Διαγώνισμα Βιολογία Γενικής Παιδείας
Κεφάλαια 1-2
Θέμα 1ο
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
1. Ποιο από τα επόμενα είναι χαρακτηριστικό των δερματόφυτων;
α. Έχουν ως γενετικό υλικό μονόκλωνο RNA, διάσπαρτο στο κυτταρόπλασμα
β. Αποτελούν κατηγορία βακτηρίων
γ. Παρασιτούν στα κύτταρα του δέρματος
δ. Υπάρχουν ως παράσιτα από τα οποία επωφελείται ο άνθρωπος
2. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου προκαλείται από τη συγκέντρωση στην
ατμόσφαιρα των
α. μονοξειδίου του άνθρακα και υδρογόνου.
β. μονοξειδίου του άνθρακα και οξειδίων του αζώτου.
γ. διοξειδίου του άνθρακα και υδρατμών.
δ. διοξειδίου του θείου και οξυγόνου.
3. Ποιο από τα ακόλουθα δε σχετίζεται με την παστερίωση;
α. Διατηρεί τη γεύση των τροφών
β. Καταστρέφει όλα τα μη παθογόνα μκρόβια
γ. Συμβάλλει στον περιορισμό μετάδοσης ασθενειών
δ. Πραγματοποιείται στους 62οC για μισή ώρα
4. Στον άνθρωπο που έχει προσβληθεί από τον ιό του AIDS ο θάνατος
προκαλείται από
α. τις ευκαιριακές μολύνσεις και τα νεοπλάσματα
β. τον HIV
γ. τα βοηθητικά Τ λεμφοκύτταρα
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δ. το RNA του ιού
5. Ποιο από τα ακόλουθα δε φαγοκυτταρώνει;
α. Μακροφάγο
β. Ουδετερόφιλο
γ. Μονοκύτταρο
δ. Πλασματοκύτταρο
ΜΟΝΑΔΕΣ 25

Θέμα 2ο
1. Στη εικόνα παρουσιάζεται η διατομή ενός θαλάσσιου κόλπου στον οποίο
υπάρχουν δύο διακριτά οικοσυστήματα: Το οικοσύστημα Α στο οποίο η
εισαγωγή ενέργειας γίνεται με τη μορφή της ηλιακής ακτινοβολίας Α και το
οικοσύστημα Β στο οποίο, καθώς το ηλιακό φως δεν φθάνει σε αυτό, η
εισαγωγή της ενέργειας γίνεται σε χημική μορφή (νεκρή οργανική ύλη από τα
υπερκείμενα στρώματα).

α. Για ποιο λόγο η συγκέντρωση του οξυγόνου στο οικοσύστημα Α είναι
μεγαλύτερη από τη συγκέντρωση οξυγόνου στο οικοσύστημα Β;
ΜΟΝΑΔΕΣ 5
β. Για ποιο λόγο η συγκέντρωση του διοξειδίου του άνθρακα στο
οικοσύστημα Β είναι μεγαλύτερη από τη συγκέντρωση διοξειδίου του
άνθρακα στο οικοσύστημα Α; ΜΟΝΑΔΕΣ 5
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2. Να σημειώσετε με ένα + στον επόμενο πίνακα ποιες από τις ουσίες που
δίνονται είναι θεωρητικά κατάλληλες για την αντιμετώπιση των νοσημάτων
που αναφέρονται και να αιτιολογήσετε. ΜΟΝΑΔΕΣ 10

3. Να αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους είναι βλαβερή η υπεριώδης
ακτινοβολία. ΜΟΝΑΔΕΣ 5

Θέμα 3ο
1. Σε ένα φυσικό οικοσύστημα οι ερευνητές ανίχνευσαν κυανοβακτήρια,
απονιτροποιητικά βακτήρια και αζωτοδεσμευτικά βακτήρια. Να εξηγήσετε
τον ρόλο των βακτηριών αυτών για το οικοσύστημα.
ΜΟΝΑΔΕΣ 9
2. Να εξηγήσετε το ρόλο των φαγοκυττάρων στην άµυνα του ανθρώπινου
οργανισµού. ΜΟΝΑΔΕΣ 8
3. Στο διάγραμμα απεικονίζεται η ποσότητα νερού που απομακρύνθηκε με την
επιφανειακή απορροή από το οικοσύστημα της Πάρνηθας το έτος 1996
(καμπύλη α) και της ποσότητας νερού που απομακρύνθηκε από το ίδιο
οικοσύστημα το έτος 2012 (καμπύλη β). Οι καμπύλες αφορούν μετρήσεις
κατά τη διάρκεια μηνών με έντονες βροχοπτώσεις (Οκτώβριος έως Γενάρης).
Τα τελευταία χρόνια στην Πάρνηθα έχουν εκδηλωθεί περιπτώσεις πυρκαγιάς.
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i. Να γράψετε τις πιθανές πορείες του νερού των βροχοπτώσεων στα χερσαία
οικοσυστήματα. ΜΟΝΑΔΕΣ 4
ii. Να εξηγήσετε ποια είναι τα πιθανά αίτια της μεταβολής της επιφανειακής
απορροής που παρατηρείται στην καμπύλη β συγκριτικά με την α.
ΜΟΝΑΔΕΣ 4

Θέμα 4ο
Σε ένα μικρό δάσος ζουν οι παρακάτω οργανισμοί:
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Σε κάποιον γειτονικό αγρό όπου οι άνθρωποι καλλιεργούν σιτάρι, ζουν
ποντίκια, οχιές και μερικές κουκουβάγιες, που συνιστούν την ακόλουθη
τροφική αλυσίδα:
α. Αξιοποιώντας τις πληροφορίες από το πλέγμα και την τροφική αλυσίδα να
απαντήσεττε στα ερωτήματα:
i.
ποιο από τα δύο οικοσυστήματα είναι περισσότερο σταθερό
και για πιο λόγο; ΜΟΝΑΔΕΣ 5
ii.
τι είναι μια τροφική αλυσίδα; Πόσες και ποιες τροφικές
αλυσίδες παρατηρούνται στο δάσος; Ποιος οργανισμός είναι
καταναλωτής 3ης τάξης στο δάσος και γιατί; ΜΟΝΑΔΕΣ 5
β. δεδομένου ότι το κιρκινέζι είναι ήδη απειλούμενο είδος γερακιού, να
εξηγήσετε για ποιο λόγο οποιαδήποτε μείωση της βιομάζας των πεύκων και
των βελανιδιών θα έθετε σε άμεση απειλή το είδος του. ΜΟΝΑΔΕΣ 5
γ. πώς πιστεύτε ότι θα επιδράσει στους παραγωγούς η ανάπτυξη μιας
βιομηχανικής μονάδας στην ευρύτερη περιοχή; ΜΟΝΑΔΕΣ 5

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!
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