
 
ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

 
 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 4  
 
 
 

ΘΕΜΑ 1Ο :  

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω 

ηµιτελείς προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη 

λέξη ή στη φράση, η οποία συµπληρώνει σωστά την ηµιτελή πρόταση.   

 

1.  Η ερηµοποίηση ενός µεσογειακού οικοσυστήµατος µπορεί να οφείλεται 

σε 

α. έντονη παρουσία νιτροποιητικών βακτηρίων.  

β. αύξηση της χρήσης µη βιοδιασπώµενων ουσιών.  

γ. πυρκαγιές και υπερβόσκηση.  

δ. παρουσία µυκήτων στο οικοσύστηµα.  

                                                                                                            Μονάδες   5 

 

2. Ως αυτότροφοι οργανισµοί χαρακτηρίζονται οι  

α. καταναλωτές α΄ τάξης.  

β. αποικοδοµητές.  

γ. καταναλωτές β΄ τάξης.  

δ. παραγωγοί. 

                                                                                                            Μονάδες   5 

 

3. Ως ανεστραµµένη πυραµίδα µπορεί να χαρακτηρισθεί  

α. µια τροφική πυραµίδα ενέργειας.  

β. µια τροφική πυραµίδα βιοµάζας.  

γ. οποιαδήποτε τροφική πυραµίδα ενέργειας και βιοµάζας.  

δ. µια τροφική πυραµίδα πληθυσµού µε παρασιτικές τροφικές σχέσεις. 

 

                                                                                                            Μονάδες   5 

 



 
ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

4.Μεγαλύτερη σταθερότητα έχουν τα οικοσυστήµατα  

α. στις  ερήµους.  

β. στα δέλτα των ποταµών.  

γ. στα βάθη των ωκεανών.  

δ. στις αστικές περιοχές (πόλεις). 

                                                                                                            Μονάδες   5 

 

5. Η χελώνα είναι  

α. αυτότροφος οργανισµός, επειδή βρίσκει µόνη της την τροφή της.  

β. αποικοδοµητής, επειδή τρώει νεκρά φύλλα.  

γ. ετερότροφος οργανισµός, επειδή καταναλώνει φυτά.  

δ. παραγωγός, επειδή παράγει απορρίµµατα. 

                                                                                                          Μονάδες   5  

 

 

ΘΕΜΑ 2Ο : 

Να γράψετε στο τετράδιό σας τις απαντήσεις των παρακάτω ερωτήσεων: 

 

1. Τι ονοµάζουµε βιολογική αζωτοδέσµευση και πώς αυτή µπορεί 

πρακτικά να χρησιµοποιηθεί προς όφελος των καλλιεργειών;   

Μονάδες  8 

 

2. Ποιες είναι οι πιθανές πορείες που είναι δυνατόν να  ακολουθήσει το 

νερό που πέφτει στην ξηρά;           

Μονάδες  8 

 

3. Ποιος είναι ο ρόλος της στιβάδας του όζοντος στην κατώτερη 

στρατόσφαιρα και σε τι οφείλεται η βαθµιαία εξασθένηση της στιβάδας 

αυτής;  

                                                                                                       Μονάδες   9 

 

 

 

 

 

 

 



 
ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

ΘΕΜΑ 3Ο : 

Ο άνθρακας είναι το χηµικό στοιχείο µε βάση το οποίο δοµούνται όλα τα 

βιολογικά µακροµόρια. Εισέρχεται στα οικοσυστήµατα µε τη µορφή του 

διοξειδίου του άνθρακα που βρίσκεται στην ατµόσφαιρα.  

 

α. Να περιγράψετε τις διαδικασίες µε τις οποίες γίνεται η ανταλλαγή του 

διοξειδίου του άνθρακα µεταξύ της ατµόσφαιρας και των βιοτικών 

παραγόντων των οικοσυστηµάτων.  

Μονάδες 8 

 

β. Πού οφείλεται η τάση για βαθµιαία αύξηση της συγκέντρωσης του 

διοξειδίου του άνθρακα στην ατµόσφαιρα;  

Μονάδες 8  

 

γ. Ποιο είναι το αποτέλεσµα από τη βαθµιαία αύξηση της συγκέντρωσης 

του διοξειδίου του άνθρακα στην ατµόσφαιρα   (µονάδες 4) και ποιες είναι 

οι πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις του (µονάδες 5);  

Μονάδες  9 

 

Θέμα 4ο  

 

Σ’ ένα χερσαίο οικοσύστηµα θεωρούµε ότι λειτουργεί η παρακάτω τροφική 

αλυσίδα: 

 

χορτάρι → ακρίδες → µικρά εντοµοφάγα ζώα → φίδια → αρπακτικά πτηνά 

 

Κάθε οµάδα καταναλωτών τρέφεται αποκλειστικά από οργανισµούς της 

αµέσως προηγούµενης οµάδας. Εάν η βιοµάζα των µικρών εντοµοφάγων 

ζώων είναι 2x103 kg και η ενέργεια που εµπεριέχεται στην οµάδα των 

ακρίδων είναι 8 KJ/kg, να υπολογιστούν: 

 

α. η βιοµάζα καθεµιάς από τις υπόλοιπες οµάδες κατά µήκος της αλυσίδας. 

Επίσης να σχεδιαστεί και η τροφική πυραµίδα. 

Μονάδες  6 

 

β. η ενέργεια που εµπεριέχεται σε κάθε οµάδα και να σχεδιαστεί η 

αντίστοιχη πυραµίδα.  

Μονάδες  6 

 



 
ΑΡΧΗ 4ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 4ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

γ. ο αριθµός των αρπακτικών πτηνών που µπορεί η αλυσίδα αυτή να 

υποστηρίξει, αν η µέση βιοµάζα κάθε πτηνού είναι 1,0 kg. 

Μονάδες 6 

 

δ. Στο οικοσύστηµα αυτό χρησιµοποιήθηκαν 2g ενός µη βιοδιασπώµενου 

εντοµοκτόνου µε σκοπό να εξοντωθούν οι ακρίδες. Αν η συγκέντρωση του 

εντοµοκτόνου αυτού στα αρπακτικά πτηνά φτάσει ή ξεπεράσει τα 0,1g/kg, 

είναι τοξική και προκαλεί το θάνατο των πτηνών. Κινδυνεύει ο πληθυσµός 

των αρπακτικών πτηνών στο οικοσύστηµα αυτό;  

                                                                                                                                 

Μονάδες 7 

 

 

 

 

 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!! 


