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ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 

7Η  

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ  

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ 2021 

 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΜΑΪΟΥ 2021 

 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ΩΡΕΣ (11:00 – 13:00) 

.................................……………………………………...……………………………………………………………………………… 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 

1.    Στο ΦΥΛΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ: 

α.  Μαυρίστε με μολύβι τους κατάλληλους κύκλους για να δηλώσετε: 

 (i) το ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ,  

 (ii) το ΦΥΛΟ, και 

 (iii) τον ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΑΘΗΤΗ  (που σας έχει δοθεί από τον επιτηρητή) 

β.  Μη γράψετε οτιδήποτε στο φύλλο απαντήσεων το οποίο θα μπορεί να αποκαλύψει την ταυτότητά σας. 

2.    Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από πενήντα (50) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. 

3.   Για κάθε ερώτηση υπάρχει ΜΟΝΟ ΜΙΑ ορθή απάντηση που βαθμολογείται με μια (1) μονάδα. 

4.    Για κάθε λανθασμένη απάντηση αφαιρείται 0,25 της μονάδας (-0,25).  

5.    Ερώτηση για την οποία δίνονται δύο ή περισσότερες απαντήσεις θεωρείται λανθασμένη (-0,25).   

6.    Κάθε αναπάντητη ερώτηση βαθμολογείται με μηδέν (0) μονάδες. 

7.    Οι επιλογές καταχωρούνται στο ΦΥΛΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ: 

α.   Μαυρίστε με μολύβι τον κύκλο που αντιστοιχεί στην απάντηση  

  που επιλέγετε. Π.χ.         

β.   Σε περίπτωση λάθους σβήστε με το σβηστήρι σας, χωρίς 

μουντζούρες, τον μαυρισμένο κύκλο και μαυρίστε τον κύκλο που αντιστοιχεί στη νέα σας επιλογή. 

γ. Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού στο ΦΥΛΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ.  

δ. Μη τσαλακώνετε το ΦΥΛΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ.  

.................................……………………………………...………………………………………………………………………………  
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1. Ποια από τις ακόλουθες επιλογές Α-Ε, δηλώνει σωστά τα μέρη 

του μικροσκοπίου με τους αριθμούς ένδειξης 2, 3, 4 και 5, όπως 

φαίνονται στη διπλανή εικόνα (εικόνα 1);                    

        Εικόνα 1     

A. Αντικειμενικός φακός, 3. Προσοφθάλμιος φακός, 4. Μακρομετρικός 

κοχλίας, 5. Φωτεινή πηγή 

B. 2. Προσοφλάμιος φακός, 3. Αντικειμενικός φακός, 4. 

Μικρομετρικός κοχλίας, 5. Μακρομετρικός κοχλίας  

C. 2. Προσοφθάλμιος φακός, 3. Αντικειμενικός φακός, 4. 

Μακρομετρικός κοχλίας, 5. Μικρομετρικός κοχλίας 

D. 2. Προσοφθάλμιος φακός, 3. Οπτική τράπεζα, 4. Μικρομετρικός 

κοχλίας, 5. Μακρομετρικός κοχλίας 

E. 2. Αντικειμενικός φακός, 3. Προσοφθάλμιος φακός, 4. 

Μικρομετρικός κοχλίας, 5. Μακρομετρικός κοχλίας          

                        

2. Ποια από τις παρακάτω επιλογές A-E,  δεν μπορεί να παρατηρηθεί με το φωτονικό 

μικροσκόπιο; 

 

A. Τα αστέρια στον ουρανό 

B. Δομή (κατασκευή), δέρματος 

C. Κύτταρα βλεννογόνου στόματος 

D. Τα μικρόβια σε στάσιμα νερά 

E. Κύτταρα κρεμμυδιού 

 

3. Ποια δήλωση από τις παρακάτω Α-Ε, παρουσιάζει τη σωστή σειρά των βημάτων της 

επιστημονικής μεθόδου; 

 

A. 1. Ερώτημα, 2. Παρατήρηση, 3.Υπόθεση, 4. Πείραμα, 5. Αποτέλεσμα, 6.Συμπέρασμα 

B. 1. Υπόθεση, 2. Παρατήρηση, 3. Πείραμα, 4. Ερώτημα, 5. Συμπέρασμα, 6.Αποτέλεσμα  

C. 1. Παρατήρηση, 2. Υπόθεση, 3. Ερώτημα, 4. Πείραμα, 5. Αποτέλεσμα, 6. Συμπέρασμα 

D. 1. Παρατήρηση, 2. Ερώτημα, 3.Υπόθεση, 4. Πείραμα, 5.Αποτέλεσμα, 6. Συμπέρασμα 

E. 1. Παρατήρηση, 2. Ερώτημα, 3. Υπόθεση, 4. Πείραμα, 5. Συμπέρασμα, 6. Αποτέλεσμα 

4. Να επιλέξετε από τις επιλογές A-E, τις σωστές ονομασίες των πιο κάτω οργάνων, 

τα οποία χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο της Βιολογίας.  

