ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

3Ζ
ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Α΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ – ΘΔΟΦΡΑΣΟ 2017

ΚΤΡΙΑΚΖ 14 ΜΑΪΟΤ 2017
ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 2 ΩΡΔ (11:00 – 13:00)
.................................……………………………………...………………………………………………………………………………
ΟΓΖΓΙΔ ΠΡΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΕΟΜΔΝΟΤ
1. ην ΦΤΛΛΟ ΑΠΑΝΣΖΔΩΝ:
α. Μαπξίζηε κε κνιύβη ηνπο θαηάιιεινπο θύθινπο γηα λα δειώζεηε:
(i) ην ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ,
(ii) ην ΦΤΛΟ, θαη
(iii) ηνλ ΚΩΓΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΑΘΖΣΖ (πνπ ζαο έρεη δνζεί από ηνλ επηηεξεηή)
β. Με γξάςεηε νηηδήπνηε ζην θύιιν απαληήζεσλ ην νπνίν ζα κπνξεί λα απνθαιύςεη ηελ ηαπηόηεηά ζαο.
2. Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από πελήληα (50) εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο.
3. Γηα θάζε εξώηεζε ππάξρεη ΜΟΝΟ ΜΙΑ νξζή απάληεζε πνπ βαζκνινγείηαη κε κηα (1) κνλάδα.
4. Γηα θάζε ιαλζαζκέλε απάληεζε αθαηξείηαη 0,25 ηεο κνλάδαο (-0,25).
5. Δξώηεζε γηα ηελ νπνία δίλνληαη δύν ή πεξηζζόηεξεο απαληήζεηο ζεσξείηαη ιαλζαζκέλε (-0,25).
6. Κάζε αλαπάληεηε εξώηεζε βαζκνινγείηαη κε κεδέλ (0) κνλάδεο.
7. Οη επηινγέο θαηαρσξνύληαη ζην ΦΤΛΛΟ ΑΠΑΝΣΖΔΩΝ:
α. Μαπξίζηε κε κνιύβη ηνλ θύθιν πνπ αληηζηνηρεί ζηελ απάληεζε
πνπ επηιέγεηε. Π.ρ.
β. ε πεξίπησζε ιάζνπο ζβήζηε κε ην ζβεζηήξη ζαο, ρσξίο
κνπληδνύξεο, ηνλ καπξηζκέλν θύθιν θαη καπξίζηε ηνλ θύθιν πνπ αληηζηνηρεί ζηε λέα ζαο επηινγή.
γ. Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ ζην ΦΤΛΛΟ ΑΠΑΝΣΖΔΩΝ.
δ. Με ηζαιαθώλεηε ην ΦΤΛΛΟ ΑΠΑΝΣΖΔΩΝ.
.................................……………………………………...………………………………………………………………………………
1

2

1.

Πνηα από ηηο πην θάησ επηζηήκεο δελ είλαη θιάδνο ηεο Βηνινγίαο;
A.
B.
C.
D.
E.

2.

Πνηα από ηηο πην θάησ ιεηηνπξγίεο δελ είλαη θνηλή ιεηηνπξγία όισλ ησλ δσληαλώλ
νξγαληζκώλ;
A.
B.
C.
D.
E.

3.

Αλαπαξαγσγή
Αύμεζε
Γηαηξνθή
Αλαπλνή
Φσηνζύλζεζε.

Πνηα επηινγή από ηηο Α-Δ αλαθέξεη ηα βήκαηα ηεο επηζηεκνληθήο κεζόδνπ κε ηε
ζσζηή ζεηξά;
A.
B.
C.
D.
E.

4.

Γελεηηθή
Οηθνινγία
Εσνινγία
Γεσπνλία
Μπθεηνινγία.

Παξαηήξεζε, Τπόζεζε, Δξώηεκα, Πείξακα, πκπέξαζκα, Απνηέιεζκα
Τπόζεζε, Παξαηήξεζε, Πείξακα, Δξώηεκα, Απνηέιεζκα, πκπέξαζκα
Παξαηήξεζε, Τπόζεζε, Δξώηεκα, Πείξακα, Απνηέιεζκα, πκπέξαζκα
Παξαηήξεζε, Δξώηεκα, Πείξακα, Τπόζεζε, Απνηέιεζκα, πκπέξαζκα
Δξώηεκα, Τπόζεζε, Παξαηήξεζε, Πείξακα, Απνηέιεζκα, πκπέξαζκα.

Η καλφτερη απάντηςη

ηελ Δηθόλα 1 παξνπζηάδνληαη πέληε (5) όξγαλα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύληαη ζην
εξγαζηήξην ηεο Βηνινγίαο γηα ηελ εθηέιεζε πεηξακάησλ.

Όξγαλν 1

Όξγαλν 2

Όξγαλν 3

Όξγαλν 4

Όξγαλν 5

Δηθόλα 1
Πνηα από ηηο παξαθάησ επηινγέο Α-Δ ηζρύεη αληίζηνηρα γηα ηα:
Όξγαλν 1 – Όξγαλν 2 – Όξγαλν 3 – Όξγαλν 4 – Όξγαλν 5;
A.
B.
C.
D.
E.

Τδξνβνιέαο – Πνηήξη δέζεσο – Κσληθή θηάιε – Πξνρνΐδα – Ογθνκεηξηθόο θύιηλδξνο
Τδξνβνιέαο – Πνηήξη δέζεσο – Κσληθή θηάιε – Ογθνκεηξηθόο θύιηλδξνο – Πξνρνΐδα
Πνηήξη δέζεσο – Τδξνβνιέαο – Ογθνκεηξηθόο θύιηλδξνο – Πξνρνΐδα – Κσληθή θηάιε
Ογθνκεηξηθόο θύιηλδξνο – Πξνρνΐδα – Κσληθή θηάιε – Πνηήξη δέζεσο – Τδξνβνιέαο
Ογθνκεηξηθόο θύιηλδξνο – Πνηήξη δέζεσο – Κσληθή θηάιε – Πξνρνΐδα – Τδξνβνιέαο.
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5.

Η Δηθόλα 2 παξνπζηάδεη ηέζζεξα (4) κέξε ηνπ κηθξνζθνπίνπ. Πνηα από ηηο επηινγέο
Α – Δ παξνπζηάδεη ηα κέξε 1 κέρξη 4 ηνπ κηθξνζθνπίνπ κε ηε ζσζηή ζεηξά αληίζηνηρα;
σζηή ζεηξά: Μηθξνκεηξηθόο θνριίαο – Οπηηθή ηξάπεδα – Αληηθεηκεληθόο θαθόο –
Πξνζνθζάικηνο θαθόο
1

3
4
2

Δηθόλα 2
A.
B.
C.
D.
E.

2, 4, 3, 1
1, 2, 3, 4
2, 4, 1, 3
2, 1, 4, 3
3, 4, 1, 2.

Οη Δξσηήζεηο 6-7 αθνξνύλ ζηελ Δηθόλα 3
6.

Να νλνκάζεηε ηα Βαζίιεηα ζηα νπνία αλήθνπλ νη νξγαληζκνί 1-4 ζηελ Δηθόλα 3.
Ακνηβάδα

Βαθηήξην
ηαθπιόθνθθνπ

Πιαηάλη

Πεξηζηέξη

1.

2.

3.

4.

Οξγαληζκόο

Βαζίιεην
Α.
Β.
C.
D.
E.

1 Μνλήξε, 2 Πξώηηζηα, 3 Φπηά, 4 Εώα
1 Μνλήξε, 2 Μύθεηεο, 3 Φπηά, 4 Εώα
1 Πξώηηζηα, 2 Μύθεηεο, 3 Φπηά, 4 Εώα
1 Πξώηηζηα, 2 Μνλήξε, 3 Φπηά, 4 Εώα
1 Μύθεηεο, 2 Πξώηηζηα, 3 Φπηά, 4 Εώα.

Δηθόλα 3
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7.

