίδει την ανάπτυξη μικροοργανισμών του είδους Escherichia coli 
σε κάποια κλειστή καλλιέργεια. 
α. Πώς ονομάζεται η φάση από τη χρονική στιγμή t0 έως και t1 και τι συμβαίνει με τον πληθυσμό 

των μικροοργανισμών; 
β. ΙΙού οφείλεται η αύξηση του αριθμού των μικροοργανισμών που παρατηρείται στο διάστημα 
από t1 έως t2 και πώς ονομάζεται η φάση αυτή;  
γ. Τη χρονική στιγμή t3, και ενώ η στατική φάση είναι σχεδόν στο μέσον της, από βλάβη του 
βιοαντιδραστήρα η θερμοκρασία ανεβαίνει απότομα στους 80 °C. Η βλάβη αποκαθίσταται 
ταχύτατα. Να ερμηνεύσεις τις μεταβολές του πληθυσμού των μικροοργανισμών από τη στιγμή t3 
και μετά, όπως αυτές περιγράφονται από την καμπύλη ανάπτυξης. 

(εξετάσεις) 

 

5. Σε αποστειρωμένο θάλαμο καλλιεργειών όπου η θερμοκρασία έχει ρυθμιστεί στους 35 °C 
έχουν τοποθετηθεί δύο φιάλες με καλλιέργειες μικροοργανισμών. Στη μια φιάλη καλλιεργείται ο 
μικροοργανισμός Α και στην άλλη ο μικροοργανισμός Β. Από τις φιάλες αυτές έχει 

 



απομακρυνθεί ο αέρας. Ο μικροοργανισμός Α έχει άριστη θερμοκρασία ανάπτυξης τους 35 °C, 
ενώ ο μικροοργανισμός Β τους 45 °C. 

Τη χρονική στιγμή t1 για κάποιον λόγο, απομακρύνονται τα πώματα από τις δύο φιάλες των 
καλλιεργειών και οι μικροοργανισμοί έρχονται σε επαφή με τον ατμοσφαιρικό αέρα. 
α. Με βάση το διπλανό διάγραμμα, ποια 

είναι η αλλαγή που παρατηρείται 
στους πληθυσμούς των μικρό-  
οργανισμών Α και Β;  

β. Να εξηγήσεις γιατί συμβαίνει η αλλαγή  
       αυτή στον καθένα από τους  δύο  
       πληθυσμούς.  
γ. Στη χρονική στιγμή t2 η θερμοκρασία  
       του θαλάμου καλλιέργειας αλλάζει στους 45 °C.  
     i.   Ποια θα είναι η επίδραση της αλλαγής αυτής  

στον πληθυσμό του μικροοργανισμού Α; 
    ii. Ποια θα είναι η επίδραση της αλλαγής αυτής στον πληθυσμό του μικροοργανισμού Β; 

                                                                                                                           (εξετάσεις) 

 

6 .  Σε τρεις διαφορετικούς βιοαντιδραστήρες πραγματοποιείται κλειστή καλλιέργε:: τριών 
διαφορετικών μικροοργανισμών A, Β και Γ αντίστοιχα. Στα παρακάτω διαγράμμα:: 
απεικονίζεται ο αριθμός των μικροοργανισμών σε σχέση με τον χρόνο. Στο χρονικό διάστημα 
από 0 έως ΐχ η συγκέντρωση του οξυγόνου στους βιοαντιδραστήρες είναι υψηλη και σταθερή, ενώ 
στο χρονικό διάστημα από ΐχ έως t2 η συγκέντρωση του οξυγόνου είναι χαμηλή και σταθερή. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Με βάση τα σχήματα να χαρακτηρίσεις τους μικροοργανισμούς A, Β, Γ σε σχέση με την εξάρτηση 
της ανάπτυξής τους από τη συγκέντρωση του οξυγόνου. 
Να αιτιολογήσεις την απάντησή σου. (εξετάσεις) 

 

 

 

 

 

 

 

μικροοργανισμός Γ 



8. Στην εικόνα 1 απεικονίζεται η καμπύλη ανάπτυξης ενός μικροοργανισμού και του 
προϊόντος που παράγει, όταν αυτός καλλιεργηθεί σε βιοαντιδραστήρα. 
 
 

 

7 .  Στους διπλανούς δοκιμαστικούς σωλήνες (1, 2, 3) φαίνεται η διαβάθμιση της συγκέντρωσης 
του οξυγόνου και η περιοχή ανάπτυξης  
τριών ειδών μικροοργανισμών σε υγρό 
 θρεπτικό υλικό. Οι μικροοργανισμοί  
απεικονίζονται ως μαύρες κουκκίδες. 

Σε ποιον από τους τρεις δοκιμαστικούς  
σωλήνες έχουμε καλλιέργεια: μυκήτων που  
χρησιμοποιούνται στην αρτοβιομηχανία,  
βακτηρίων του γένους Clostridium και  
βακτηρίων του γένους Mycobacterium;  
Να αιτιολογήσεις την απάντησή σου.  
(εξετάσεις)   



α. Ποια καμπύλη απεικονίζει την ανάπτυξη του μικροοργανισμού και ποια καμπύλη το 
παραγόμενο προϊόν; Να αιτιολογήσεις την απάντησή σου.  

β. Να ονομάσεις τις φάσεις ανάπτυξης του μικροοργανισμού που σχετίζονται με την παρα-
γωγή του προϊόντος, αναφέροντας τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα,  

γ. Ποιες διαδικασίες θα ακολουθήσουμε για την παραλαβή και αξιοποίηση του προϊόντος, 
αν υποθέσουμε ότι αυτό εκκρίνεται από τον μικροοργανισμό; (εξετάσεις) 

9.  Στην εικόνα που ακολουθεί απεικονίζεται η μεταβολή του πληθυσμού των μικρο-
οργανισμών, της συγκέντρωσης του θρεπτικού υλικού της καλλιέργειας, καθώς και της 
συγκέντρωσης ενός τοξικού παραπροϊόντος του μεταβολισμού των μικροοργανισμών,  
α. Να αντιστοιχίσεις τις καμπύλες 1, 2, 3 στο θρεπτικό υλικό, στο τοξικό παραπροϊόν του 
μεταβολισμού και στον πληθυσμό των μικροοργανισμών. 

β. Τι πρέπει να περιέχει το θρεπτικό υλικό που χρησιμοποιείται σε μια καλλιέργεια 
μικροοργανισμών; (εξετάσεις) 

 


