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ΘΕΜΑ Α  

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

1. Το  τροφικό επίπεδο, στο οποίο γίνεται φωτοσύνθεση , είναι αυτό:  

Α) των παραγωγών 

Β) των καταναλωτών πρώτης τάξης 

Γ) των καταναλωτών δεύτερης τάξης  

Δ) των καταναλωτών τρίτης τάξης  

2. Τα προϊόντα των ραδιενεργών εκρήξεων προκαλούν: 

Α) Μείωση του διαλυμένου οξυγόνου σε μια λίμνη 

Β) Αύξηση των αποικοδομητών  

Γ) Προβλήματα υγείας στους ανώτερους καταναλωτές ενός οικοσυστήματος, που 

διοχετεύονται τα παραπάνω απόβλητα 

Δ) Ρύπανση ατμόσφαιρας  

3. Το γένος Podarcis είναι γένος σαυρών, πολλά είδη του οποίου συναντάμε και στον Ελλαδικό 

χώρο Αποτελούν ένα πληθυσμό όλα τα άτομα: 

Α) Του γένους Podarcis που ζουν στην Ελλάδα 

Β) Tου είδους Podarcis levendis που ζουν στα Αντικύθηρα 

Γ) ερπετών  που ζουν στα Αντικύθηρα 

Δ) ζωικών οργανισμών μιας περιοχής  

4. Κατά τον κύκλο του αζώτου 

Α) Τα ελεύθερα ή συμβιωτικά νιτροποιητικά βακτήρια παράγουν νιτρικά ιόντα.  

Β) τα ψυχανθή προσλαμβάνουν αμμωνία από το έδαφος.  

Γ) τα απονιτροποιητικά βακτήρια προσλαμβάνουν αμμωνία.  

Δ) οι αποικοδομητές παράγουν αμμωνία.   

5. Το διοξείδιο του άνθρακα είναι απαραίτητο για : 

Α) τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης  

Β) τη διαδικασία της κυτταρικής αναπνοής  

Γ) τη διαδικασία της καύσης των ορυκτών καυσίμων  

Δ) τη διαδικασία της διαπνοής.   

            (μονάδες 25) 
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ΘΕΜΑ Β  

1.  Να περιγράψετε όλες τις πιθανές  διαδικασίες (φυσικές και τεχνητές) με τις οποίες  

απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα οξείδια του αζώτου και διοξείδιο του θείου. (10 μονάδες)  

2. Ποιες  είναι  οι επιπτώσεις  της αύξησης των παραπάνω ρύπων στην ατμόσφαιρα; (10 μονάδες) 

3. Τι είναι ο ευτροφισμός;  (5 μονάδες) 

ΘΕΜΑ Γ 

Α. Ποιος είναι ο ρόλος των μακροφάγων στην άμυνα του οργανισμού; (10 μονάδες) 

Β. Τι είναι τα  αντισώματα και ποια η δομή και η λειτουργία τους; (10 μονάδες) 

Γ. Ποιες είναι οι πιθανές επιπτώσεις της  υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ στο πεπτικό σύστημα.; 

(5 μονάδες) 

ΘΕΜΑ Δ 
Σε ένα νησί ζει ένας πληθυσμός σαύρας. Μετά από ένα σεισμό, καταβυθίζεται μια ενδιάμεση 

περιοχή και δημιουργούνται έτσι δύο νησιά στη θέση του ενός, οπότε και ο αρχικός πληθυσμός 

σαύρας, αποτελεί τώρα δυο νέους πληθυσμούς. Τα δυο νησάκια διαφέρουν ως προς τη βλάστηση 

και τη γεωμορφολογία. Μετά από αρκετά χρόνια παρατηρήθηκαν μεγάλες διαφορές μεταξύ των 

χαρακτηριστικών των δυο πληθυσμών. 

Δ1.  Πώς δικαιολογούνται οι διαφορές των χαρακτηριστικών μεταξύ των δύο πληθυσμών; 

 Να  δικαιολογήσετε  την  απάντησή σας  σύμφωνα με τη θεωρία του ∆αρβίνου. (5 μονάδες) 

Δ2. Ποιο κριτήριο θα χρησιμοποιήσουμε για να  διαπιστώσουμε εάν  η απομόνωση των πληθυσμών 

οδήγησε τελικά στο σχηματισμό ενός νέου είδους; (4 μονάδες) 

Δ3. «Η Ελλάδα, παρότι είναι χώρα μικρής έκτασης, διαθέτει πολλά είδη  ερπετών συγκριτικά με τις 

άλλες χώρες της Ευρώπης. Σε αυτό συμβάλλει η γεωγραφική της θέση -ανάμεσα σε τρεις ηπείρους, 

η μεγάλη ποικιλία των διαφορετικών βιοτόπων της, καθώς και η ύπαρξη περισσότερων από 9.000 

νησιών και βραχονησίδων».Πως μπορείτε με τη βοήθεια της δαρβινικής θεώρησης μέσω της 

φυσικής επιλογής να εξηγήσετε την παρουσία  πολλών ειδών ερπετών στην Ελλάδα; (4 μονάδες) 

Δ2. 

Υποθέτουμε ότι σε ένα οικοσύστημα που παρατηρήθηκε βιοσυσσώρευση, όλοι οι οργανισμοί του 

προηγούμενου τροφικού επιπέδου, τρώγονται από τους οργανισμούς του επόμενου. Το 

οικοσύστημα διαθέτει 1.000.000 κιλά φυτοπλαγκτού καθώς επίσης άτομα ψαριών, ζωοπλαγκτού και 

πτηνών.  

1. Να σχηματίσετε την πιθανή τροφική αλυσίδα του οικοσυστήματος. (4 μονάδες) 

2. Να σχηματίσετε την πυραμίδα βιομάζας και να διακαιολογήσετε τη μορφή της. (4 μονάδες) 
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3. Αν στο φυτοπλαγκτόν μετρήθηκε 1 mg μη βιοδιασπώμενης ουσίας ανά κιλό, πόση αναμένετε να 

είναι η αντίστοιχη συγκέντρωση στα πτηνά; (3 μονάδες). 

4. Ποιες οι πιθανές επιπτώσεις της βιοσυσσώρευσης στους οργανισμούς αυτούς; (2 μονάδες) 

 