Να επηιέμεηε, από ηηο Α – Δ, ηελ πην νξζή δήισζε πνπ αλαθέξεηαη ζηα
ραξαθηεξηζηηθά ησλ νξγαληζκώλ 1-4 ηεο Δηθόλαο 3.
A. Ο νξγαληζκόο 1 είλαη κνλνθύηηαξνο κε ππξήλα, ν νξγαληζκόο 2 κνλνθύηηαξνο ρσξίο
ππξήλα, ν νξγαληζκόο 3 πνιπθύηηαξνο πνπ θσηνζπλζέηεη θαη ν νξγαληζκόο 4
πνιπθύηηαξνο πνπ δελ θσηνζπλζέηεη
B. Ο νξγαληζκόο 1 είλαη πνιπθύηηαξνο κε ππξήλα, ν νξγαληζκόο 2 κνλνθύηηαξνο ρσξίο
ππξήλα, ν νξγαληζκόο 3 πνιπθύηηαξνο πνπ θσηνζπλζέηεη θαη ν νξγαληζκόο 4
πνιπθύηηαξνο πνπ δελ θσηνζπλζέηεη
C. Ο νξγαληζκόο 1 είλαη κνλνθύηηαξνο ρσξίο ππξήλα, ν νξγαληζκόο 2 κνλνθύηηαξνο κε
ππξήλα, ν νξγαληζκόο 3 πνιπθύηηαξνο πνπ θσηνζπλζέηεη θαη ν νξγαληζκόο 4
πνιπθύηηαξνο πνπ δελ θσηνζπλζέηεη
D. Ο νξγαληζκόο 1 είλαη κνλνθύηηαξνο κε ππξήλα, ν νξγαληζκόο 2 πνιπθύηηαξνο ρσξίο
ππξήλα, ν νξγαληζκόο 3 πνιπθύηηαξνο πνπ θσηνζπλζέηεη θαη ν νξγαληζκόο 4
πνιπθύηηαξνο πνπ δελ θσηνζπλζέηεη
E. Ο νξγαληζκόο 1 είλαη κνλνθύηηαξνο κε ππξήλα, ν νξγαληζκόο 2 πνιπθύηηαξνο ρσξίο
ππξήλα, ν νξγαληζκόο 3 πνιπθύηηαξνο πνπ θσηνζπλζέηεη θαη ν νξγαληζκόο 4
πνιπθύηηαξνο πνπ δελ θσηνζπλζέηεη.

8.

Να παξαηεξήζεηε ηελ Δηθόλα 4, πνπ παξνπζηάδεη ηηο αθηηλνγξαθίεο ελόο ςαξηνύ θαη
ελόο εληόκνπ, θαη λα επηιέμεηε από ηηο δειώζεηο Α – Δ πνπ αθνινπζνύλ απηή πνπ
είλαη ιαλζαζκέλε.

Έληνκν

Φάξη
Δηθόλα 4

A.
B.
C.
D.
E.

Σν έληνκν αλήθεη ζηε ζπλνκνηαμία ησλ αζπόλδπισλ γηαηί δελ έρεη ζπνλδπιηθή ζηήιε
Σν ςάξη αλήθεη ζηε ζπλνκνηαμία ησλ ζπνλδπισηώλ γηαηί έρεη ζπνλδπιηθή ζηήιε
Σν ςάξη θαη ην έληνκν αλήθνπλ ζην βαζίιεην ησλ δώσλ
Σν έληνκν αλήθεη ζηα αζπόλδπια θαη ζηελ νκνηαμία ησλ αξζξνπόδσλ
Σν ςάξη δεη θαη πνιιαπιαζηάδεηαη ζην λεξό θαη αλαπλέεη κε πλεύκνλεο.
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9.

Να δηαβάζεηε ην πην θάησ θείκελν θαη ζηε ζπλέρεηα λα επηιέμεηε από ηηο δειώζεηο
Α – Δ ηελ νξζή δήισζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ ηαμηλόκεζε ηνπ
ζθαληδόρνηξνπ (Δηθόλα 5).
Οη θαληδόρνηξνη είλαη κηθξά αγθαζσηά δσάθηα πνπ μερσξίδνπλ εύθνια από ηα κπηεξά
αγθάζηα ηνπο. Απηά έρνπλ κήθνο πεξίπνπ 2 εθαηνζηά θαη ην ρξώκα ηνπο είλαη απαιό θίηξηλν
κε ξαβδώζεηο. Σα κπηεξά απηά αγθάζηα ζηελ νπζία απνηεινύλ ηξίρεο πνπ έρνπλ γίλεη
ζθιεξέο κε ηελ πξνζζήθε κηαο ηζρπξήο πξσηεΐλεο, ηεο θεξαηίλεο. Όινη νη ζθαληδόρνηξνη
είλαη βαζηθά λπθηόβηνη, παξόηη δηάθνξα είδε
κπνξεί λα βγαίλνπλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
εκέξαο. Οη ζθαληδόρνηξνη είλαη νπζηαζηηθά
πακθάγνη. Σξώλε έληνκα, ζαιηγθάξηα, βαηξάρηα,
ρόξηα, ξίδεο θ.ά. ηελ αξρή ηνπ θαινθαηξηνύ, ην
ζειπθό γελλά 3-6 κηθξά. Θειάδνπλ έλα κήλα θαη
σξηκάδνπλ ζε κεξηθέο εβδνκάδεο, αθνύ κάζνπλ
λα αλαδεηνύλ ηελ ηξνθή ηνπο καδί κε ηε κεηέξα ηνπο.
Δηθόλα 5
A. Ο ζθαληδόρνηξνο αλήθεη ζηε ζπλνκνηαμία ησλ ζπνλδπισηώλ θαη ζηελ νκνηαμία ησλ
εξπεηώλ
B. Ο ζθαληδόρνηξνο αλήθεη ζηε ζπλνκνηαμία ησλ αζπόλδπισλ θαη ζηελ νκνηαμία ησλ
εξπεηώλ
C. Ο ζθαληδόρνηξνο αλήθεη ζηε ζπλνκνηαμία ησλ ζπνλδπισηώλ θαη ζηελ νκνηαμία ησλ
ζειαζηηθώλ
D. Ο ζθαληδόρνηξνο αλήθεη ζηε ζπλνκνηαμία ησλ αζπόλδπισλ θαη ζηελ νκνηαμία ησλ
ζειαζηηθώλ
Δ. Ο ζθαληδόρνηξνο αλήθεη ζηε ζπλνκνηαμία ησλ αζπόλδπισλ θαη ζηελ νκνηαμία ησλ
ερηλνδέξκσλ όπσο θαη ν αρηλόο.

10. Όηαλ ηαμηλνκνύκε δσληαλνύο νξγαληζκνύο αξρίδνπκε από ηε κεγαιύηεξε ηαμηλνκηθή
κνλάδα πξνρσξώληαο πξνο ηε κηθξόηεξε. Δπνκέλσο ε ζσζηή ζεηξά είλαη:
A.
B.
C.
D.
E.

Οκνηαμία, πλνκνηαμία, Γέλνο, Δίδνο, Βαζίιεην
Βαζίιεην, Οκνηαμία, πλνκνηαμία, Γέλνο, Δίδνο
Δίδνο, Γέλνο, πλνκνηαμία, Οκνηαμία, Βαζίιεην
Γέλνο, Βαζίιεην, Δίδνο, Οκνηαμία, πλνκνηαμία
Βαζίιεην, πλνκνηαμία, Οκνηαμία, Γέλνο, Δίδνο.

11. Σα ζαιηγθάξηα, πνπ αλήθνπλ ζηα καιάθηα, είλαη:
A.
B.
C.
D.
E.