 

  

 

                                                                                                       

           I                                  II                                   III                         IV                             V 
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A. I. Ποτήρι ζέσεως, II. Υδροβολέας, III. Δοκιμαστικός σωλήνας, IV. Χωνί, V. Λύχνος 

B. I. Δοκιμαστικός σωλήνας, II. Ποτήρι ζέσεως, III. Κωνική φιάλη, IV. Υδροβολέας, V. 

Λύχνος 

C. I. Χωνί, II. Ποτήρι ζέσεως, III. Υδροβολέας, IV. Κωνική φιάλη  V. Λύχνος 

D. I. Δοκιμαστικός σωλήνας, II. Ποτήρι ζέσεως, III. Κωνική φιάλη, IV. Σταγονόμετρο,   

V. Λύχνος 

E. I. Δοκιμαστικός σωλήνας, II. Κωνική φιάλη, III. Ποτήρι ζέσεως, IV. Υδροβολέας, V. 

Λύχνος 

 

5. Στον πίνακα που ακολουθεί, σας δίνονται τα τέσσερα επιστημονικά κριτήρια 

ταξινόμησης των ζωντανών οργανισμών. Ποια επιλογή, από τις Α-Ε, δείχνει τη 

σωστή σειρά προτεραιότητας εφαρμογής των κριτηρίων ταξινόμησης; 

 

Α/Α Κριτήρια Ταξινόμησης Ζωντανών Οργανισμών 

1 
Τα κύτταρα με τα οποία δομείται ο οργανισμός είναι κύτταρα με πυρήνα ή χωρίς 
πυρήνα; 

2 Πώς ο οργανισμός εξασφαλίζει την τροφή του; 

3 Πόσα κύτταρα χρειάζονται για να δομηθεί ο οργανισμός; 

4 
Τα κύτταρα με τα οποία δομείται ο οργανισμός είναι κύτταρα με κυτταρικό 
τοίχωμα ή χωρίς κυτταρικό τοίχωμα;  

 

A. 1 – 3 – 2 – 4 

B. 3 – 2 – 4 – 1 

C. 3 – 1 – 4 – 2 

D. 1 – 3 – 4 – 2 

E. 3 – 4 – 2 – 1 

 

6. Στο ακόλουθο κείμενο περιγράφονται κάποια από τα δομικά και λειτουργικά 

χαρακτηριστικά ενός Χ οργανισμού. Ποια επιλογή, από τις Α-Ε, αντιστοιχεί στο 

Βασίλειο στο οποίο κατατάσσεται ο συγκεκριμένος οργανισμός; 

Ο οργανισμός Χ είναι πολυκύτταρος, με εξειδικευμένα κύτταρα και κυτταρικό 

τοίχωμα. Συνήθως συναντάται πάνω σε άλλους οργανισμούς (νεκρούς ή και 

ζωντανούς), εξασφαλίζοντας την τροφή του από τα οργανικά υλικά αυτών των 

οργανισμών. 

A. Φυτά 

B. Ζώα 

C. Πρώτιστα 

D. Μονήρη 

E. Μύκητες 
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7. Πέντε οργανισμοί, όπου ο καθένας αντιπροσωπεύει και από ένα διαφορετικό 

Βασίλειο, τοποθετήθηκαν σε δύο ομάδες χρησιμοποιώντας ένα συγκεκριμένο 

κριτήριο. Αφού μελετήσετε τις δύο ομάδες οργανισμών, να επιλέξετε την ορθή 

απάντηση ανάμεσα στις επιλογές Α-Ε, η οποία να εξηγεί με ποιο κριτήριο 

τοποθετήθηκαν οι πέντε οργανισμοί στις δύο αυτές ομάδες. 

1η Ομάδα: Μυρμήγκι (ζώο), Κοκκινομανίταρο (μύκητας) 

2η Ομάδα: Σπειρουλίνα (μονήρη), Χλωρέλλα (πρώτιστο), Καρότο (φυτό)  

 

A. Αν είναι αυτότροφοι ή ετερότροφοι 

B. Αν το σώμα τους αποτελείται από μόνο ένα κύτταρο ή πολλά κύτταρα 

C. Αν τα κύτταρά τους περιέχουν ή όχι πυρήνα 

D. Αν τα κύτταρά τους περιβάλλονται ή όχι από κυτταρικό τοίχωμα 

E. Αν τα κύτταρά τους περιβάλλονται ή όχι από κυτταρική μεμβράνη 

Οι ερωτήσεις 8 και 9 αναφέρονται στις ακόλουθες πληροφορίες 

 

Στις παρακάτω φωτογραφίες, απεικονίζονται δύο (2) ζωικοί σπονδυλωτοί 

οργανισμοί, το Σαμιαμίδι ή Μισιαρός (Hemidactylus turcicus) και η Σαλαμάνδρα 

(Salamandra salamandra), οι οποίοι παρουσιάζουν μορφολογική ομοιότητα. Στον 

πίνακα που ακολουθεί δίνονται κάποια από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των δύο 

οργανισμών.  

 (όπου √ : ισχύει και x : δεν ισχύει).  

 

 

 

 

 

 

Οργανισμός Αναπνέει 
αρχικά με 
βράγχια 

Αναπνέει με 
πνεύμονες 

Έχει λείο 
δέρμα 

Έχει 
φολίδες 

Γεννά 
αβγά 

Σαμιαμίδι x √ x √ √ 

Σαλαμάνδρα √ √ √ x √ 

Σαμιαμίδι Σαλαμάνδρα 
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Ζωνοδέλφινο Κυνηγός 

8. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση, Α-Ε, η οποία να δηλώνει σε ποια ομοταξία 

σπονδυλωτών ανήκει ο κάθε ένας οργανισμός. 

