
www.orosimo.gr  Τηλ. 2810 222 724 

 

Προτεινόμενα Θέματα 

Βιολογία Γενικής Παιδείας 

4-4-2019 

ΘΕΜΑ 1 
1. Σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα είναι η: 

α. ελονοσία 
β. χολέρα 
γ .σύφιλη 
δ. πολιομυελίτιδα 

2. Σε ένα αυτότροφο οικοσύστημα το πρώτο τροφικό επίπεδο περιλαμβάνει 

τους: 
α. παραγωγούς 
β. καταναλωτές 1ης τάξης 
γ. καταναλωτές 2ης τάξης 
δ. αποικοδομητές 

3. Κατά την ταξινόμηση των οργανισμών πολλές οικογένειες, που μοιάζουν 
περισσότερο μεταξύ τους από ό,τι άλλα, συνιστούν: 

α. μία κλάση 
β. ένα είδος 
γ. μία τάξη 
δ. ένα φύλο 

4. Κατά τον καταβολισμό του αλκοόλ παράγεται: 
α. κετόνη 
β. ακεταλδεΰδη  
γ. μεθαδόνη 
δ. φορμαλδεΰδη 

5. Το φαινόμενο του ευτροφισμού μπορεί να προκληθεί από: 
α. φυτοφάρμακα  
β. εντομοκτόνο 
γ. φωσφορικά άλατα 
δ. αμμωνία 

ΘΕΜΑ 2 
1. Πώς προκαλείται το φαινόμενο της όξινης βροχής; 
2. Ποιες δομές σχηματίζουν τα βακτήρια και ποιες οι μύκητες; 
3. Ποια η συμμετοχή των αποικοδομητών στον κύκλο του άνθρακα και του 
αζώτου; 

ΘΕΜΑ 3 
Στα νερά μιας λίμνης έχει συσσωρευτεί το μη βιοδιασπώμενο εντομοκτόνο Ζ. Στη λί-
μνη αυτή έχουμε την παρακάτω αλυσίδα: 
κυανοβακτήρια  ζωοπλαγκτόν  μικρά ψάρια  μεγάλα ψάρια  υδρόβια πτηνά 

- Η συνολική βιομάζα των μεγάλων ψαριών είναι 3.000 kg. 
- Η ενέργεια που εμπεριέχεται στα κυανοβακτήρια είναι 20 kj/kg. 
- Η συγκέντρωση του Ζ στο ζωοπλαγκτόν είναι 0,5mg/kg. 
- Κάθε υδρόβιο πτηνό έχει βιομάζα 0,5 kg. 
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1. Να υπολογίσετε την απώλεια ενέργειας μεταξύ του 2ου και 3ου τροφικού επι-
πέδου. 

2. Ποιος είναι ο πληθυσμός των πτηνών; 
3. Αν ένας άνθρωπος καταναλώσει 4kg μικρά ψάρια από την παραπάνω λίμνη, 

ποια η ποσότητα του Ζ θα εισέλθει στον οργανισμό του; 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΜΑ 1 

1. γ 
2. β 
3. γ 
4. β 
5. γ 
 
ΘΕΜΑ 2 

1. σελ. 107 «Η ηφαιστειακή δραστηριότητα … διοξείδιο του θείου.» 
2. Τα βακτήρια σχηματίζουν τις αποικίες (αθροίσματα βακτηρίων) και οι μύκητες τις 

υφές (νηματοειδής δομές). 
3. Στον κύκλο του άνθρακα μέσω της κυτταρικής αναπνοής επιστρέφει το διοξείδιο 

του άνθρακα στην ατμόσφαιρα.  
Στον κύκλο του αζώτου μετατρέπουν τη νεκρή οργανική ύλη σε αμμωνία. 

ΘΕΜΑ 3 
1. Αφού γνωρίζουμε την ολική βιομάζα ενός τροφικού επιπέδου (των μεγάλων ψαριών), 
μπορούμε να υπολογίσουμε την βιομάζα όλων των τροφικών επιπέδων. Η βιομάζα κάθε 
τροφικού επιπέδου είναι το 10% της βιομάζας του προηγούμενου τροφικού επιπέδου.  
Άρα: 

Υδρόβια πτηνά= 300 kg 
Μεγάλα ψάρια=3.000kg 
Μικρά ψάρια=30.000kg 
Ζωοπλαγκτόν=300.000kg 
Κυανοβακτήρια=3.000.000kg 

Έτσι: 
Αν σε 1kg κυανοβακτήρια περιέχεται ενέργεια  20kj 
Σε 3.000.000kg     x; 
x= 60.000.000kj 
Εφόσον υπολογίσαμε την ολική ενέργεια ενός τροφικού επιπέδου, γνωρίζουμε την ολική 
ενέργεια κάθε άλλου τροφικού επιπέδου(αφού η ενέργεια κάθε τροφικού επιπέδου αποτε-
λεί το 10% της ενέργειας του προηγούμενου επιπέδου).  
Έτσι: 

Υδρόβια πτηνά= 6.000 kj 
Μεγάλα ψάρια=60.000 kj 
Μικρά ψάρια=600.000 kj 
Ζωοπλαγκτόν=6.000.000kj 
Κυανοβακτήρια=60.000.000kj 

Άρα η απώλεια ενέργειας μεταξύ του 2ου (Ζωοπλαγκτόν) και του 3ου (Μικρά ψάρια) τροφι-
κού επιπέδου είναι 6.000.000 – 600.000 = 5.400.00kj 
2.  Αν το  1 πτηνό έχει βιομάζα  0,5kg 

Τα   x;   300kg 
x= 600 

3. Εφόσον δίνεται η συγκέντρωση του Ζ στο ζωοπλαγκτόν (0,5 mg/kg) μπορούμε να υπολο-
γίσουμε τη συγκέντρωσή του και στα υπόλοιπα επίπεδα, αφού η συγκέντρωση μιας μη βιο-
διασπώμενης ουσίας δεκαπλασιάζεται από τροφικό επίπεδο σε τροφικό επίπεδο (φαινόμε-
νο βιοσυσσώρευσης). 
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Άρα: 
Υδρόβια πτηνά= 500 mg/kg 
Μεγάλα ψάρια=50 mg/kg 
Μικρά ψάρια=5 mg/kg 
Ζωοπλαγκτόν=0,5 mg/kg 
Κυανοβακτήρια=0,05 mg/kg 

Οπότε αφού σε 1kg μικρών ψαριών περιέχονται 5mg του Ζ, στον οργανισμό του ανθρώπου 
που θα καταναλώσει 4 kg μικρά ψάρια θα εισέλθουν 4x5=20 mg του Ζ. 

 