πνλδπισηά θαη γηα ζώκα έρνπλ έλα κεγάιν ζαξθώδε κπ
Αζπόλδπια θαη γηα ζώκα έρνπλ έλα κεγάιν ζαξθώδε κπ
πνλδπισηά θαη έρνπλ αζθνεηδέο, πνξώδεο ζώκα
Αζπόλδπια θαη έρνπλ ζθσιεθνεηδέο ζώκα ρσξηζκέλν ζε πνιιά όκνηα ηκήκαηα
Αζπόλδπια θαη έρνπλ αζθνεηδέο, πνξώδεο ζώκα.
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12. Να αληηζηνηρίζεηε θάζε κηα από ηηο νκάδεο ηαμηλόκεζεο 1-5 (όπνπ 1. Δξπεηά, 2.
Θειαζηηθά, 3. Ακθίβηα, 4. Φάξηα, 5. Πηελά) κε κηα από ηηο παξαθάησ νκάδεο
ραξαθηεξηζηηθώλ γλσξηζκάησλ α-δ.
Υαξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα
α. Πνιπθύηηαξνη δσηθνί νξγαληζκνί πνπ δνπλ θαη πνιιαπιαζηάδνληαη κόλν ζην λεξό.
Γελλνύλ αβγά. Αλαπλένπλ κε βξάγρηα. Σν δέξκα ηνπο θαιύπηεηαη κε ιέπηα.
β. Πνιπθύηηαξνη δσηθνί νξγαληζκνί πνπ γελλνύλ «δσληαλά» κηθξά, ηα νπνία ζειάδνπλ ζηα
αξρηθά ζηάδηα ηεο δσήο ηνπο. Ενπλ άιια ζηε μεξά θαη άιια ζην λεξό. Σν δέξκα ηνπο
θαιύπηεηαη κε ηξίρεο
γ. Πνιπθύηηαξνη δσηθνί νξγαληζκνί πνπ δνπλ θαη ζην λεξό θαη ζηελ μεξά. Αλαπλένπλ
αξρηθά κε βξάγρηα θαη κεηά κε πλεύκνλεο. Γελλνύλ αβγά ζην λεξό. Σν δέξκα ηνπο είλαη
ιείν θαη πάληνηε πγξό.
δ. Πνιπθύηηαξνη νξγαληζκνί, κε εμεηδηθεπκέλα θύηηαξα κε ππξήλα θαη θπηηαξηθό ηνίρσκα,
πνπ θσηνζπλζέηνπλ.
ε. Πνιπθύηηαξνη δσηθνί νξγαληζκνί πνπ γελληνύληαη ζηε μεξά από αβγά κε ζθιεξό
θέιπθνο. Σα πεξηζζόηεξα έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα πεηνύλ. Σν δέξκα ηνπο θαιύπηεηαη κε
θηεξά.
ζη. Μνλνθύηηαξνη νξγαληζκνί, κε θύηηαξν ρσξίο ππξήλα, πνπ είηε θσηνζπλζέηνπλ, είηε
πξνζιακβάλνπλ ηελ ηξνθή ηνπο από ην πεξηβάιινλ ηνπο.
δ. Πνιπθύηηαξνη δσηθνί νξγαληζκνί πνπ δνπλ θπξίσο ζηε μεξά, ελώ θάπνηα δνπλ κόληκα
θαη ζην λεξό. Γελλνύλ αβγά ζηε μεξά. Αλαπλένπλ κε πλεύκνλεο. Σν δέξκα ηνπο είλαη
μεξό θαη θαιύπηεηαη από θνιίδεο.
A.
B.
C.
D.
E.

1-γ,
1-δ,
1-δ,
1-β,
1-δ,

2-β,
2-β,
2-β,
2-δ,
2-β,

3-δ,
3-γ,
3-α,
3-α,
3-δ,

4-α,
4-α,
4-ε,
4-ε,
4-α,

5-ε
5-ε
5-γ
5-γ
5-ε.

13. Ο Αξηζηνηέιεο ήηαλ ν πξώηνο πνπ ζπγθέληξσζε πιεξνθνξίεο γηα ηα δηαθνξεηηθά
είδε ησλ δώσλ, αιιά ήηαλ θαη ν πξώηνο πνπ επηρείξεζε λα ηα ηαμηλνκήζεη. Παηέξαο
όκσο ηεο ζύγρξνλεο ηαμηλνκηθήο επηζηήκεο ζεσξείηαη ν:
A.
B.
C.
D.
E.

Σδόζεθ Πξίζηιετ
Ρόκπεξη Υνπθ
Λνπί Εαλ Παζηέξ
Σζηάξιο Έιηνλ
Κάξνινο Ληλλαίνο.
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14. ηελ Δηθόλα 6 θαίλεηαη κηα αγξηόγαηα θαη κηα νηθηαθή γάηα. Να επηιέμεηε από ηηο πην
θάησ δειώζεηο Α – Δ απηή πνπ είλαη νξζή.

Αγξηόγαηα

A.
B.
C.
D.
E.

Δηθόλα 6

Οηθηαθή γάηα

Αλήθνπλ ζηελ ίδηα νκνηαμία, ίδηα νηθνγέλεηα, δηαθνξεηηθό γέλνο, ίδην είδνο
Αλήθνπλ ζηελ ίδηα νκνηαμία, ίδηα νηθνγέλεηα, ίδην γέλνο, δηαθνξεηηθό είδνο
Αλήθνπλ ζηελ ίδηα νκνηαμία, ίδηα ηάμε, δηαθνξεηηθό γέλνο, ίδην είδνο
Αλήθνπλ ζηελ ίδηα νκνηαμία, ίδηα νηθνγέλεηα, δηαθνξεηηθό γέλνο, δηαθνξεηηθό είδνο
Αλήθνπλ ζηελ ίδηα νκνηαμία, δηαθνξεηηθή νηθνγέλεηα, ίδην γέλνο, δηαθνξεηηθό είδνο.

15. Ο αεηόο θαη ην ρειηδόλη δηαζέηνπλ πνιιά θνηλά ραξαθηεξηζηηθά, αιιά δελ αλήθνπλ
ζην ίδην είδνο. Γηα λα ηαμηλνκεζνύλ δύν νξγαληζκνί ζην ίδην είδνο ζα πξέπεη:
A. Να κπνξνύλ λα δεπγαξώζνπλ, θαη λα δώζνπλ απνγόλνπο, νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο
λα δώζνπλ θαη απηνί απνγόλνπο
B. Να είλαη κνξθνινγηθά όκνηνη, λα ηξέθνληαη κε ην ίδην είδνο ηξνθήο θαη λα αλήθνπλ ζην
δσηθό βαζίιεην
C. Να είλαη κνξθνινγηθά όκνηνη, λα αλήθνπλ ζην δσηθό βαζίιεην αιιά θαη λα κπνξνύλ λα
ηξέθνληαη θαη κε δηαθνξεηηθό είδνο ηξνθήο
D. Να κπνξνύλ λα δεπγαξώζνπλ θαη κε νξγαληζκνύο δηαθνξεηηθνύ είδνπο
E. Όια ηα πην πάλσ είλαη ζσζηά όζν αθνξά ηνπο νξγαληζκνύο ηνπ ηδίνπ είδνπο.
16. Πνηα από ηηο παξαθάησ δειώζεηο Α – Δ είλαη νξζή ζρεηηθά κε ην δσηθό επθαξπσηηθό
θύηηαξν;
A.
B.
C.
D.
E.

