
ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ  

 

 
 

 

 

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

 
 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: 4 
                                                        

 

 

ΘΕΜΑ  Α 
 

Να σημειώσετε τη σωστή επιλογή 

 

1. Ο λύκος (Canis lupus)  και το τσακάλι (Canis sylvestris) 

      α.  μπορούν να αναπαραχθούν και να δώσουν γόνιμους   

            απογόνους 

      β.  ανήκουν στο ίδιο είδος γιατί έχουν πολλά όμοια μορφολογικά  

           χαρακτηριστικά 

      γ.  ανήκουν στο ίδιο γένος 

      δ.  δεν ανήκουν στην ίδια οικογένεια 

                                                                                                         Μονάδες  5 

 

2.  Σύμφωνα με τη θεωρία του Δαρβίνου ο μακρύς λαιμός της  

     καμηλοπάρδαλης  είναι αποτέλεσμα 

     α. της εσωτερικής δύναμης για βελτίωση που είχαν οι πρόγονοι του  

          ζώου 

     β.  του συνεχούς τεντώματος του λαιμού των προγονικών ζώων 

     γ.  της δράσης της φυσικής επιλογής 

     δ.  της τεχνητής επιλογής 

                                                                                                           Μονάδες  5 

 

3.   Τα πρώτα θηλαστικά εμφανίστηκαν  

     α.  στο μεσοζωικό αιώνα, πριν από 150 εκατομμύρια χρόνια 

     β.  στον παλαιοζωικό αιώνα, πριν από 300 εκατομμύρια χρόνια 

     γ.  στο μεσοζωικό αιώνα, πριν από 70 εκατομμύρια χρόνια 

     δ.  στον καινοζωικό αιώνα, πριν από 40 εκατομμύρια χρόνια 

 

                                                                                                            Μονάδες  5 



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ  

 

 
 

 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

4.  Τα θηλαστικά που γεννούν αυγά είναι 

     α.  τα πρωτεύοντα 

     β.  τα μονοτρήματα 

     γ.  τα μαρσιποφόρα 

     δ.  τα πλακουντοφόρα 

                                                                                                        Μονάδες  5 

 

5. Η Λούσυ ανήκει στους 

    α.  Αιγυπτιοπίθηκους 

    β.  Αυστραλοπίθηκους 

    γ.  Δρυοπίθηκους 

    δ.  Προπίθηκους                                                                                               

                                                                                                        Μονάδες  5 

 

 

ΘΕΜΑ  Β 

 

1. Να αντιστοιχίσετε: 

                                               α. Ο πρώτος άνθρωπος που χρησιμοποίησε τη  

                                                            φωτιά. 

 

   Α. Ηοmo habilis              β. O  άνθρωπος του Νεάντερνταλ. 

 

                                               γ. Ο πρώτος άνθρωπος που είχε συμβολική  

                                                            σκέψη. 

 

   Β. Homo erectus              δ. Ο  άνθρωπος του Πεκίνου. 

 

                                               ε. Μετανάστευσε προς την Ευρώπη και την   

                                                             Ασία. 

 

  Γ. Homo sapiens               στ. Ο άνθρωπος του Κρο Μανιόν.  

                                                     

                                               ζ. Ο πρώτος άνθρωπος που κατασκεύασε και  

                                                              χρησιμοποίησε εργαλεία. 

                              η.        Πιθανότατα είχε την ικανότητα ομιλίας.  

Μονάδες  16 

  

2. Να εξηγήσετε γιατί η φυσική επιλογή είναι χρονικά και τοπικά καθορισμένη. 

                                                                                                          Μονάδες  9 



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ  

 

 
 

 

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

ΘΕΜΑ  Γ 

 

1. Σε έναν κοραλλιογενή ύφαλο στον Ειρηνικό Ωκεανό υπάρχει ένα σπάνιο είδος 

κόκκινου κοραλλιού ενώ τα περισσότερα άλλα κοράλλια γύρω από αυτό έχουν 

πορτοκαλί χρώμα. Στον ύφαλο παρατηρούνται πολλά είδη μικρών ψαριών που 

ζουν ανάμεσα στα κοράλλια. Ένα είδος από αυτά παρουσιάζει δύο χρωματισμούς 

στον πληθυσμό του, με πολλά πορτοκαλί ψαράκια και αρκετά κόκκινα. Λόγω της 

αύξησης της θερμοκρασίας του νερού σα συνέπεια του φαινομένου του 

θερμοκηπίου, τα κόκκινα κοράλλια εξαφανίζονται.  

    Ποια μεταβολή αναμένεται να παρατηρηθεί στα χρώματα των μικρών  ψαριών 

και γιατί;   

                                                                                                          Μονάδες  9 

 

2. Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ); 

 

    α. Τα πρώτα πρωτεύοντα εξελίχθηκαν από μικρά πλακουντοφόρα,  

         δεντρόβια και εντομοφάγα θηλαστικά. 

    β.  Ο  Ηomo erectus πίστευε στη μεταθανάτιο ζωή. 

    γ.  Ο λόγος του μήκους των άκρων προς το μέγεθος του σώματος είναι   

         μικρότερος στις τροπικές περιοχές. 

    δ.  Ο βιομηχανικός μελανισμός αφορά όλους τους μικροοργανισμούς  

         που ζουν σε περιοχές με ατμοσφαιρική ρύπανση. 

    ε.  Ο συνεχής αγώνας για επιβίωση είναι ένα σημείο της θεωρία του  

         Λαμάρκ.  

     

                                                                                                             Μονάδες  10 

 

 

3. Να αναφέρετε τους παράγοντες που διαμορφώνουν την εξελικτική πορεία. 

                                                                                                              Μονάδες  6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΡΧΗ 4ης ΣΕΛΙΔΑΣ  

 

 
 

 

 

ΤΕΛΟΣ 4ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

ΘΕΜΑ  Δ 

 

1. Σε ένα τροπικό δάσος οι επιστήμονες ανακάλυψαν ένα λουλούδι που 

παρουσιάζει πολλά κοινά μορφολογικά χαρακτηριστικά με την ορχιδέα.  

 

Πως μπορούν να διαπιστώσουν αν οι δύο οργανισμοί ανήκουν στο ίδιο ή σε 

διαφορετικό είδος; 

                                                                                             Μονάδες  10 

 

 

 2. Να κατασκευάσετε το φυλογενετικό δέντρο των σαρκοφάγων ζώων    

σύμφωνα με τις πληροφορίες που δίνονται παρακάτω: 

 

                                    Τάξη: Σαρκοφάγα  

Οικογένεια: Αιλουροειδή   

Γένος:   Panthera                                         Γένος:  Felis 

Είδη:    P. leo (λιοντάρι)                             Είδη:    F. silvestris (λύγκας) 

            P. pardus (λεοπάρδαλη)                             F. domesticus (γάτα) 

            P. tigris (τίγρης) 

 

Οικογένεια: Κυνοειδή 

Γένος:  Canis                                          Γένος:  Vulpes 

Είδη:    C. lupus (λύκος)                         Είδη:    V. vulpes (αλεπού) 

             C. aureus (τσακάλι) 

             C. familiaris (σκύλος) 

             C. latrans (κογιότ) 

 

Οικογένεια: Αρκτοειδή 

Γένος:  Ursus 

Είδη:    Ursus arctοs (αρκούδα) 

            Ursus maritimus (πολική αρκούδα)                    

 

 

                                                                                       Μονάδες  15 

 
 

  
 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!! 