          

 

 

 

 

 

 

 

9. Ποια από τις παρακάτω δηλώσεις, Α-Ε, που αναφέρονται στους δύο 

οργανισμούς (Σαμιαμίδι και Σαλαμάνδρα), είναι η ορθή; 

 

A. Το Σαμιαμίδι γεννά αβγά στο νερό 

B. Η Σαλαμάνδρα γεννά αβγά στο νερό 

C. Το Σαμιαμίδι όπως και η Σαλαμάνδρα γεννούν αβγά στο νερό 

D. Το Σαμιαμίδι όπως και η Σαλαμάνδρα γεννούν αβγά στη ξηρά 

E. Το Σαμιαμίδι και η Σαλαμάνδρα ανήκουν στο ίδιο είδος αφού μοιάζουν τόσο πολύ 

 

Οι ερωτήσεις 10 και 11 αναφέρονται στις ακόλουθες πληροφορίες 

 

  

Στις παρακάτω φωτογραφίες, απεικονίζονται δύο ζωικοί οργανισμοί της Μεσογείου 

θάλασσας, το Ζωνοδέλφινο (Stenella coeruleoalba) και ο Κυνηγός (Coryphaena 

hippurus).   

Το Ζωνοδέλφινο ζει αποκλειστικά στο νερό αν και αναδύεται τακτικά στην επιφάνεια. 

Φτάνει σε μήκος περίπου τα 160 cm, έχει λείο δέρμα και τρέφεται με μαλακόστρακα, 

μικρά ψάρια και κεφαλόποδα. Γεννά συνήθως ένα νεογνό ανά αναπαραγωγική 

περίοδο, που έχει μήκος περίπου 60 cm το οποίο και θηλάζει. 

Ο Κυνηγός  είναι πελαγικό είδος το οποίο ζει αποκλειστικά στο νερό. Μπορεί να 

ξεπεράσει σε μήκος τα 100 cm και τρέφεται με μικρότερα ψάρια, μαλακόστρακα και 

κεφαλόποδα. Αναπαράγεται την άνοιξη γεννώντας πολλά αβγά στο νερό. 

 

 Σαμιαμίδι Σαλαμάνδρα 

A.  Αμφίβιο Αμφίβιο 

B.  Ερπετό Ερπετό 

C.  Ερπετό Αμφίβιο 

D.  Αμφίβιο Ερπετό 

E.  Ερπετό Ψάρι 
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10. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση, Α-Ε, η οποία να δηλώνει σε ποια ομοταξία 

σπονδυλωτών ανήκει ο κάθε ένας οργανισμός. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Στον ακόλουθο πίνακα δίνονται πέντε, i-v, δηλώσεις, οι οποίες αναφέρονται στους 

δύο οργανισμούς, Ζωνοδέλφινο και Κυνηγό. Ποιες από τις δηλώσεις, i-v, είναι  

λανθασμένες; Να επιλέξτε μία απάντηση από τις Α-Ε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ζωνοδέλφινο Κυνηγός 

A.  Αμφίβιο Ψάρι 

B.  Θηλαστικό Ψάρι 

C.  Ψάρι Ψάρι 

D.  Ψάρι Θηλαστικό 

E.  Θηλαστικό Θηλαστικό 

 
Λανθασμένες 

Δηλώσεις 

A.  i , ii , iv 

B.  i , iii , iv 

C.  i , ii , iii , iv 

D.  i , ii , iii , v 

E.  iii , iv , v 

 Δηλώσεις 

i.  Το Ζωνοδέλφινο αναπνέει με βράγχια στο νερό 

ii.  Ο Κυνηγός αναπνέει με βράγχια στο νερό 

iii.  Το ενήλικο Ζωνοδέλφινο είναι αμφίβιο γιατί έχει λείο δέρμα  

iv.  Το Ζωνοδέλφινο αναπνέει με πνεύμονες στον αέρα και με βράγχια στο νερό  

v.  Το δέρμα το Κυνηγού καλύπτεται με λέπια 
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Οι ερωτήσεις 12 και 13 αναφέρονται στις ακόλουθες πληροφορίες 

 

Στην Κύπρο συναντάμε τριάντα (30) είδη θηλαστικών. 

Το πιο γνωστό είδος στο ευρύ κοινό και μεγαλύτερο σε 

μέγεθος, είναι το αγρινό (Ovis orientalis), το οποίο 

αποτελεί ενδημικό είδος αγριοπροβάτου.  

Λιγότερο γνωστό είδος είναι ο νυχτοπάππαρος ή  

νυχτοκόρακας (Rousettus aegyptiacus), το οποίο 

αποτελεί είδος νυχτερίδας και τρέφεται αποκλειστικά με 

νέκταρ και υπερώριμα φρούτα. Έχει ικανότητα πτήσης. 

Σχεδόν άγνωστο ενδημικό είδος είναι ο κυπριακός 

ποντικός (Mus cypriacus), ο οποίος ανακαλύφθηκε για 

πρώτη φορά το 2004. Πρόκειται για το πρώτο νέο 

θηλαστικό που ανακαλύφθηκε στην Ευρώπη μετά από 

100 χρόνια. Μοιάζει μορφολογικά πολύ με τον οικιακό 

ποντικό (Mus musculus) και τον συναντάμε τόσο σε 

πεδινές όσο και σε ορεινές περιοχές. 

 

12. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση, Α-Ε, η οποία να δηλώνει το σωστό κριτήριο 

κατάταξης, των τριών αυτών οργανισμών, στην ομοταξία των θηλαστικών. 