Γελ έρεη ππξήλα
Έρεη ρισξνπιάζηεο
Γελ έρεη κηηνρόλδξηα
Έρεη κηηνρόλδξηα
Έρεη θπηηαξηθό ηνίρσκα.
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17. ηελ Δηθόλα 7 θαίλεηαη έλα θύηηαξν. Πνηα δήισζε από ηηο Α – Δ απνδίδεη νξζά ην
όλνκα ηνπ θάζε κέξνπο ή ηεο θάζε δνκήο ή ηνπ θάζε νξγαληδίνπ;

Δηθόλα 7

A.
B.
C.
D.
E.

1 θπηηαξηθή κεκβξάλε, 2 ππξήλαο,
1 θπηηαξηθό ηνίρσκα, 2 ππξήλαο,
1 θπηηαξηθή κεκβξάλε, 2 ππξήλαο,
1 θπηηαξηθό ηνίρσκα, 2 ππξήλαο,
1 θπηηαξηθή κεκβξάλε, 2 ππξήλαο,

3 θπηηαξόπιαζκα,
4 ρπκνηόπην
3 θπηηαξόπιαζκα,
4 κηηνρόλδξην
3 θπηηαξόπιαζκα,
4 κηηνρόλδξην
3 θπηηαξηθή κεκβξάλε, 4 ρισξνπιάζηεο
3 θπηηαξόπιαζκα,
4 ρισξνπιάζηεο.

18. Σα ραξαθηεξηζηηθά νξγαλίδηα ή δνκέο ησλ θπηηθώλ θπηηάξσλ, ηα νπνία δελ
ππάξρνπλ ζηα δσηθά θύηηαξα, είλαη:
A.
B.
C.
D.
E.

Σν θπηηαξηθό ηνίρσκα, νη ρισξνπιάζηεο, ηα κηηνρόλδξηα
Σν θπηηαξηθό ηνίρσκα, νη ρισξνπιάζηεο, ε θπηηαξηθή κεκβξάλε
Ζ θπηηαξηθή κεκβξάλε, νη ρισξνπιάζηεο, ην ρπκνηόπην
Σν θπηηαξηθό ηνίρσκα, ην ρπκνηόπην, ηα κηηνρόλδξηα
Σν θπηηαξηθό ηνίρσκα, νη ρισξνπιάζηεο, ην ρπκνηόπην.

19. Σν θπηηαξηθό ηνίρσκα πεξηβάιιεη:
A.
B.
C.
D.
E.

Σελ θπηηαξηθή κεκβξάλε ηνπ δσηθνύ θπηηάξνπ
Σελ θπηηαξηθή κεκβξάλε ηνπ θπηηθνύ θπηηάξνπ
Σνλ ρισξνπιάζηε.
Σν κηηνρόλδξην
Σν ρπκνηόπην.

20. Σν ρπκνηόπην:
A.
B.
C.
D.
E.

Απνζεθεύεη λεξό, άιαηα θαη άιιεο νπζίεο γηα ην θύηηαξν
Πεξηέρεη ην DNA ηνπ θπηηάξνπ
Πεξηέρεη ρισξνθύιιε
Απειεπζεξώλεη ελέξγεηα γηα ηηο αλάγθεο ηνπ θπηηάξνπ
Ηζρύνπλ ηα C θαη D.
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21. Η Δηθόλα 8 παξνπζηάδεη ηέζζεξα νξγαληθά ζπζηήκαηα 1, 2, 3 θαη 4.
Πνηα από ηηο επηινγέο Α – Δ δίλεη ηα νξζά νλόκαηα ησλ νξγαληθώλ ζπζηεκάησλ.

A.
B.
C.
D.
E.

1

2

3

4

1 θπθινθνξηθό, 2 αλαπαξαγσγηθό,
1 θπθινθνξηθό, 2 αλαπαξαγσγηθό,
1 θπθινθνξηθό, 2 αλαπαξαγσγηθό,
1 νπξνπνηεηηθό, 2 αλαπαξαγσγηθό,
1 θπθινθνξηθό, 2 αλαπαξαγσγηθό,

Δηθόλα 8

3 κπτθό,
4 νπξνπνηεηηθό
3 κπτθό,
4 πεπηηθό
3 κπτθό,
4 νπξνπνηεηηθό
3 κπτθό,
4 θπθινθνξηθό
3 εξεηζηηθό, 4 πεπηηθό.

22. Να παξαηεξήζεηε ηηο Δηθόλεο 9 θαη 10 θαη λα δώζεηε αληίζηνηρα ην όλνκα ηνπ θάζε
νξγάλνπ, θαζώο θαη ην νξγαληθό ζύζηεκα ζην νπνίν αλήθεη.

Δηθόλα

Όλνκα νξγάλνπ

Οξγαληθό ύζηεκα ζην
νπνίν αλήθεη

9

10
A.
B.
C.
D.
E.

Δηθόλα 9: πλεύκνλεο-αλαπλεπζηηθό, Δηθόλα 10: λεθξνί-αλαπαξαγσγηθό
Δηθόλα 9: πλεύκνλεο-πεπηηθό, Δηθόλα 10: λεθξνί-θπθινθνξηθό
Δηθόλα 9: πλεύκνλεο-αλαπλεπζηηθό, Δηθόλα 10: λεθξνί-θπθινθνξηθό
Δηθόλα 9: λεθξνί-νπξνπνηεηηθό (απεθθξηηηθό), Δηθόλα 10: πλεύκνλεο-πεπηηθό
Δηθόλα 9: πλεύκνλεο-αλαπλεπζηηθό, Δηθόλα 10: λεθξνί-νπξνπνηεηηθό (απεθθξηηηθό).
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23. Σν ζπθώηη ή ήπαξ είλαη όξγαλν:
A.
B.
C.
D.
Δ.

ην νπνίν νινθιεξώλεηαη ε πέςε ηεο ηξνθήο
Σν νπνίν παξάγεη ρνιή θαη απαιιάζζεη ηνλ νξγαληζκό από βιαβεξέο νπζίεο
ην νπνίν απνζεθεύεηαη πξνζσξηλά ε ηξνθή
Σν νπνίν παξάγεη ηα νύξα
Σν νπνίν ιεηηνπξγεί σο αληιία.

24. Σα αηκνθόξα αγγεία κέζα ζηα νπνία θπθινθνξεί θαη κεηαθέξεηαη ην αίκα είλαη:
A.
B.
C.
D.
E.

Αξηεξίεο, θιέβεο, ξηληθέο θνηιόηεηεο
Αξηεξίεο, θιέβεο, σαγσγνί
Φιέβεο, ηξηρνεηδή, βξόγρνη
Αξηεξίεο, θιέβεο, ηξηρνεηδή
Αξηεξίεο, ηξηρνεηδή, βξόγρνη.

25. Να ηνπνζεηήζεηε ηηο παξαθάησ δνκέο ή έλλνηεο, πνπ αθνξνύλ έλα πνιπθύηηαξν
νξγαληζκό, θαηά αύμνπζα ζεηξά (από ηε κηθξόηεξε ζηε κεγαιύηεξε).
ηζηόο, θύηηαξν, νξγαληζκόο, ζύζηεκα νξγάλσλ, όξγαλν
A.
B.
C.
D.
Δ.

Κύηηαξν-όξγαλν-ηζηόο-ζύζηεκα νξγάλσλ-νξγαληζκόο
Κύηηαξν-ηζηόο-όξγαλν-ζύζηεκα νξγάλσλ-νξγαληζκόο
Ηζηόο-θύηηαξν-όξγαλν-νξγαληζκόο-ζύζηεκα νξγάλσλ
Ηζηόο-θύηηαξν-ζύζηεκα νξγάλσλ-όξγαλν-νξγαληζκόο
Κύηηαξν-ζύζηεκα νξγάλσλ-όξγαλν-ηζηόο-νξγαληζκόο.

