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Προτεινόμενα Θέματα 

Βιολογία Γενικής Παιδείας 

1-4-2017 

ΘΕΜΑ Α:ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 
1. Οι οργανισμοί κάνουν κυτταρική αναπνοή για  

Α) να προμηθευτούν χρήσιμη ενέργεια,  
Β) να παράγουν γλυκόζη,  
Γ) να μετατρέψουν το άζωτο σε νιτρικά ιόντα 
Δ) όλα τα παραπάνω 

2. Όσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία του περιβάλλοντος: 
Α) τόσο συστέλλονται τα επιφανειακά αιμοφόρα αγγεία,  
Β) τόσο αυξάνεται η έκκριση ιδρώτα,  
Γ) τόσο μειώνεται ο όγκος του αίματος που φτάνει στα επιφανειακά αιμοφόρα αγ-
γεία  
Δ) όλα τα προηγούμενα αληθεύουν 

3. Η συγκέντρωση της αιθανόλης στα διάφορα όργανα του ανθρώπου , που έχει κατα-
ναλώσει αλκοολούχο ποτό, εξαρτάται από 
A) την περιεκτικότητά τους σε νερό,  
Β) την περιεκτικότητα του ποτού σε αιθανόλη, 
Γ) το φύλο 
Δ) τη συναισθηματική κατάστασή του. 

ΘΕΜΑ Β 
Να αντιστοιχίσετε τους όρους της πρώτης στήλης με τους όρους της δεύτερης στήλης 

Ι ΙΙ 

Α .................... Γένος 1. Οικογένειες που μοιάζουν μεταξύ τους 

Β .................... Οικογένεια 2. Κλάσεις που μοιάζουν μεταξύ τους 

Γ .................... Τάξη 3. Τάξεις που μοιάζουν μεταξύ τους 

Δ .................... Κλάση 4. Φύλα που μοιάζουν μεταξύ τους 

Ε .................... Φύλο 5. Γένη που μοιάζουν μεταξύ τους 

 6. Είδη που μοιάζουν μεταξύ τους 

ΘΕΜΑ Γ 
Να σημειώσετε με ένα + στον επόμενο πίνακα ποιες από τις ουσίες που δίνονται είναι 
θεωρητικά κατάλληλες για την αντιμετώπιση των νοσημάτων που αναφέρονται.  

ΝΟΣΗΜΑ Αντιβιοτικά Εμβόλια Ιντερφερόνες Οροί 
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ΓΟΝΟΡΡΟΙΑ     

ΕΛΟΝΟΣΙΑ     

ΕΡΠΗΤΑΣ     

ΘΗΛΩΜΑΤΑ     

ΚΑΝΤΙΝΤΙΑΣΗ     

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΧΛΑΜΥΔΙΑ     

ΣΥΦΙΛΗ      

ΧΟΛΕΡΑ     

ΘΕΜΑ Δ: Δίνεται το παρακάτω τροφικό πλέγμα σε ένα μεσογειακό οικοσύστημα. Τα 
πεύκα είναι δένδρα ηλικίας μικρότερης των 30 ετών.  

Α.  Πόσες και ποιες τροφικές αλυσίδες υπάρχουν στο παραπάνω τροφικό πλέγμα  
Β.  Στην τροφική αλυσίδα Πεύκο—> Μελίγκρα —> Δρυοκολάπτης —> Κουκουβάγι-

α, να σχεδιάσετε την τροφική πυραμίδα πληθυσμού όταν γνωρίζεται ότι υπάρ-
χουν δέκα πεύκα και πάνω σε κάθε πεύκο ζουν 1000 μελίγκρες, κάθε πτηνό 
τρέφεται με 100 μελίγκρες και κάθε κορυφαίος καταναλωτής απαιτεί για τροφή 
πέντε πτηνά 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  
ΘΕΜΑ Α 

1 Α, 2 Β, 3 Α, 
ΘΕΜΑ Β 

Α 6, Β 5, Γ 1, Δ 3, Ε 2 
ΘΕΜΑ Γ 
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AIDS  + + + 

ΓΟΝΟΡΡΟΙΑ + +  + 

ΕΛΟΝΟΣΙΑ + +  + 

ΕΡΠΗΤΑΣ  + + + 

ΘΗΛΩΜΑΤΑ  + + + 

ΚΑΝΤΙΝΤΙΑΣΗ + +  + 

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΧΛΑΜΥΔΙΑ + +  + 

ΣΥΦΙΛΗ  + +  + 

ΧΟΛΕΡΑ + +  + 

ΘΕΜΑ Δ 
Α.  Το παραπάνω τροφικό πλέγμα αποτελείται από 6 τροφικές αλυσίδες 

Πεύκομελίγκραδρυοκολάπτης κουκουβάγια Ορ
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ο
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Πεύκοκάμπιαδρυοκολάπτης κουκουβάγια 
Πεύκο κάμπιακότσυφας κουκουβάγια 
Χαμομήλικάμπιαδρυοκολάπτης κουκουβάγια 
Χαμομήλικάμπιακότσυφαςκουκουβάγια 
Χαμομήλιπεταλούδακότσυφας κουκουβάγια 

Β. Έχουμε 10 πεύκα και σε καθένα από αυτά ζουν 1000 μελίγκρες οπότε οι μελί-
γκρες είναι συνολικά10x1000= 10.000. Κάθε δρυοκολάπτης τρέφεται από 100 
μελίγκρες έτσι προκύπτει ότι έχουμε 10.000/100= 100 δρυοκολάπτες και αφού 
κάθε κουκουβάγια τρέφεται από 5 δρυοκολάπτες θα έχουμε συνολικά 100/5= 
20 κουκουβάγιες. Η τροφική πυραμίδα που προκύπτει είναι : 
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