 

A. Έχουν και τα τρία σπονδυλική στήλη 

B. Και τα τρία ζουν στην ξηρά 

C. Έχουν τρίχωμα στο δέρμα τους 

D. Είναι ετερότροφοι οργανισμοί 

E. Είναι πολυκύτταροι οργανισμοί με ευκαρυωτικά κύτταρα  

 

13. Ποια από τις παρακάτω δηλώσεις, Α-Ε, που αναφέρονται στους οργανισμούς 

Κυπριακός ποντικός (Mus cypriacus) και Οικιακός ποντικός (Mus musculus), είναι η 

ορθή; 

 

A. Ανήκουν στο ίδιο είδος και διασταυρώνονται ελεύθερα μεταξύ τους δίνοντας γόνιμους 

απογόνους 

B. Ανήκουν στο ίδιο γένος και διασταυρώνονται ελεύθερα μεταξύ τους δίνοντας γόνιμους 

απογόνους 

C. Ανήκουν σε διαφορετικό είδος παρά το γεγονός ότι μοιάζουν μορφολογικά 

D. Ανήκουν σε διαφορετικό γένος παρά το γεγονός ότι μοιάζουν μορφολογικά 

E. Ανήκουν στο ίδιο είδος και διασταυρώνονται μεταξύ τους δίνοντας μη γόνιμους 

(στείρους) απογόνους 
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Οι ερωτήσεις  14, 15 και 16 αναφέρονται στις ακόλουθες πληροφορίες 

 

Στις ακόλουθες φωτογραφίες εμφανίζονται τρεις ζωικοί οργανισμοί που συναντούμε 

συνήθως στο σπίτι ή στην αυλή μας. Πρόκειται για τα μυρμήγκια, τις αράχνες και τις 

σαρανταποδαρούσες. Οι τρεις οργανισμοί ανήκουν στην ίδια ομοταξία αλλά σε 

διαφορετική τάξη. 

 

 

 

 

 

 

 

14. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση, Α-Ε, η οποία να δηλώνει τη συνομοταξία και την 

ομοταξία στην οποία ανήκουν και οι 

τρεις οργανισμοί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Στον ακόλουθο πίνακα δίνονται πέντε, i-v, δηλώσεις, οι οποίες αναφέρονται στους 

τρεις οργανισμούς, Μυρμήγκι, Αράχνη και Σαρανταποδαρούσα. Ποιες από τις 

δηλώσεις, i-v, είναι  ορθές; Να επιλέξτε μία απάντηση από τις Α-Ε. 

 

i. Έχουν εξωσκελετό 

ii. Έχουν ασκοειδές σώμα 

iii. Παρουσιάζουν ακτινωτή συμμετρία 

iv. Έχουν αρθρωτά πόδια 

v. Παρουσιάζουν πεντακτινωτή συμμετρία 

       Ορθές Δηλώσεις 

A. i , ii , iv 

B. ii , iii 

C. iii , iv 

D. i , ii , v 

E. i , iv 

 Συνομοταξία Ομοταξία 

A. Ασπόνδυλα  Κνιδόζωα 

B. Σπονδυλωτά  Αρθρόποδα 

C.   Ασπόνδυλα  Μαλάκια 

D.   Ασπόνδυλα  Αρθρόποδα 

E. Σπονδυλωτά  Κνιδόζωα 

Αράχνη Σαρανταποδαρούσα Μυρμήγκι 
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16. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση, Α-Ε, η οποία να δηλώνει το κριτήριο με το οποίο 

οι τρεις οργανισμοί ταξινομούνται σε διαφορετική τάξη. 

 

A. Το μήκος του σώματός τους 

B. Το σχήμα του σώματός τους 

C. Ο αριθμός των κεραιών τους 

D. Το μήκος των κεραιών τους 

E. Ο αριθμός των ποδιών τους 

 

17. Στην Κύπρο συναντούμε 86 είδη χερσαίων σαλιγκαριών εκ των οποίων τα 21 είναι 

ενδημικά. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση, Α-Ε, η οποία να δηλώνει σε ποια 

ομοταξία ανήκουν τα σαλιγκάρια. 

 

A. Μαλάκια 

B. Αρθρόποδα 

C. Κνιδόζωα 

D. Εχινόδερμα 

E. Πλατυέλμινθες 

 

18. Η εικόνα 2 παρουσιάζει τη μικροσκοπική παρατήρηση ανθρώπινων κυττάρων από 

τον βλεννογόνο της στομαχικής κοιλότητας. Κατά τη μικροσκοπική παρατήρηση ο 

προσοφθάλμιος φακός είχε μεγεθυντική ικανότητα 20Χ. Ποια ήταν η μεγεθυντική 

ικανότητα του αντικειμενικού φακού που χρησιμοποιήθηκε, αν η τελική μεγέθυνση 

ήταν 400Χ; 

 

A. 4Χ 

B. 20Χ 

C. 40Χ 

D. 100Χ 

E. 4000Χ 

 

19. Στην εικόνα 3, φαίνονται τα κύρια όργανα του 

ανθρώπινου οργανισμού.  Ποιος αριθμός δείχνει το 

όργανο στο οποίο γίνεται η πέψη της τροφής και η 

απορρόφηση των θρεπτικών ουσιών; 

 

A. 1 

B. 2 

C. 4 

D. 5 

E. 8 

Εικόνα 3 

Εικόνα 2 
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20. Στην παρακάτω εικόνα 4 φαίνονται τέσσερα οργανικά συστήματα του ανθρώπου. 