26. Ο ηέθαλνο θαη ε Μειίλα έθαλαλ έλα πείξακα
γηα λα δηαπηζηώζνπλ εάλ ην θπηό ηνπο έθαλε
θσηνζύλζεζε.
Γηα
ηνλ
ζθνπό
απηό
πξαγκαηνπνίεζαλ ηα βήκαηα 1-4 πνπ θαίλνληαη
ζηελ Δηθόλα 11. Πνηα από ηηο παξαθάησ
δειώζεηο Α – Δ είλαη νξζή αλαθνξηθά κε ηα
βήκαηα πνπ αθνινύζεζαλ;
A. ην 1 έβαιαλ ην θύιιν ζε νηλόπλεπκα θαη ζην
2 έβαιαλ ην θύιιν ζε δνθηκαζηηθό ζσιήλα κε
Δηθόλα 11
λεξό
B. ην 4 ρξεζηκνπνίεζαλ ην άκπιν γηα λα θάλνπλ αλίρλεπζε ησδίνπ θαη ζην 2 έβαιαλ ην
θύιιν ζε δνθηκαζηηθό ζσιήλα κε νηλόπλεπκα
C. ην 3 μέπιπλαλ ην θύιιν γηα λα απνκαθξπλζεί ην άκπιν θαη ζην 1 έβαιαλ ην θύιιν ζε
λεξό πνπ βξάδεη
D. ην 2 έβαιαλ ην θύιιν ζε δνθηκαζηηθό ζσιήλα κε νηλόπλεπκα θαη ζην 4
ρξεζηκνπνίεζαλ ην ηώδην γηα λα θάλνπλ αλίρλεπζε ακύινπ
E. ην 4 ρξεζηκνπνίεζαλ ην ηώδην γηα λα θάλνπλ αλίρλεπζε νμπγόλνπ θαη ζην 3 μέπιπλαλ
ην θύιιν γηα λα απνκαθξπλζεί ε ρισξνθύιιε.
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27. ηε ιεηηνπξγία
πνπ
παξνπζηάδεη ε
Δηθόλα 12,
ην
θύιιν
πξνζιακβάλεη
δηνμείδην ηνπ άλζξαθα ελώ παξάγεη ηελ
ζξεπηηθή νπζία Α θαη απειεπζεξώλεη ην
αέξην Υ. Πνηα από ηηο παξαθάησ δειώζεηο
Α – Δ είλαη νξζή;

Δηθόλα 12

A. Ζ εηθόλα παξνπζηάδεη ηε ιεηηνπξγία ηεο
θσηνζύλζεζεο. Ζ νπζία Α είλαη ε γιπθόδε
θαη ην αέξην Υ είλαη ην νμπγόλν
B. Ζ εηθόλα παξνπζηάδεη ηε ιεηηνπξγία ηεο αλαπλνήο. Ζ νπζία Α είλαη ε γιπθόδε θαη ην
αέξην Υ είλαη ην νμπγόλν
C. Ζ εηθόλα παξνπζηάδεη ηε ιεηηνπξγία ηεο θσηνζύλζεζεο. Ζ νπζία Α είλαη ην νμπγόλν θαη
ην αέξην Υ είλαη ε γιπθόδε
D. Ζ εηθόλα παξνπζηάδεη ηε ιεηηνπξγία ηεο θσηνζύλζεζεο. Ζ νπζία Α είλαη ε γιπθόδε θαη
ην αέξην Υ είλαη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα
E. Ζ εηθόλα παξνπζηάδεη ηε ιεηηνπξγία ηεο αλαπλνήο. Ζ νπζία Α είλαη ε γιπθόδε θαη ην
αέξην Υ είλαη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα.
28. Η θπξία Διπίδα εηνίκαζε γηα ηνπο καζεηέο ηεο ηέζζεξα (4) πεηξάκαηα γηα λα
δηεξεπλήζνπλ θάπνηνπο παξάγνληεο/πξώηεο ύιεο/πξντόληα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε
θσηνζύλζεζε. Πνηα από ηηο παξαθάησ δειώζεηο Α – Δ είλαη νξζή αλαθνξηθά κε ηα
πεηξάκαηα 1-4 πνπ θαίλνληαη ζηελ Δηθόλα 13;

Δηθόλα 13
A.
B.
C.
D.
E.

ην πείξακα 4 ρξεζηκνπνηήζεθε δίρξσκν θύιιν γηα λα δηεξεπλεζεί αλ ην θσο είλαη
απαξαίηεηνο παξάγνληαο γηα ηε θσηνζύλζεζε
ην πείξακα 2 ρξεζηκνπνηήζεθε πδξόβην θπηό γηα λα δηεξεπλεζεί αλ ην λεξό είλαη
απαξαίηεηε πξώηε ύιε γηα ηε θσηνζύλζεζε
ην πείξακα 3 ρξεζηκνπνηήζεθε καύξε ηαηλία γηα λα δηεξεπλεζεί αλ ην θσο είλαη
απαξαίηεηνο παξάγνληαο γηα ηε θσηνζύλζεζε
ην πείξακα 1 ρξεζηκνπνηήζεθε δνρείν κε λεξό γηα λα δηεξεπλεζεί αλ ην θπηό παξάγεη
θαηά ηε θσηνζύλζεζε νμπγόλν
ην πείξακα 2 ρξεζηκνπνηήζεθε δνθηκαζηηθόο ζσιήλαο γηα λα δηεξεπλεζεί αλ ην
δηνμείδην ηνπ άλζξαθα είλαη απαξαίηεηε πξώηε ύιε γηα ηε θσηνζύλζεζε.
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29. ην ρσξηό Ηιηαθηίδα απνθάζηζαλ
λα θόςνπλ αξθεηά δέληξα από ην
γεηηνληθό δάζνο γηα λα θηηάμνπλ
έπηπια
θαη
άιια
μύιηλα
αληηθείκελα γηα ηα ζπίηηα ηνπο.
Μεηά από ιίγν θαηξό, θάηνηθνη ηνπ
ρσξηνύ
παξαπνλέζεθαλ
γηα
αύμεζε
ησλ
αλαπλεπζηηθώλ
πξνβιεκάησλ. Πνύ κπνξεί λα
νθείιεηαη απηή ε αύμεζε ησλ
αλαπλεπζηηθώλ
πξνβιεκάησλ
ζηνπο θαηνίθνπο ηνπ ρσξηνύ;

Δηθόλα 14

A. Μεηώζεθαλ ηα δέληξα πνπ δεζκεύνπλ ην νμπγόλν θαη ζπλεπώο απμήζεθε ε πνζόηεηα
ηνπ νμπγόλνπ ζηελ αηκόζθαηξα
B. Μεηώζεθαλ ηα δέληξα πνπ δεζκεύνπλ ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη ζπλεπώο απμήζεθε
ε πνζόηεηα ηνπ νμπγόλνπ ζηελ αηκόζθαηξα
C. Μεηώζεθαλ ηα δέληξα πνπ απειεπζεξώλνπλ νμπγόλν θαη ζπλεπώο απμήζεθε ε
πνζόηεηα ηνπ νμπγόλνπ ζηελ αηκόζθαηξα
D. Μεηώζεθαλ ηα δέληξα πνπ δεζκεύνπλ ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη ζπλεπώο κεηώζεθε
ε πνζόηεηα ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηελ αηκόζθαηξα
E. Μεηώζεθαλ ηα δέληξα πνπ δεζκεύνπλ ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη ζπλεπώο απμήζεθε
ε πνζόηεηα ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηελ αηκόζθαηξα.
30. Ο Βαλ Υέικνλη ήηαλ έλαο
επηζηήκνλαο πνπ κε έλα απιό
πείξακα
(Δηθόλα
15)
πνπ
δηήξθεζε 5 ρξόληα θαηέιεημε ζε
έλα
πνιύ
ζεκαληηθό
ζπκπέξαζκα πνπ ζρεηίδεηαη κε
ηνλ ηξόπν δηαηξνθήο ησλ θπηώλ.
Πνηα
από
ηηο
παξαθάησ
δειώζεηο Α - Δ απνηειεί ην πην
νξζό ζπκπέξαζκα ζην νπνίν
θαηέιεημε ν Βαλ Υέικνλη κε ηελ
νινθιήξσζε ηνπ πεηξάκαηόο
ηνπ;

A.
B.
C.
D.
E.

Δηθόλα 15

Σν θπηό κεγάισζε
Σα θπηό δελ ηξέθεηαη από ην ρώκα
Ζ κάδα ηνπ ρώκαηνο δελ άιιαμε
Σν θπηό ρξεηάδεηαη λεξό
Ζ κάδα ηνπ θπηνύ απμήζεθε.
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Οη εξσηήζεηο 31 θαη 32 αθνξνύλ ζηελ Δηθόλα 16

Δηθόλα 16

31. Αθήζακε ην θπηό ηεο Δηθόλαο 16 ζηηο ζπλζήθεο πνπ
θαίλνληαη γηα ηξεηο (3) κέξεο. ηε ζπλέρεηα θάλακε
αλίρλεπζε ακύινπ κε ηώδην ζηα θύιια Α, Β θαη Γ. Ση
ζα παξαηεξήζνπκε ζην θάζε θύιιν μερσξηζηά όηαλ
ζα γίλεη ε αλίρλεπζε ηνπ ακύινπ κε ηώδην;

Α.
Β.

