
 

 

 
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2, 3 

Θέμα 1ο 

Μεταφέρετε στο τετράδιο σας το νούμερο της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που 

αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.  Κάθε σωστή απάντηση βαθμολογείται με 5 

μονάδες. 

1. Πληθυσμός είναι 

α. οι οργανισμοί ενός οικοσυστήματος που ανήκουν στο ίδιο είδος 

β. οι οργανισμοί ενός οικοσυστήματος και οι σχέσεις τους 

γ. η περιοχή που ζει μια βιοκοινότητα  

δ. μόνο οι καταναλωτές ενός οικοσυστήματος       

2. Τα βακτήρια κατατάσσονται στο ίδιο είδος σύμφωνα με: 

α. το μειξιολογικό κριτήριο. β. το τυπολογικό κριτήριο 

γ. τη θεωρία της φυσικής επιλογής. δ. τον τρόπο αναπαραγωγής τους. 

3. Η διαδικασία με την οποία το άζωτο εισέρχεται στον κύκλο λέγεται 

α. αγρανάπαυση  β. φωτοσύνθεση 

γ. αζωτοδέσμευση  δ. απονιτροποίηση 

4. Ο κύκλος του νερού περιλαμβάνει 

α. τις κατακρημνίσεις και την εξάτμιση  

β. τις κατακρημνίσεις, την εξάτμιση και τη διαπνοή 

γ. την εξάτμιση και τη διαπνοή       δ. τη διαπνοή και την επιδερμική εξάτμιση 

5. Ο ευτροφισμός των λιμνών οφείλεται σε 

α. βιομηχανικά απόβλητα  β. νιτρικά ιόντα 

γ. θερμότητα    δ. μη βιοδιασπώμενες ουσίες 

   

Θέμα 2ο 

Α. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα που αφορά τον κύκλο του άνθρακα (10 

μονάδες) 



 

 

 Μορφή Αντίδραση Οργανισμοί 

Είσοδος στον 

κύκλο 

   

Κυκλοφορία     

Έξοδος από τον 

κύκλο 

   

 

Β. Να κατασκευαστεί φυλογενετικό δέντρο για τον άνθρωπο, το χιμπατζή, το γορίλα, 

το κουνέλι και τον χοίρο, με βάση το γεγονός ότι η α αλυσίδα της αιμοσφαιρίνης του 

ανθρώπου είναι ίδια με του χιμπατζή, διαφέρει σε 1 αμινοξύ με του γορίλα, σε 20 

αμινοξέα με του χοίρου και σε 26 αμινοξέα με του κουνελιού (5 μονάδες)  

Γ. Γιατί το νερό είναι απαραίτητο; (2 μονάδες) Περιγράψτε τον κύκλο του νερού σε 

έναν ωκεανό. (3 μονάδες)  

Δ. Ποιο οικοσύστημα είναι πιο σταθερό, αυτό που περιγράφεται από μια τροφική 

αλυσίδα ή αυτό που περιγράφεται από ένα τροφικό πλέγμα; (2 μονάδες) Ποιες είναι 

οι προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν προκειμένου να επιβιώνει ένα ετερότροφο 

οικοσύστημα; (3 μονάδες)  

Θέμα 3ο 

Α. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα (5 μονάδες)  

Φαινόμενο ρύπανσης Ρύπος 

 Διοξείδιο του άνθρακα 

Όξινη βροχή  

Φωτοχημικό νέφος  

 χλωροφθοράνθρακες 

βιοσυσσώρευση  

 

Β. Να περιγράψετε πώς δημιουργήθηκαν τα ανθεκτικά σε αντιβιοτικά στελέχη 

βακτηρίων σύμφωνα με τη θεωρία του Δαρβίνου (5 μονάδες) 

Γ. Τι είναι η ερημοποίηση; (2μονάδες) Ποιοι παράγοντες μπορούν να την 

προκαλέσουν; (3 μονάδες) 

Δ. Τι χαρακτηρίζεται ως ρύπος; (1 μονάδα) Δώστε παραδείγματα παραγόντων που 

αποτελούν ρύπους (2 μονάδες). Ποια κριτήρια χρησιμοποιούνται προκειμένου να 

εκτιμηθεί η επικινδυνότητα ενός ρύπου; (2 μονάδες) 

Ε. Αναφέρετε τους τρόπους με τους οποίους μια βιομηχανία μπορεί να ρυπάνει το 

οικοσύστημα (αέρα και νερό) (5 μονάδες) 



 

 

Θέμα 4ο 

Σε ένα οικοσύστημα παραγωγοί είναι τα άνθη και τα ποώδη φυτά, που αποτελούν 

τροφή για τους λαγούς του οικοσυστήματος, ενώ τα άνθη μόνο αποτελούν τροφή και 

για τα έντομα. Τα έντομα τρώγονται από τους βατράχους, οι οποίοι είναι τροφή για 

τα φίδια, που εκτός από βατράχους τρέφονται και με μικρούς λαγούς. Στο 

οικοσύστημα τέλος υπάρχουν και γεράκια που τρέφονται με φίδια και λαγούς.  

Α. Να σχεδιάσετε το τροφικό πλέγμα (5 μονάδες) και να προσδιορίσετε τον κορυφαίο 

καταναλωτή του οικοσυστήματος (2 μονάδες) 

Β. Να προσδιορίσετε την τάξη στην οποία ανήκουν τα γεράκια (5 μονάδες) 

Γ. Αν το οικοσύστημα ψεκαστεί με εντομοκτόνο, ποια θα είναι η επίδραση στα φίδια 

και ποια στους λαγούς; (3 μονάδες) 

Δ. Στην τροφική αλυσίδα που τα γεράκια είναι τρίτης τάξης καταναλωτές, να 

σχεδιάσετε την πυραμίδα βιομάζας, αν γνωρίζετε ότι η βιομάζα των λαγών είναι 

1000kg. (10 μονάδες)  

 

 

 

 


