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ΕΡΩΤΗΣΗ 1η 

Να γράψετε στη κόλα αναφοράς το γράµµα της καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις α-ε και δίπλα 

του τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασµένη.  

α) Το µεγαλύτερο τµήµα ενός ευκαρυωτικού κυττάρου καταλαµβάνεται από τα χυµοτόπια. 

β) Η σύνθεση των πρωτεϊνών ενός κυττάρου γίνεται στα µιτοχόνδρια του.  

γ) Η φωτοσύνθεση είναι µια διαδικασία των φυτών που γίνεται στα οργανίδια που ονοµάζονται 

χλωροπλάστες.  

δ) Η πλασµατική µεµβράνη αποτελείται από κυτταρίνη. 

ε) Όταν ένα ευκαρυωτικό κύτταρο χρειάζεται πολλή ενέργεια διαθέτει πολλά µιτοχόνδρια. 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2η     

Α. Με ποιο τρόπο µετακινούνται τα βακτήρια;  

Β. Ποια είναι η δοµή του βακτηριακού κυττάρου;    
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3η  

Στις ερωτήσεις 1 και 2, να γράψετε στην κόλα αναφοράς τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το 

γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.  

1. Οι οργανισµοί ενός είδους που ζουν σε συγκεκριµένη περιοχή αποτελούν:  

α. έναν πληθυσµό.  

β. ένα βιότοπο.  

γ. µία βιοκοινότητα.  

δ. µία βιόσφαιρα.   

2. Το οικοσύστηµα είναι ένα σύστηµα µελέτης που περιλαµβάνει:  

α. Τους οργανισµούς ενός βιοτόπου.   

β. Τους οργανισµούς ενός βιοτόπου και το άβιο περιβάλλον.  

γ. Τους οργανισµούς ενός βιοτόπου και όλες τις µεταξύ τους σχέσεις.  

δ. Τους οργανισµούς ενός βιοτόπου, το άβιο περιβάλλον και όλες τις µεταξύ τους 

σχέσεις.  
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4η  

Σε ένα υδάτινο οικοσύστηµα παρατηρείται το διπλανό 

υποθετικό τροφικό πλέγµα.  

I. Να γράψετε τις τροφικές αλυσίδες από τις οποίες 

αποτελείται. 

II. Ποιοι οργανισµοί ανήκουν στο δεύτερο τροφικό επίπεδο; 

III. Τι θα συµβεί στο πληθυσµό των βατράχων αν 

ψεκάσουµε την περιοχή µε εντοµοκτόνο; 

 : 

    /     / 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 5η  

Ποιοι οργανισµοί ανήκουν στους αποικοδοµητές και ποια η σηµασία τους για το οικοσύστηµα;  
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6η  

Να αντιστοιχίσετε τους όρους της 1ης στήλης µε τις προτάσεις της 2ης στήλης:  

     1η στήλη                                         2η στήλη 

1.  Όξινη βροχή                             α. Πληµµύρες   

2. Εξασθένηση της στοιβάδας        β. Ευτροφισµός    

    του όζοντος  

3. Φωτοχηµικό νέφος                     γ. Καρκίνο του δέρµατος    

4. Φαινόµενο του θερµοκηπίου        δ. Αναπνευστικά προβλήµατα 

5. Ρύπανση των υδάτων                  ε. Καταστροφή των µαρµάρινων µνηµείων 

6. Ρύπανση του εδάφους                 ζ. Λιώσιµο των πάγων στους πόλους  
   

ΕΡΩΤΗΣΗ 7η 

Α)Ποιοι παράγοντες ευνοούν την εκδήλωση πυρκαγιάς στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες περιοχές 

της µεσογείου κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού;  

Β)Ποιες οι προϋποθέσεις για να ξαναδηµιουργηθεί ένα καµένο δάσος;  
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 8η 

Να περιγράψετε πώς ο βλεννογόνος της αναπνευστικής οδού συνιστά αποτελεσµατικό φραγµό στην 

είσοδο των µικροβίων στον ανθρώπινο οργανισµό.  
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 9η 

Να εξηγήσετε για ποιο λόγο τα άτοµα που ασθένησαν παλαιότερα δεν ξαναεµφανίζουν τα 

συµπτώµατα της ασθένειας σε περίπτωση που µολυνθούν για δεύτερη ή πολλοστή φορά από το ίδιο 

παθογόνο µικροοργανισµό.   
 

   

 

Να απαντηθούν τα έξι (06) από τα εννέα (09) θέµατα. 

Όλα τα θέµατα είναι ισοδύναµα. 

 

 

   
 

     ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ              Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ  

 

 

 

 

 

                                                                                ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 

Καλή επιτυχία 