C.

D.

E.

Φύιιν Α
Σν ηώδην ζα γίλεη καύξν,
ζπλεπώο ππάξρεη άκπιν
Σν ηώδην ζα κείλεη
θαζηαλνθαθέ, ζπλεπώο
δελ ππάξρεη άκπιν
Σν ηώδην ζα κείλεη
θαζηαλνθαθέ, ζπλεπώο
δελ ππάξρεη άκπιν
Σν ηώδην ζα γίλεη καύξν,
ζπλεπώο δελ ππάξρεη
άκπιν
Σν ηώδην ζα γίλεη καύξν,
ζπλεπώο ππάξρεη άκπιν

Φύιιν Β
Σν ηώδην ζα κείλεη
θαζηαλνθαθέ, ζπλεπώο
ππάξρεη άκπιν
Σν ηώδην ζα γίλεη καύξν,
ζπλεπώο ππάξρεη άκπιν
Σν ηώδην ζα κείλεη
θαζηαλνθαθέ, ζπλεπώο δελ
ππάξρεη άκπιν
Σν ηώδην ζα κείλεη
θαζηαλνθαθέ, ζπλεπώο
ππάξρεη άκπιν
Σν ηώδην ζα κείλεη
θαζηαλνθαθέ, ζπλεπώο δελ
ππάξρεη άκπιν

Φύιιν Γ
Σν ηώδην ζα κείλεη
θαζηαλνθαθέ, ζπλεπώο
ππάξρεη άκπιν
Σν ηώδην ζα κείλεη
θαζηαλνθαθέ, ζπλεπώο
δελ ππάξρεη άκπιν
Σν ηώδην ζα γίλεη καύξν,
ζπλεπώο ππάξρεη άκπιν
Σν ηώδην ζα κείλεη
θαζηαλνθαθέ, ζπλεπώο
ππάξρεη άκπιν
Σν ηώδην ζα κείλεη
θαζηαλνθαθέ, ζπλεπώο
δελ ππάξρεη άκπιν

32. Πνηα από ηηο πην θάησ δειώζεηο Α – Δ πεξηγξάθεη νξζά ηνλ ιόγν πνπ έγηλε ή δελ
έγηλε θσηνζύλζεζε ζην θάζε έλα από ηα θύιια ηνπ θπηνύ ζηελ Δηθόλα 16;

Α.
Β.

C.

D.

E.

Φύιιν Α
Έγηλε θσηνζύλζεζε δηόηη
ππάξρνπλ όινη νη απαξαίηεηνη
παξάγνληεο θαη νη πξώηεο ύιεο
Έγηλε θσηνζύλζεζε δηόηη
ππάξρνπλ όινη νη απαξαίηεηνη
παξάγνληεο θαη νη πξώηεο ύιεο
Γελ έγηλε θσηνζύλζεζε δηόηη
απνπζηάδεη ην δηνμείδην ηνπ
άλζξαθα
Γελ έγηλε θσηνζύλζεζε δηόηη
απνπζηάδεη ην δηνμείδην ηνπ
άλζξαθα
Έγηλε θσηνζύλζεζε δηόηη
ππάξρνπλ όινη νη απαξαίηεηνη
παξάγνληεο θαη νη πξώηεο ύιεο

Φύιιν Β
Γελ έγηλε θσηνζύλζεζε
δηόηη απνπζηάδεη ην
λεξό
Γελ έγηλε θσηνζύλζεζε
δηόηη απνπζηάδεη ην θσο
Έγηλε θσηνζύλζεζε
δηόηη ππάξρνπλ όινη νη
απαξαίηεηνη
παξάγνληεο θαη νη
πξώηεο ύιεο
Γελ έγηλε θσηνζύλζεζε
δηόηη απνπζηάδεη ην θσο
Γελ έγηλε θσηνζύλζεζε
δηόηη απνπζηάδεη ην θσο

Φύιιν Γ
Γελ έγηλε θσηνζύλζεζε
δηόηη απνπζηάδεη ην
δηνμείδην ηνπ άλζξαθα
Γελ έγηλε θσηνζύλζεζε
δηόηη απνπζηάδεη ην
δηνμείδην ηνπ άλζξαθα
Έγηλε θσηνζύλζεζε δηόηη
ππάξρνπλ όινη νη
απαξαίηεηνη παξάγνληεο
θαη νη πξώηεο ύιεο
Γελ έγηλε θσηνζύλζεζε
δηόηη απνπζηάδεη ην
δηνμείδην ηνπ άλζξαθα
Έγηλε θσηνζύλζεζε δηόηη
ππάξρνπλ όινη νη
απαξαίηεηνη παξάγνληεο
θαη νη πξώηεο ύιεο
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33. ηελ Δηθόλα 17:
Σα θπηά Α θαη Β
είλαη
ίδηα
θαη
πξάζηλα.
Σν θπηό Α είλαη
πνηηζκέλν θαη ην
θπηό
Β
είλαη
απόηηζην.
Σν θπηό Γ έρεη
Δηθόλα 17
θηηξηλνπξάζηλα
θύιια.
Σα ηξία θπηά (Α, Β, Γ) έκεηλαλ ζην ήιην θαη ηνλ αέξα γηα δύν κέξεο. Πνηα από ηηο
παξαθάησ δειώζεηο Α – Δ πεξηγξάθεη νξζά ηνπο παξάγνληεο ηνπ πεηξάκαηνο.
A. Σν Β είλαη πείξακα ειέγρνπ, ζην Α ν παξάγνληαο πνπ κεηαβάιιεηαη είλαη ην λεξό θαη
ζην Γ ν παξάγνληαο πνπ κεηαβάιιεηαη είλαη ε ρισξνθύιιε
B. Σν Α είλαη πείξακα ειέγρνπ, ζην Β ν παξάγνληαο πνπ κεηαβάιιεηαη είλαη ην λεξό θαη
ζην Γ ν παξάγνληαο πνπ κεηαβάιιεηαη είλαη ην ρξώκα ηνπ θύιινπ
C. Σν Β είλαη πείξακα ειέγρνπ, ζην Α ν παξάγνληαο πνπ κεηαβάιιεηαη είλαη ην λεξό θαη
ζην Γ ν παξάγνληαο πνπ κεηαβάιιεηαη είλαη ηα θηηξηλνπξάζηλα θύιια
D. Σν Α είλαη πείξακα ειέγρνπ, ζην Β ν παξάγνληαο πνπ κεηαβάιιεηαη είλαη ην λεξό θαη
ζην Γ ν παξάγνληαο πνπ κεηαβάιιεηαη είλαη ε ρισξνθύιιε
E. Σν Γ είλαη πείξακα ειέγρνπ, ζην Α ν παξάγνληαο πνπ κεηαβάιιεηαη είλαη ην θσο θαη
ζην Β ν παξάγνληαο πνπ κεηαβάιιεηαη είλαη ην θσο.
34. Οη νξγαληζκνί πνπ θαίλνληαη ζηελ Δηθόλα 18 εμαξηώληαη άκεζα ή έκκεζα από ηνλ
ήιην. Πνηα από ηηο πην θάησ δειώζεηο είλαη ιαλζαζκέλε;