Όλα τα κύτταρα του ανθρώπου χρειάζονται θρεπτικές ουσίες για τις διάφορες 

λειτουργίες τους. Ποια δύο οργανικά συστήματα, συμμετέχουν στην εξασφάλιση και 

μεταφορά των θρεπτικών ουσιών; 

 

A. Α και Γ  

B. Α και Β 

C. Β και Δ  

D. Γ και Δ 

E. κανένα από τα πιο πάνω 

 

 

21. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις, Α-Ε, είναι λανθασμένη; 

 

A. Τριχοειδή αιμοφόρα αγγεία: όργανα τα οποία χρησιμεύουν στη μεταφορά του οξυγόνου 

στα κύτταρα 

B. Νεφρός: όργανο το οποίο καθαρίζει το αίμα από τις βλαβερές ουσίες παράγοντας ούρα 

C. Στομάχι: όργανο στο οποίο αποθηκεύεται προσωρινά η τροφή και συνεχίζεται η πέψη 

D. Πνεύμονας: όργανο το οποίο συμμετέχει στην αποβολή του διοξειδίου του άνθρακα 

E. Παχύ έντερο: όργανο στο οποίο ολοκληρώνεται η πέψη της τροφής και γίνεται η 

απορρόφηση των απλούστερων θρεπτικών ουσιών 

 

22. Να τοποθετήσετε τους αριθμούς των ακόλουθων εικόνων, οι οποίες αναφέρονται 

στην οργάνωση των ζωντανών οργανισμών, αρχίζοντας από την πιο πολύπλοκη 

έννοια και καταλήγοντας στην πιο απλή.  

 

A. 1-3-2-5-4  

B. 4-5-2-3-1 

C. 3-1-2-4-5 

D. 5-4-3-2-1 

E. 1-2-4-3-5 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4 
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23. Ποια από τις παρακάτω δηλώσεις, Α-Ε, που αναφέρονται στους χλωροπλάστες είναι  

λανθασμένη; 

 

A. Δεν συναντώνται στα κύτταρα μυκήτων 

B. Περιέχουν την ουσία που δίνει το πράσινο χρώμα 

C. Είναι υπεύθυνοι για τη λειτουργία της φωτοσύνθεσης 

D. Συναντώνται μόνο σε ζωικούς οργανισμούς 

E. Εκεί παράγεται η τροφή του φυτού 

 

24. Ποια από τα οργανίδια, Α-Ε, που φαίνονται με τους αριθμούς 1-7, στο φυτικό κύτταρο 

(εικόνα 5), δεν υπάρχουν στο ζωικό κύτταρο (εικόνα 6); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Τα οργανίδια 1, 2 και 4 

B. Τα οργανίδια 3, 4 και 6 

C. Τα οργανίδια 3, 5 και 7 

D. Τα οργανίδια 3, 4 και 5 

E. Τα οργανίδια 2, 3 και 5 

 

25. Ποια από τις δηλώσεις, Α-Ε, είναι η βασική παραδοχή της κυτταρικής θεωρίας όπως 

φαίνεται στην εικόνα 7; 

 

 

 

 

 

A. Κάθε κύτταρο μπορεί να προέλθει μόνο από διαίρεση προηγούμενου κυττάρου 

B. Το κύτταρο αποτελεί τη δομική μονάδα της ζωής 

C. Όλοι οι οργανισμοί αποτελούνται από ένα ή περισσότερα κύτταρα 

D. Τα κύτταρα ενός οργανισμού είναι όλα όμοια 

E. Το κύτταρο αποτελεί τη λειτουργική μονάδα της ζωής 

 

 

Εικόνα 5 Εικόνα 6 

Εικόνα 7 
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26. Να επιλέξετε από τις επιλογές, Α-Ε, το οργανικό σύστημα στο οποίο ανήκουν τα όργανα: 

ουρήθρα, νεφροί και ουροδόχος κύστη. 
 

A. Ερειστικό 

B. Κυκλοφορικό  

C. Απεκκριτικό 

D. Αναπαραγωγικό 

E. Πεπτικό 

 

27. Ποια από τις πιο κάτω δηλώσεις, Α-Ε, που αφορούν το άμυλο, δεν είναι ορθή; 

 

A. Υπάρχει σε αφθονία στους σπόρους των δημητριακών και των οσπρίων, στις πατάτες καθώς και 

στα άγουρα φρούτα 

B. Παράγεται με τη λειτουργία της φωτοσύνθεσης στους ζωικούς οργανισμούς 

C. Ανιχνεύεται με διάλυμα ιωδίου 

D. Είναι μια οργανική θρεπτική ουσία 

E. Εξυπηρετεί δομικές και ενεργειακές ανάγκες  

 

28. Η εικόνα 8 αναπαριστά το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Ποια από τις πιο κάτω δηλώσεις, 

 Α-Ε, που αφορούν τα φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι λανθασμένη; 

 

 

 

 

 

A. Είναι ένα φυσικό φαινόμενο το οποίο είναι απαραίτητο για τη διατήρηση της ζωής στη Γη 

B. Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται αύξηση του φαινομένου του θερμοκηπίου 

C. Η αύξηση της περιεκτικότητας του ατμοσφαιρικού αέρα σε διοξείδιο του άνθρακα, 

αυξάνει το φαινόμενο του θερμοκηπίου 

D. Η λειτουργία της φωτοσύνθεσης κάνει πιο έντονο το φαινόμενο του θερμοκηπίου 

E. Η αύξηση του φαινομένου του θερμοκηπίου προκαλεί άνοδο της μέσης θερμοκρασίας 

της ατμόσφαιρας της Γης 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 8 
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29. Στην εικόνα 9 φαίνεται ένα οργανίδιο του φυτικού κυττάρου στο οποίο γίνεται η 

λειτουργία της φωτοσύνθεσης. Να επιλέξετε την απάντηση, Α-Ε, που 

αντιπροσωπεύει σωστά τους απαραίτητους παράγοντες, τις πρώτες ύλες καθώς και 

τα προϊόντα της λειτουργίας αυτής.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Οι αριθμοί 3 και 4 αντιπροσωπεύουν το διοξείδιο του άνθρακα και το νερό αντίστοιχα, 

που είναι οι απαραίτητοι παράγοντες της φωτοσύνθεσης, οι αριθμοί 2 και 5 είναι οι 

πρώτες ύλες, ενώ οι αριθμοί 1 και 6 αντιπροσωπεύουν το οξυγόνο  και τη γλυκόζη 

αντίστοιχα, που είναι τα προϊόντα της φωτοσύνθεσης. 

