
 

 

Βιολογία γενικήρ παιδείαρ 

Κεθάλαιο 2 
 
 

Ολνκαηεπώλπκν:_______________________________________________________  

Θέμα 1
ο
 

Μεηαθέξεηε ζηελ θόιια ζαο ην λνύκεξν ηεο εξώηεζεο θαη δίπια ην γξάκκα πνπ 

αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε.  Κάζε ζσζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 5 

κνλάδεο. 
 

1. Πνηόο από ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο ραξαθηεξίδεηαη σο βηνηηθόο: 

α. ειηνθάλεηα      β. ζεξκνθξαζία 

γ. βαθηήξην      δ. λεξό 
 

2. Ωο εηεξόηξνθνη νξγαληζκνί νξίδνληαη; 

α. νη παξαγσγνί     β. νη απνηθνδνκεηέο 

γ. νη θαηαλαισηέο     δ. ηα β θαη γ 
 

3. Οη απνηθνδνκεηέο κεηαηξέπνπλ 

α. αλόξγαλε ύιε ζε νξγαληθή  β. νξγαληθή ύιε ζε άιιε κνξθή νξγαληθήο 

γ. βηνηηθνύο παξάγνληεο ζε αβηνηηθνύο  δ. λεθξή νξγαληθή ύιε ζε αλόξγαλε   

 

4. Ωο θαηαλαισηέο δεύηεξεο ηάμεο ραξαθηεξίδνληαη: 

α. ηα ζαξθνθάγα δώα     β. ηα βαθηήξηα θαη νη κύθεηεο 

γ. ηα θπηνθάγα δώα     δ. νη απνηθνδνκεηέο 
 

5. Οη βηνγεσρεκηθνί θύθινη: 

α. πεξηιακβάλνπλ κόλν ηα ζηνηρεία β. πεξηγξάθνπλ ηελ πνξεία ησλ ζηνηρείσλ  

γ. γίλνληαη ζηελ αηκόζθαηξα  δ. είλαη θύθινη νξγαληθώλ ελώζεσλ 
 

Θέμα 2
ο
 

Α. Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα, πνπ αθνξά ηνλ θύθιν ηνπ άλζξαθα. (6 

κνλάδεο)  

 Μοπθή Ανηίδπαζη-

διαδικαζία 

Οπγανιζμοί 

Δίζοδορ ζηο 

οικοζύζηημα 

   

Γιακίνηζη ζηο 

οικοζύζηημα 

   

Έξοδορ από ηο 

οικοζύζηημα 

   

 

 

 

 

 

 

 

Πώο παξεκβαίλεη ν άλζξσπνο ζηνλ θύθιν απηό; (κνλάδεο 4) 

Β. Πνηνί νξγαληζκνί αλήθνπλ ζηνπο παξαγσγνύο θαη πνηα ε ζεκαζία ηνπο γηα ην 

νηθνζύζηεκα. (κνλάδεο 5) 



 

 

Γ. Πώο δηαρσξίδνπκε ηηο ηάμεηο ησλ θαηαλαισηώλ; Πόηε εκθαλίδνληαη πξνβιήκαηα; 

(κνλάδεο 5) 

Γ. Πνηεο είλαη νη νκνηόηεηεο θαη νη δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο ηξνθηθέο αιπζίδεο θαη ηηο 

ηξνθηθέο ππξακίδεο;  (κνλάδεο 5) 
 

 

Θέμα 3
ο
 

Α. Να δώζεηε ηνπο νξηζκνύο ησλ ελλνηώλ: ηξνθηθό επίπεδν, νηθνζύζηεκα, 

βηνθνηλόηεηα, πιεζπζκόο        (κνλάδεο 8) 

Β. Πνηεο είλαη νη πηζαλέο πνξείεο ηνπ λεξνύ αθνύ πέζεη κε ηε κνξθή ησλ 

θαηαθξεκλίζεσλ;         (κνλάδεο 5) 

Γ. Πνηα νηθνζπζηήκαηα νξίδνληαη σο απηόηξνθα θαη πνηα σο εηεξόηξνθα; Τη 

πξνϋπνζέζεηο πξέπεη λα ηζρύνπλ πξνθεηκέλνπ λα επηβηώζεη έλα εηεξόηξνθν 

νηθνζύζηεκα;         (κνλάδεο 5) 

Γ. Δίλεηαη ην παξαθάησ ζρήκα πνπ αθνξά ηνλ θύθιν ηνπ αδώηνπ. Να γξάςεηε ηα 

νλόκαηα ησλ νξγαληζκώλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηηο ζέζεηο 1, 2, 3, 4, 5 (κνλάδεο 5) θαη 

ησλ δηαδηθαζηώλ α, β (κνλάδεο 2). 

 

 

 
 

Θέμα 4
ο
 

Σε έλα ρεξζαίν νηθνζύζηεκα ε ηξνθηθή αιπζίδα απνηειείηαη από θπηά, έληνκα πνπ 

ηξέθνληαη από ηα θπηά θαη απνηεινύλ κε ηε ζεηξά ηνπο ηξνθή γηα βαηξάρηα θαη από 

θίδηα πνπ είλαη ν θνξπθαίνο θαηαλαισηήο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο 

Α. Να ζρεδηάζεηε ηελ ηξνθηθή αιπζίδα (κνλάδεο 2) 

Β. Αλ ε βηνκάδα ησλ θπηώλ είλαη 1000000kg λα ζρεδηάζεηε ηελ ηξνθηθή ππξακίδα 

βηνκάδαο (κνλάδεο 8) 

Γ. Αλ ζηελ βηνκάδα ησλ θπηώλ είλαη δεζκεπκέλε ελέξγεηα 5KJ/kg, λα ζρεδηάζεηε ηελ 

ηξνθηθή ππξακίδα ελέξγεηαο. (κνλάδεο 5) 



 

 

Γ. Τη επίπησζε ζα είρε ζην νηθνζύζηεκα απηό ε ρξήζε εληνκνθηόλνπ; (κνλάδεο 5) 

Δ. Τα θπζηθά νηθνζπζηήκαηα ζεσξνύληαη πην ζηαζεξά από ηα ηερλεηά. Αηηηνινγήζηε 

θαη δώζηε θαη από έλα παξάδεηγκα θπζηθνύ θαη ηερλεηνύ νηθνζπζηήκαηνο 

(κνλάδεο5) 

 

 

Καλή επιηςσία! 

 