Δηθόλα 18

A.
B.
C.
D.
E.

Σα θπηά παξάγνπλ ηελ ηξνθή ηνπο δεζκεύνληαο ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία
Σα θπηά απνηεινύλ ηξνθή γηα ηνπο θπηνθάγνπο νξγαληζκνύο
Οη θπηνθάγνη νξγαληζκνί απνηεινύλ ηξνθή γηα ηνπο ζαξθνθάγνπο νξγαληζκνύο
Σα θπηά θαη ηα δώα απνηεινύλ ηξνθή γηα ηνπο πακθάγνπο νξγαληζκνύο
Οη θπηνθάγνη νξγαληζκνί εμαζθαιίδνπλ ηελ ηξνθή ηνπο εθηειώληαο θσηνζύλζεζε.
15

35. Η Νεθέιε έθαλε ην πείξακα πνπ θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 19 θαη ην παξνπζίαζε ζηελ
ηάμε ηεο. Ο Βηνιόγνο θ. Φσηίνπ ηε ζπγράξεθε, δηόηη έθαλε έλα έγθπξν πείξακα. Πνηα
από ηηο παξαθάησ δειώζεηο Α - Δ εμεγεί γηαηί ην ζπγθεθξηκέλν πείξακα ήηαλ
έγθπξν;

Δηθόλα 19
A. Σν πείξακα είλαη έγθπξν δηόηη θξάηεζε ζηαζεξό κόλν έλα παξάγνληα θαη απηόο είλαη ην
λεξό, ελώ όινη νη άιινη παξάγνληεο άιιαμαλ
B. Σν πείξακα είλαη έγθπξν δηόηη άιιαμε κόλν έλαο παξάγνληαο θαη απηόο είλαη νη ζπόξνη
πνπ θύηξσζαλ, ελώ όινη νη άιινη παξάγνληεο θξαηήζεθαλ ζηαζεξνί
C. Σν πείξακα είλαη έγθπξν δηόηη άιιαμε κόλν έλαο παξάγνληαο θαη απηόο είλαη ν αξηζκόο
ησλ ζπόξσλ, ελώ όινη νη άιινη παξάγνληεο θξαηήζεθαλ ζηαζεξνί
D. Σν πείξακα είλαη έγθπξν δηόηη άιιαμε κόλν έλαο παξάγνληαο θαη απηόο είλαη ην λεξό,
ελώ όινη νη άιινη παξάγνληεο θξαηήζεθαλ ζηαζεξνί
E. Σν πείξακα είλαη έγθπξν δηόηη ρξεζηκνπνίεζε παληνύ ην ίδην κέγεζνο γιάζηξαο.
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Οη Δξσηήζεηο 36 κέρξη 45 αθνξνύλ ζηελ Δηθόλα 20 ε νπνία παξνπζηάδεη έλα ηξνθηθό
πιέγκα.

Δηθόλα 20
36. Ο/νη θνξπθαίνο/νη ζεξεπηέο, ζην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα, είλαη κόλν:
A.
B.
C.
D.
E.

Ζ Κνπθνπβάγηα
Σν Φίδη
Ζ Κνπθνπβάγηα θαη ην Φίδη
Ζ Κνπθνπβάγηα, ην Φίδη θαη ν Βάηξαρνο
Ζ Κνπθνπβάγηα, ην Φίδη, ν Βάηξαρνο θαη ν Κόηζπθαο.

37. Ο/Οη παξαγσγόο/νί, ζην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα, είλαη κόλν:
A.
B.
C.
D.
E.

Σν Πεύθν, ε Βειαληδηά θαη ηα Πνώδε θπηά
Σν Πεύθν θαη ε Βειαληδηά
Σα Πνώδε θπηά
Σν Πεύθν
Ζ Βειαληδηά.

38. Ο/Οη θπηνθάγνο/νη νξγαληζκόο/νί, ζην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα, είλαη κόλν:
A.
B.
C.
D.
E.

Ζ Μειίγθξα θαη ε Κάκπηα
Ζ Μειίγθξα, ε Κάκπηα θαη ηα αιηγθάξηα
Ζ Πεηαινύδα
Ζ Μειίγθξα, ε Κάκπηα, ηα αιηγθάξηα, ν Πνληηθόο θαη ε Πεηαινύδα
Ζ Μειίγθξα.
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39. Ο/Οη νξγαληζκόο/νί κε ηηο πεξηζζόηεξεο πεγέο ηξνθήο, ζην πην πάλσ ηξνθηθό
πιέγκα, είλαη κόλν:
A.
B.
C.
D.
E.

Ζ Κνπθνπβάγηα
Σν Φίδη
Ζ Κνπθνπβάγηα, ε Κάκπηα θαη ν Κόηζπθαο
Ζ Κνπθνπβάγηα θαη ν Κόηζπθαο
Ζ Κνπθνπβάγηα θαη ην Φίδη.

40. Πνηα από ηηο ηξνθηθέο αιπζίδεο Α – Δ, κε βάζε ην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα, είλαη
νξζή; (Η εξώηεζε απηή έρεη δύν νξζέο απαληήζεηο, Α ή D)
A.
B.
C.
D.
E.

Πνώδε θπηά → αιηγθάξηα → Κόηζπθαο → Κνπθνπβάγηα
Πεύθν → Κάκπηα → αιηγθάξηα → Κόηζπθαο → Κνπθνπβάγηα
Πνώδε θπηά ← αιηγθάξηα ← Κόηζπθαο ← Κνπθνπβάγηα
Πνώδε θπηά → αιηγθάξηα → Κόηζπθαο → Κνπθνπβάγηα
Βειαληδηά ← Πνληηθόο ← Φίδη.

41. Οη νξγαληζκνί πνπ αληαγσλίδνληαη κεηαμύ ηνπο γηα ηξνθή, κε βάζε ην πην πάλσ
ηξνθηθό πιέγκα, είλαη κόλν:
A.
B.
C.
D.
E.

Ζ Μειίγθξα, ε Κάκπηα, ηα αιηγθάξηα θαη ε Πεηαινύδα
Ζ Μειίγθξα, ε Κάκπηα, ηα αιηγθάξηα, ν Πνληηθόο θαη ε Πεηαινύδα
Ο Κόηζπθαο, ν Βάηξαρνο θαη ν Πνληηθόο
Ζ Κνπθνπβάγηα, ην Φίδη θαη ν Βάηξαρνο
Ζ Μειίγθξα, ε Κάκπηα θαη ηα αιηγθάξηα.

Η καλφτερη απάντηςη

42. Πνηα από ηηο πην θάησ αιιαγέο δελ κπνξεί λα παξαηεξεζεί ζην νηθνζύζηεκα αλ,
ζην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα, αθαηξεζεί ε θνπθνπβάγηα; (Η εξώηεζε απηή έρεη δύν
νξζέο απαληήζεηο, Δ ή D)
A.
B.
C.
D.
E.

Θα κεησζεί ν πιεζπζκόο ηνπ βαηξάρνπ θαη ηεο κειίγθξαο
Θα απμεζεί ν πιεζπζκόο ηνπ πνληηθνύ
Θα απμεζεί ν πιεζπζκόο ηνπ θόηζπθα θαη ηνπ δξπνθνιάπηε
Θα κεησζεί ν πιεζπζκόο ηνπ θηδηνύ κόλν
Θα κεησζεί ν πιεζπζκόο ηνπ πνληηθνύ, ηνπ θόηζπθα θαη ηνπ δξπνθνιάπηε.

43. Πνηα από ηηο πην θάησ αιιαγέο κπνξεί λα παξαηεξεζεί, ζην πην πάλσ ηξνθηθό
πιέγκα, σο απνηέιεζκα ππεξβόζθεζεο από θνπάδηα πξνβάησλ;
A.
B.
C.
D.
E.