B. Οι αριθμοί 2 και 5 αντιπροσωπεύουν το ηλιακό φως και τη χλωροφύλλη αντίστοιχα, που 

είναι οι απαραίτητοι παράγοντες της φωτοσύνθεσης, οι αριθμοί 1 και 4 είναι οι πρώτες 

ύλες, ενώ οι αριθμοί 3 και 6 αντιπροσωπεύουν το οξυγόνο και τη γλυκόζη αντίστοιχα, 

που είναι τα προϊόντα της φωτοσύνθεσης. 

C. Οι αριθμοί 3 και 4 αντιπροσωπεύουν το οξυγόνο και το νερό αντίστοιχα, που είναι οι 

πρώτες ύλες της φωτοσύνθεσης, οι αριθμοί 2 και 5 είναι οι απαραίτητοι παράγοντες, ενώ 

οι αριθμοί 1 και 6 αντιπροσωπεύουν το διοξείδιο του άνθρακα και τη γλυκόζη αντίστοιχα, 

που είναι τα προϊόντα της φωτοσύνθεσης. 

D. Οι αριθμοί 2 και 5 αντιπροσωπεύουν το ηλιακό φως και τη χλωροφύλλη αντίστοιχα, που 

είναι οι απαραίτητοι παράγοντες της φωτοσύνθεσης, οι αριθμοί 1 και 4 είναι οι πρώτες 

ύλες, ενώ οι αριθμοί 3 και 6 αντιπροσωπεύουν το διοξείδιο του άνθρακα και τη γλυκόζη 

αντίστοιχα, που είναι τα προϊόντα της φωτοσύνθεσης. 

E. Οι αριθμοί 3 και 4 αντιπροσωπεύουν το διοξείδιο του άνθρακα και το νερό αντίστοιχα, 

που είναι οι πρώτες ύλες της φωτοσύνθεσης, οι αριθμοί 2 και 5 είναι οι απαραίτητοι 

παράγοντες, ενώ οι αριθμοί 1 και 6 αντιπροσωπεύουν το οξυγόνο και τη γλυκόζη 

αντίστοιχα, που είναι τα προϊόντα της φωτοσύνθεσης. 

 

30. Ποιο από τα παρακάτω, Α-Ε,  ισχύει για τη λειτουργία της φωτοσύνθεσης; 

 

A. Με τη φωτοσύνθεση η ηλιακή ενέργεια μετατρέπεται σε χημική  

B. Ένα από τα προϊόντα της φωτοσύνθεσης είναι η ενέργεια 

C. Όλοι οι οργανισμοί κάνουν φωτοσύνθεση 

D. Η φωτοσύνθεση γίνεται όλο το 24ωρο 

E. Η φωτοσύνθεση είναι σημαντική, γιατί απορροφά το επιπλέον οξυγόνο από την 

ατμόσφαιρα  

1 
3 

4 

5 

6 

2 

Εικόνα 9 
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31. Το παρακάτω διάγραμμα παριστάνει την ποσότητα  σακχάρων (π.χ. αμύλου), σε τρία 

διαφορετικά φύλλα (1, 2, 3) του ιδίου είδους φυτού, που έχουν περίπου ίδιο μέγεθος 

και είναι ποτισμένα στον ίδιο βαθμό. Ποια από τις πιο κάτω προτάσεις, Α-Ε,  που 

αφορούν τα φύλλα 1, 2, και 3, είναι σωστή; 

 

A. Το φύλλο 2 δέχεται τη μεγαλύτερη ένταση φωτός από το φύλλο 1 

B. Το φύλλο 1 δεν δέχεται καθόλου φως 

C. Το φύλλο 3 δέχεται μεγαλύτερη ένταση φωτός από το φύλλο 2 

D. Το φύλλο 1 δέχεται τη μεγαλύτερη ένταση φωτός, ενώ το φύλλο 3 την μικρότερη 

E. Το φύλλο 1 δέχεται την μικρότερη ένταση φωτός, ενώ το φύλλο 3 τη μεγαλύτερη 

 

Οι ερωτήσεις 32 και 33 αφορούν τα στάδια του αποχρωματισμού ενός φύλλου όπως 

φαίνονται στις εικόνες Α-Δ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα Α Εικόνα Β 

 

 

 

 

 

  

Εικόνα Γ Εικόνα Δ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ουσία Ψ 

Νερό 
που 
βράζε
ι  

Ουσία Χ 

  Φωτιά  

Νερό 
που 

βράζει  

Πράσινο 
φύλλο   

Φωτιά  

Νερό 
που 

βράζει  
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32. Ποια από τις ακόλουθες δηλώσεις, Α-Ε, δείχνει σωστά τα διαδοχικά (με τη σειρά), 

στάδια του αποχρωματισμού ενός φύλλου; 

 

