
www.orosimo.gr  Τηλ. 2810 222 724 

 

Προτεινόμενα Θέματα 

Βιολογία Γενικής Παιδείας 

25-4-2017 

ΘΕΜΑ A 

1. Το άλογο και ο γάιδαρος ανήκουν σε διαφορετικό είδος, επειδή: 

α. δεν ζουν στα ίδια οικοσυστήματα 

β. δεν μπορούν να δώσουν γόνιμους απογόνους 

γ. δεν έχουν κοινά μορφολογικά χαρακτηριστικά    

δ. τίποτα από τα παραπάνω  

2. Κατά τον καταβολισμό του οινοπνεύματος παράγετε… 

α. φορμαλδεΰδη 

β. νερό 

γ. ακεταλδεΰδη   

δ. CO2 

3. Στον κύκλο του αζώτου τα νιτρικά ιόντα 

α. αξιοποιούνται από τους παραγωγούς 

β. μετατρέπονται σε αμμωνία  

γ. απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα από τα απονιτροποιητικά βακτήρια 

δ. αξιοποιούνται από τους αποικοδομητές  

ΘΕΜΑ B 

1. Να δώσετε τον ορισμό για:  

α) εθισμός  

β) ανοχή. 

2. Τι είναι απολίθωμα και τι πληροφορίες μπορούμε να αντλήσουμε από την μελέτη 
απολιθωμάτων . 

ΘΕΜΑ Γ 

1. Να σχεδιάσετε το φυλογενετικό δέντρο των οργανισμών Α,Β,Γ,Δ,Ε  και Ζ σύμφωνα 
με τα παρακάτω δεδομένα. Ορ
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- Τα είδη Γ και Ζ ανήκουν στην ίδια οικογένεια. 

- Τα είδη Α και Ε ανήκουν στο ίδιο γένος. 

- Το είδος Β είναι εξαφανισμένο. 

2. Τι είναι ποικιλότητα και ποια η σημασία της για την ισορροπία στα οικοσυστήμα-
τα; 

ΘΕΜΑ Δ 

Σε ένα θαλάσσιο οικοσύστημα υπάρχουν οι παρακάτω οργανισμοί: τσιπού-
ρα, γαρίδα, φύκι και καρχαρίας. 

α.  να γράψετε την τροφική αλυσίδα που σχηματίζετε. 

β. αν η βιομάζα στο 2ο τροφικό επίπεδο είναι 40.000 kg να υπολογίσετε 
την βιομάζα στον καταναλωτή 3ης τάξης. 

γ.  Αν η ενέργεια στις γαρίδες είναι 2 x 106 kj να βρείτε την απώλεια ε-
νέργειας μεταξύ 3ου και 4ου τροφικού επιπέδου.       

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  

ΘΕΜΑ Α 

 1. β,   2. Γ,   3. α 

ΘΕΜΑ Β 

1. α. Σχολικό βιβλίο σελ. 61 «Μερικές από τις ουσίες… των ουσιών αυτών». 

β. Σχολικό βιβλίο σελ. 61 «Ουσίες όπως το αλκοόλ… χωρίς αυτές». 

2.  Σχολικό βιβλίο σελ. 135-136 «Τα απολιθώματα είναι… μετέτρεψαν σε «λί-
θους».». 

ΘΕΜΑ Γ 

1. 

        Γ             Ζ                          Α             Ε          Δ           

 

                                  Β                  

 

 

 

 

2.  Σχολικό βιβλίο σελ. 72 «Ο όρος «ποικιλότητα» … περισσότερο σταθερά». 

ΘΕΜΑ Δ 

α.  φύκι              γαρίδα             τσιπούρα             καρχαρίας 

β.   Το 2ο τροφικό επίπεδο είναι η γαρίδα και έχει βιομάζα 40.000 kg και ο κατα-
ναλωτή 3ης τάξης είναι ο καρχαρίας. Γνωρίζουμε ότι μόνο το 10% της ενέργει-Ορ
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α/βιομάζας ενός τροφικού επιπέδου περνάει στο επόμενο καθώς το 90% χάνεται 
(αναφέρονται οι 4 λόγοι). Έτσι η βιομάζα στους καρχαρίες θα είναι 400 kg. 

γ.  Η ενέργεια είναι ανάλογη της βιομάζας, έτσι αν στις γαρίδες είναι 2 x 106 kj, 
στην τσιπούρα  2 x 105 kj και στον καρχαρία 2 x 104 kj. Η απώλεια ενέργειας (90%) 
μεταξύ 3ου και 4ου τροφικού επιπέδου υπολογίζετε: 

2 x 105 - 2 x 104 = 18 x 104 kj 
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