Θα κεησζεί ν πιεζπζκόο ηεο θάκπηαο θαη ηνπ ζαιηγθαξηνύ κόλν
Θα απμεζεί ν πιεζπζκόο ηεο πεηαινύδαο θαη ηνπ ζαιηγθαξηνύ
Θα κεησζεί ν πιεζπζκόο ηεο θάκπηαο, ηνπ ζαιηγθαξηνύ, ηνπ πνληηθνύ θαη ηεο πεηαινύδαο
Θα απμεζεί ν πιεζπζκόο ηεο κειίγθξαο θαη ηεο θάκπηαο
Θα απμεζεί ν πιεζπζκόο ηνπ πνληηθνύ, ηνπ θόηζπθα θαη ηνπ δξπνθνιάπηε.
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44. Ο/Οη νξγαληζκόο/νί πνπ ζπκκεηέρεη/νπλ ζηηο πεξηζζόηεξεο ηξνθηθέο αιπζίδεο, ζην
πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα, είλαη κόλν:
A.
B.
C.
D.
E.

Ζ Κνπθνπβάγηα κόλν
Σα Πνώδε θπηά κόλν
Ζ Κνπθνπβάγηα θαη ηα Πνώδε θπηά
Ο Πνληηθόο θαη ν Κόηζπθαο
Ο Πνληηθόο, ν Κόηζπθαο θαη ε Κάκπηα.

45. Πνηνο νξγαληζκόο αλ εμαθαληζζεί, ζην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα, ζα επεξεάζεη ηα
πεξηζζόηεξα είδε ζην νηθνζύζηεκα; (Η εξώηεζε απηή έρεη δύν νξζέο απαληήζεηο, A
ή B)
A.
B.
C.
D.
E.

Ζ Κνπθνπβάγηα
Σα Πνώδε θπηά
Σν Φίδη
Ο Πνληηθόο
Ο Κόηζπθαο.

Επίδραςη ςε βάθοσ χρόνου
Άμεςη επίδραςη

46. ηελ Δηθόλα 21 θαίλνληαη δηάθνξα κέξε ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο
γπλαίθαο. Πνηα από ηηο δειώζεηο Α – Δ πεξηγξάθεη νξζά ην όλνκα θαη ηνλ ξόιν
ζπγθεθξηκέλνπ κέξνπο;

Δηθόλα 21
A.
B.
C.
D.

Σν 1 είλαη ν σαγσγόο θαη ζε απηό κεγαιώλεη ην έκβξπν
Σν 5 είλαη ν θόιπνο θαη από απηόλ εμέξρεηαη ην έκβξπν θαηά ηνλ ηνθεηό
Σν 3 είλαη ε κήηξα θαη ζε απηήλ παξάγνληαη ηα σάξηα
Σν 2 είλαη ε σνζήθε θαη ζε απηήλ γίλεηαη ε γνληκνπνίεζε ηνπ σαξίνπ
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E. Σν 4 είλαη ν ηξάρεινο ηεο κήηξαο θαη ζε απηό ην ζεκείν γίλεηαη ε γνληκνπνίεζε ηνπ
σαξίνπ.
47. ηελ Δηθόλα 22 θαίλνληαη ηα κέξε ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ άλδξα.
Πνηα από ηηο δειώζεηο Α – Δ πεξηγξάθεη νξζά ην όλνκα θαη ηνλ ξόιν ζπγθεθξηκέλνπ
κέξνπο;

Δηθόλα 22
A. Σν 3 είλαη ην πένο ζην νπνίν παξάγνληαη ηα ζπεξκαηνδσάξηα
B. Σν 6 είλαη ην όζρεν ην νπνίν εμαζθαιίδεη ζην ζώκα ρακειόηεξε ζεξκνθξαζία
C. Σν 5 είλαη ν όξρηο ζηνλ νπνίν απνζεθεύνληαη ηα ζπεξκαηνδσάξηα κέρξη ηελ
εθζπεξκάησζε
D. Σν 7 είλαη ε επηδηδπκίδα ε νπνία παξάγεη εθθξίκαηα
E. Σν 4 είλαη ε νπξήζξα από ηελ νπνία απνβάιινληαη ηα νύξα αιιά όρη ην ζπέξκα.
48. Ο Νηθόιαο ππνζηεξίδεη όηη ν όξνο «ζπέξκα» εθθξάδεη θάηη δηαθνξεηηθό από ηνλ όξν
«ζπεξκαηνδσάξηα». Πνηα από ηηο παξαθάησ δειώζεηο Α - Δ είλαη νξζή;
A. Γηαθσλώ, δηόηη ν όξνο ζπέξκα είλαη ίδηνο κε ηνλ όξν ζπεξκαηνδσάξηα
B. πκθσλώ, δηόηη ην ζπέξκα εθηόο από ζπεξκαηνδσάξηα πεξηιακβάλεη θαη εθθξίκαηα
C. πκθσλώ, δηόηη ηα ζπεξκαηνδσάξηα είλαη απηά πνπ παξάγνληαη ζηνπο όξρεηο, ελώ ην
ζπέξκα είλαη απηό πνπ παξάγεηαη ζην πένο
D. Γηαθσλώ, δηόηη ν όξνο ζπεξκαηνδσάξηα είλαη ν επηζηεκνληθόο θαη ν όξνο ζπέξκα είλαη
ε θνηλή νλνκαζία
E. πκθσλώ, δηόηη ην ζπέξκα πεξηιακβάλεη εθαηνκκύξηα ζπεξκαηνδσάξηα.
49. Από πνηα κέξε ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο πεξλνύλ ηα ζπεξκαηνδσάξηα από
ηνλ ηόπν παξαγσγήο ηνπο κέρξη θαη ηελ έμνδό ηνπο από ην ζώκα;
A. Δπηδηδπκίδα - ζπεξκαηηθόο πόξνο - όξρηο - νπξήζξα
B. Όξρηο - επηδηδπκίδα - ζπεξκαηηθόο πόξνο - νπξήζξα
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C. Οπξήζξα - επηδηδπκίδα - ζπεξκαηηθόο πόξνο - όξρηο
D. Όξρηο - ζπεξκαηηθόο πόξνο - επηδηδπκίδα - νπξήζξα
E. Δπηδηδπκίδα - όξρηο - ζπεξκαηηθόο πόξνο - νπξήζξα.
50. ηελ Δηθόλα 23 θαίλνληαη ζεκαληηθά γεγνλόηα πνπ ζπκβαίλνπλ πεξηνδηθά ζην
γπλαηθείν αλαπαξαγσγηθό ζύζηεκα. Πνηα δήισζε από ηηο Α – Δ ζπλδπάδεη νξζά ηα
γεγνλόηα πνπ ζπκβαίλνπλ ζηνλ θαηακήλην θύθιν;

Δηθόλα 23

ηάδην 1

ηάδην 2

ηάδην 3

ηάδην 4

Σν ελδνκήηξην
ζπλερίδεη λα
παρύλεηαη
Έκκελε ξύζε

Σν ελδνκήηξην
αξρίδεη λα
παρύλεηαη
Ωνξξεμία

Έκκελε ξήζε

Σν ελδνκήηξην
αξρίδεη λα
παρύλεηαη
Ωνξξεμία

Α.

Ωνξξεμία

Β.

Σν ελδνκήηξην αξρίδεη λα
παρύλεηαη

C.

Έκκελε ξύζε

Ωνξξεμία

D.

Έκκελε ξύζε

E.

Ωνξξεμία

Σν ελδνκήηξην
αξρίδεη λα
παρύλεηαη
Σν ελδνκήηξην
αξρίδεη λα
αλαπηύζζεηαη

Έκκελε ξήζε

Σν ελδνκήηξην
ζπλερίδεη λα
παρύλεηαη
Σν ελδνκήηξην
ζπλερίδεη λα
παρύλεηαη
Σν ελδνκήηξην
ζπλερίδεη λα
παρύλεηαη
Σν ελδνκήηξην
ζπλερίδεη λα
παρύλεηαη
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---------- ΣΔΛΟ ----------
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