
 

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ  

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 20.03.2016 

Θέμα 1ο  

1. α  2. β   3. γ  4. β  5. β 

Θέμα 2ο  

Α.  

 Μορφή Αντίδραση Οργανισμοί 

Είσοδος στον 

κύκλο 

Διοξείδιο του 

άνθρακα 

φωτοσύνθεση παραγωγοί 

Κυκλοφορία  Οργανική ύλη Κατανάλωση-τροφή Όλοι 

Έξοδος από τον 

κύκλο 

Διοξείδιο του 

άνθρακα 

Κυτταρική αναπνοή όλοι 

 

Β.    Άνθρωπος    Χιμπατζής       Γορίλας                      Χοίρος                     Κουνέλι   

 

 

 

 

 

 

Γ. Εισαγωγή κύκλος του νερού, 1η παράγραφος. 

Κύκλος του νερού σε υδάτινο οικοσύστημα: πέφτει με τις κατακρημνίσεις, βρίσκεται 

στον ωκεανό και στη συνέχεια εξατμίζεται και γίνεται πάλι υδρατμός στην 

ατμόσφαιρα. 



 

Δ. Αυτό που περιγράφει ένα πλέγμα γιατί περιλαμβάνει περισσότερες τροφικές 

σχέσεις και κατ επέκταση υπάρχουν πιο πολλές εναλλακτικές λύσεις τροφής σε 

περίπτωση κάποιας μεταβολής. Η μεγαλύτερη ποικιλότητα οδηγεί και σε μεγαλύτερη 

ισορροπία. Προϋποθέσεις επιβίωσης ετερότροφου οικοσυστήματος: εισαγωγή 

ενέργειας, διανομή, ανακύκλωση. Αναλυτικά. 

Θέμα 3ο   

Α.  

Φαινόμενο ρύπανσης Ρύπος 

Φαινόμενο του θερμοκηπίου Διοξείδιο του άνθρακα 

Όξινη βροχή Διοξείδιο του θείου, οξείδια του αζώτου 

Φωτοχημικό νέφος Πρωτογενείς +δευτερογενείς ρύποι 

Εξασθένιση της στιβάδας του όζοντος χλωροφθοράνθρακες 

βιοσυσσώρευση Μη βιοδιασπώμενες ουσίες 

 

Β. Αρχικά υπήρχαν βακτήρια που δεν ήταν ανθεκτικά και ανθεκτικά στελέχη, αλλά ο 

πληθυσμός τους αυξανόταν συνεχώς με αποτέλεσμα να προκύψει η ανάγκη για τον 

έλεγχο του αριθμού τους γιατί προκαλούσαν ασθένειες. Έτσι άρχισαν να χορηγούνται 

αντιβιοτικά, τα οποία σκότωναν τα μη ανθεκτικά στελέχη, ενώ τα ανθεκτικά 

επιβίωναν γιατί ήταν καλύτερα προσαρμοσμένα στο περιβάλλον όπου ζούσαν, 

δηλαδή στην παρουσία των αντιβιοτικών. Έτσι, τα ανθεκτικά στελέχη 

πολλαπλασιάστηκαν περισσότερο και έδωσαν απογόνους που ήταν κι αυτοί 

ανθεκτικοί στα αντιβιοτικά, μιας και τα βακτήρια πολλαπλασιάζονται μονογονικά με 

διχοτόμηση. Έτσι χαρακτηριστικό του νέου είδους που προέκυψε ήταν η 

ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά. 

Γ. Η δημιουργία συνθηκών ερημικών σε έναν φυσιολογικό οικοσύστημα, λόγω της 

επέμβασης του ανθρώπου καλείται ερημοποίηση. Παράγοντες: τελίτσες βιβλίο 

Δ.  Εισαγωγή ρύπανση 

Ε. Ατμοσφαιρική ρύπανση: φαινόμενο του θερμοκηπίου, φωτοχημικό νέφος, όξινη 

βροχή. Ρύπανση των υδάτων: βιομηχανικά απόβλητα, θερμική ρύπανση. 

Θέμα 4ο  



 

 

 

Ο κορυφαίος καταναλωτής είναι τα γεράκια γιατί δεν καταναλώνεται από κανέναν. 

Β. Οι τροφικές αλυσίδες που συμμετέχουν στο παραπάνω πλέγμα είναι οι εξής: 

 

άνθη Ποώδη φυτά 

λαγοί έντομα 

βάτραχοι 

φίδια 

γεράκια 

άνθη έντομα βάτραχοι φίδια γεράκια 

άνθη λαγοί φίδια γεράκια 

άνθη λαγοί γεράκια 

Ποώδη φυτά λαγοί γεράκια 

λαγοί φίδια γεράκια Ποώδη φυτά 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 



 

Η τάξη του καταναλωτή ορίζεται με βάση τον αριθμό των βημάτων που απέχει από 

τον παραγωγό. Άρα τα γεράκια είναι τέταρτης τάξης καταναλωτής στην αλυσίδα 1, 

είναι τρίτης τάξης καταναλωτής στις αλυσίδες 2, 4, 5 και είναι δεύτερης τάξης 

καταναλωτής στην αλυσίδα 4. 

Γ. Αν το οικοσύστημα ψεκαστεί με εντομοκτόνο θα πεθάνουν τα έντομα, οπότε οι 

βάτραχοι θα μειωθούν λόγω έλλειψης τροφής και το ίδιο και τα φίδια που τρώνε 

βατράχους. Αφού θα μειωθούν τα φίδια, οι λαγοί που είναι τροφή των φιδιών θα 

αυξηθούν γιατί θα έχει ελαττωθεί ένας καταναλωτής τους. Αν το εντομοκτόνο είναι 

μη βιοδιασπώμενο, τα φίδια θα συσσωρεύσουν μεγαλύτερη συγκέντρωση 

εντομοκτόνου λόγω της βιοσυσσώρευσης, ενώ η επίδραση στους λαγούς θα είναι η 

ίδια με αυτή που προαναφέρθηκε. 

Δ.  

 

Αιτιολόγηση πυραμίδα (ποιηματάκι). Η βιομάζα είναι ανάλογη της ενέργειας. 

Το 10% της βιομάζας των παραγωγών είναι 1000kg 

Το 100%           α 

α=10000kg βιομάζα των παραγωγών 

Το 100% της βιομάζας των λαγών είναι 1000kg 

Το 10%           β 

β=100kg βιομάζα των φιδιών 

 Το 100% της βιομάζας των φιδιών είναι 100kg 

Το 10%           γ 

γ=10kg βιομάζα των γερακιών 

  

       παραγωγοί  10000kg    

      Λαγοί  1000kg     

Φίδια  100kg 

Γεράκια 10kg 