A. Εικόνα Α, Εικόνα Δ, Εικόνα Β, Εικόνα Γ 

B. Εικόνα Β, Εικόνα Δ, Εικόνα Α, Εικόνα Γ 

C. Εικόνα Δ, Εικόνα Γ, Εικόνα Α, Εικόνα Β 

D. Εικόνα Α, Εικόνα Β, Εικόνα Δ, Εικόνα Γ 

E. Εικόνα Β, Εικόνα Α, Εικόνα Δ, Εικόνα Γ 

 

33. Ποια από τις πιο κάτω προτάσεις, Α-Ε, που αφορά τον αποχρωματισμό ενός φύλλου 

είναι ορθή; 

 

A. Το στάδιο που περιγράφει η Εικόνα Δ γίνεται για να βγει η χλωροφύλλη από τα κύτταρα 

του φύλλου, η ουσία Χ είναι το διάλυμα ιωδίου και η ουσία Ψ το οινόπνευμα 

B. Το στάδιο που περιγράφει η Εικόνα Β γίνεται για να σπάσουν οι κυτταρικές μεμβράνες 

των κυττάρων του φύλλου, η ουσία Χ είναι το οινόπνευμα και η ουσία Ψ το διάλυμα 

ιωδίου 

C. Το στάδιο που περιγράφει η Εικόνα Α γίνεται για να βγει η χλωροφύλλη από τα κύτταρα 

του φύλλου, η ουσία Χ είναι το διάλυμα ιωδίου και η ουσία Ψ το οινόπνευμα 

D. Το στάδιο που περιγράφει η Εικόνα Β γίνεται για να σπάσουν οι κυτταρικές μεμβράνες 

των κυττάρων του φύλλου, η ουσία Χ είναι το διάλυμα ιωδίου και η ουσία Ψ το 

οινόπνευμα 

E. Το στάδιο που περιγράφει η Εικόνα Δ γίνεται για να σπάσουν οι κυτταρικές μεμβράνες 

των κυττάρων του φύλλου, η ουσία Χ είναι το οινόπνευμα και η ουσία Ψ το διάλυμα 

ιωδίου 

 

34. Σε ένα χερσαίο οικοσύστημα υπάρχουν διάφοροι βιοτικοί και αβιοτικοί παράγοντες, 

οι οποίοι σας δίνονται πιο κάτω με αλφαβητική σειρά:  

αέρας, βροχόπτωση, έδαφος, ζώα, θάμνοι, θερμοκρασία, μικρόβια, μύκητες και 

σύννεφα. 

Να διαχωρίσετε τους ακόλουθους παράγοντες σε βιοτικούς και αβιοτικούς, 

επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, Α-Ε,  στον πιο κάτω πίνακα. 

 

 Βιοτικοί παράγοντες Αβιοτικοί παράγοντες 

      A. 
 

ζώα, θάμνοι, μύκητες 
αέρας, βροχόπτωση, έδαφος, 

θερμοκρασία, μικρόβια, σύννεφα 

      B. έδαφος, ζώα, θάμνοι, μύκητες 
αέρας, βροχόπτωση, θερμοκρασία, 

μικρόβια, σύννεφα 

      C. 
αέρας, βροχόπτωση, θερμοκρασία, 

μικρόβια, σύννεφα 
έδαφος, ζώα, θάμνοι, μύκητες 

      D. 
ζώα, θάμνοι, μικρόβια,  

μύκητες  

αέρας, βροχόπτωση, έδαφος, 

θερμοκρασία, σύννεφα 

      E. 
αέρας, βροχόπτωση, έδαφος, 

θερμοκρασία, σύννεφα 

ζώα, θάμνοι, μικρόβια,  

μύκητες 
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35. Σε καταστήματα ενυδρείων υπάρχουν γυάλινες κλειστές σφαίρες με 

χλωροφύκη (υδρόβια φυτά) και χρυσόψαρα, όπως αυτή που φαίνεται 

στην εικόνα 10. Αφού διαβάσετε τις προτάσεις,1-5, να επιλέξετε τη 

σωστή δήλωση, Α-Ε, η οποία να δηλώνει ποιες προτάσεις είναι 

Σωστές (Σ) και ποιες Λανθασμένες (Λ). 
 

 

1. Τα χρυσόψαρα με την εκπνοή τους αποβάλλουν οξυγόνο το οποίο 

παίρνουν τα φυτά για να κάνουν φωτοσύνθεση. 

2. Τα χλωροφύκη που βρίσκονται μέσα στη γυάλινη σφαίρα κάνουν 

φωτοσύνθεση και παράγουν οξυγόνο το οποίο  παίρνουν τα 

χρυσόψαρα για να αναπνέουν.  

3. Τα χρυσόψαρα με την εκπνοή τους αποβάλλουν διοξείδιο του άνθρακα το οποίο 

παίρνουν τα φυτά για να κάνουν φωτοσύνθεση. 

4. Τα χλωροφύκη που βρίσκονται μέσα στη γυάλινη σφαίρα κάνουν φωτοσύνθεση και 

παράγουν διοξείδιο του άνθρακα το οποίο  παίρνουν τα χρυσόψαρα για να αναπνέουν. 

5. Τα χλωροφύκη τρέφονται με το άμυλο που παράγουν με τη φωτοσύνθεση και τα 

χρυσόψαρα τρέφονται με τμήματα από τα χλωροφύκη. 

