
ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 

 

 
 

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 
 

 

 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ  ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : MΑΡTΙΟΥ 2019 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ : 4 

Θέμα 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 διαδικασία µε την οποία οι οργανικές αζωτούχες ενώσεις 

µετατρέπονται σε αµµωνία πραγµατοποιείται από 

α. τα νιτροποιητικά βακτήρια.   

β. τα απονιτροποιητικά βακτήρια.  

    γ. τα αζωτοδεσµευτικά βακτήρια.   

δ. τους αποικοδοµητές.   

                                                                                                    Μονάδες  5  

 

2. Βιοτικός παράγοντας είναι 

α. ένα δέντρο. 

β. το νερό σε ένα ρυάκι. 

γ. ένα κλαδί πεσµένο στο έδαφος. 

δ. το διοξείδιο του άνθρακα στην ατµόσφαιρα.                                                                                                       

                                                                                              Μονάδες  5  

 

3. Φυµάτια συναντώνται στις ρίζες 

α.  της ντοµάτας.  

β.  της σόγιας.  

γ.  του σιταριού. 

δ.  του καλαµποκιού.                                                                        Μονάδες  5                                                                                                



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 

 

 
 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 
 

 

4. Πιο   σταθερό οικοσύστηµα  είναι 

α.  ένας κήπος µε εξωτικά λουλούδια. 

β.  η εκβολή  ενός ποταµού.  

γ.  ένα χωράφι στο οποίο καλλιεργούνται ντοµάτες.  

δ.  ένας αµπελώνας. 

                                                                                                    Μονάδες  5 

 

 

5.  Αποικοδοµητές  είναι:  

α.  τα κυανοβακτήρια και οι µύκητες.  

β.  οι µύκητες και  βακτήρια του εδάφους.  

γ.  οι µύκητες  και το ζωοπλαγκτόν. 

δ.  κυανοβακτήρια και ζωοπλαγκτόν.                                                                                                              

                                                                                                  Μονάδες  5  

 

 

Θέμα 2ο  

 

Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: 

 

1. Με ποιο/ποιους τρόπο/τρόπους ο άνθρωπος παρεµβαίνει στον κύκλο 

του άνθρακα; 

                                                                                       Μονάδες 8 

2. Να   περιγράψετε την ατµοσφαιρική αζωτοδέσµευση. 

                                                                                           

                                                                                                              Μονάδες  5  

3. Να δώσετε τους ορισµούς: βιοκοινότητα, βιότοπος, βιόσφαιρα. 

                                                                                                                  

                                                                                              Μονάδες  6 

    4.  Για ποιους λόγους είναι συχνά δύσκολο να κατατάξουµε κάποιους                               

         οργανισµούς σε συγκεκριµένο τροφικό  επίπεδο; 

    Μονάδες 6 

 

 



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 

 

 
 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 
 

Θέμα 3ο 

 

Δίνονται οι παράγοντες ενός οικοσυστήματος: 

 

 

                                           
  

 

Α.  Να γράψετε την τροφική αλυσίδα που αντιστοιχεί στους παραπάνω 

οργανισµούς. 

                                                                                      Μονάδες  5 

 

Β. Αν η βιοµάζα των σπουργιτιών είναι 5.103Κg, να υπολογίσετε τη βιοµάζα 

και των υπόλοιπων οργανισµών και να φτιάξετε την αντίστοιχη 

πυραµίδα.                                                                                                                                                   

                                                                                            Μονάδες  8 

 

Γ. Να περιγράψετε τη διαδικασία µε την οποία οι παραγωγοί  

εξασφαλίζουν την ενέργεια που τους είναι απαραίτητη. 

                                                                                            Μονάδες  6  

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΡΧΗ 4ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 

 

 
 

ΤΕΛΟΣ 4ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 
 

Θέμα 4ο  
 

 Ι. Να ονοµάσετε τις διαδικασίες Α,Β,Γ,Δ,Ε και Ζ στο παρακάτω διάγραµµα: 

 

                                                                               Υδρατµοί 

                Διοξείδιο του άνθρακα                     

        

                            Β                   Γ     

                  Α                              Δ                            Ε        Ζ 

                          

                                                              

                   

                    Φυτά                    Νερό            Χερσαία οικοσυστήµατα                                                                 

 

                                                                                                 Μονάδες   12 

 

 

ΙΙ.  Να περιγράψετε µια πιθανή πορεία που µπορεί να ακολουθήσει ένα 

άτοµο αζώτου  που βρίσκεται στην  ατµόσφαιρα, µέχρι να βρεθεί στο 

σώµα ενός καταναλωτή πρώτης τάξης.   

                                                                                               Μονάδες  8 

 

 

ΙΙΙ. Τι είναι η αµειψισπορά και ποια είναι η χρησιµότητά της; 

 

                                                                                              Μονάδες  5 

 

 

                                                                             