 

A. 1-Λ, 2-Σ, 3-Λ, 4-Σ, 5-Σ 

B. 1-Λ, 2-Σ, 3-Λ, 4-Σ, 5-Λ 

C. 1-Σ, 2-Σ, 3-Σ, 4-Λ, 5-Λ 

D. 1-Σ, 2-Σ, 3-Λ, 4-Σ, 5-Σ 

E. 1-Λ, 2-Σ, 3-Σ, 4-Λ, 5-Σ 

 

36. Στο πιο κάτω σχήμα (εικόνα 11) έχουμε δύο (2) γυάλινα, διαφανή και αεροστεγώς 

κλειστά δοχεία τα οποία τοποθετούνται σε φωτεινό περιβάλλον. Ποια από τις πιο 

κάτω δηλώσεις, Α-Ε, είναι ορθή; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 10 

Δοχείο Α 

Νερό  

Δοχείο Β 

Καυστικό 

νάτριο 

Εικόνα 11 
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A. Στο δοχείο Α το φυτό θα μαραθεί πολύ πιο γρήγορα από το φυτό στο δοχείο Β και δεν 

θα μπορεί να προσφέρει οξυγόνο στο φυτό  

B. Το ποντίκι στο δοχείο Β θα παραμείνει περισσότερο χρονικό διάστιμα ζωντανό, σε 

σχέση με το ποντίκι στο δοχείο Α 

C. Το ποντίκι στο δοχείο Α θα παραμείνει περισσότερο χρονικό διάστιμα ζωντανό, σε 

σχέση με το ποντίκι στο δοχείο Β 

D. Στο δοχείο Β το φυτό προσφέρει οξυγόνο στο ποντίκι και το ποντίκι προσφέρει διοξείδιο 

του άνθρακα στο φυτό 

E. Το φυτό στο δοχείο Β κάνει φωτοσύνθεση και προσφέρει οξυγόνο στο ποντίκι 

 

37. Σας δίνετε η πιο κάτω τροφική αλυσίδα, η οποία αποτελείται από οργανισμούς που 

ζουν στην Κύπρο. Ποια από τις ακόλουθες δηλώσεις, Α-Ε, είναι λανθασμένη; 

                                            σχινιά  αγρινό  σπιζαετός 

 

A. Ο σπιζαετός τρέφεται με το αγρινό και με τη σχινιά 

B. Το αγρινό είναι φυτοφάγος οργανισμός 

C. Ο σπιζαετός είναι ο θηρευτής του αγρινού 

D. Η σχινιά είναι η λεία του αγρινού 

E. Η σχινιά, το αγρινό και ο σπιζαετός είναι ζωντανοί οργανισμοί που ζουν και τρέφονται 

στο οικοσύστημα του δάσους Πάφου 

 

38. Στην εικόνα 12 φαίνεται ένα τροφικό πλέγμα με οκτώ οργανισμούς. Ποια δήλωση, Α-

Ε, στον πίνακα 1, αντιπροσωπεύει σωστά τις πληροφορίες που παίρνουμε από το 

τροφικό πλέγμα;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γεράκι 

Φίδι 

Ποντικός 

Βάτραχος 

Γρασίδι 

Ακρίδα 1 
Καλαμι

ά 

Ακρίδα 2 

 

Εικόνα 12 
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12 

1 2 3 

4 5 6 7 

8 
9 10 

11 

Πίνακας 1 

      

Οι ερωτήσεις 39 και 40 αναφέρονται στα ακόλουθα δεδομένα 

 

Δίνονται δύο τροφικά πλέγματα, τα οποία αντιπροσωπεύουν τους οργανισμούς 

σε δύο οικοσυστήματα (Α και Β). Οι αριθμοί στα τροφικά πλέγματα αντιστοιχούν 

σε διαφορετικά είδη ζωντανών οργανισμών.  

Οικοσύστημα Α                                                              Οικοσύστημα Β 

 

 

 

 

 
Αριθμός 

παραγωγών  

Αριθμός 

φυτοφάγων 

Αριθμός 

καταναλωτών 

Αριθμός 

τροφικών 

αλυσίδων 

A.  1 2 4 4 

B.  1 2 6 5 

C.  2 2 6 5 

D.  2 3 4 5 

E.  2 3 6 4 
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39. Ποια από τις δηλώσεις, Α-Ε, αντιπροσωπεύει πιο σωστά την περιγραφή των δύο 

οικοσυστημάτων (Α και Β), σε σχέση με τη βιοποικιλότητα; 

 

A. Τα οικοσυστήματα Α και Β δεν έχουν βιοποικιλότητα 

B. Το οικοσύστημα Α έχει περισσότερη βιοποικιλότητα 

C. Το οικοσύστημα Β έχει περισσότερη βιοποικιλότητα 

D. Και τα δύο οικοσυστήματα έχουν την ίδια βιοποικιλότητα 

E. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε ποιο οικοσύστημα έχει περισσότερη 

βιοποικιλότητα με βάση τις πληροφορίες του τροφικού πλέγματος που μας δίνονται 

 

40. Ο οργανισμός 1 εξαφανίστηκε από τα οικοσυστήματα Α και Β. Ποια από τις 

δηλώσεις, Α-Ε, είναι η πιο σωστή σε σχέση με το πόσο θα επηρεαστούν τα 

οικοσυστήματα; 

 

A. Τόσο οι οργανισμοί του οικοσυστήματος Α όσο και οι οργανισμοί του οικοσυστήματος Β 

θα επηρεαστούν αρνητικά με τον ίδιο τρόπο 

B. Οι οργανισμοί του οικοσυστήματος Α, εκτός από τον οργανισμό 1, θα επηρεαστούν 

θετικά 

C. Οι οργανισμοί του οικοσυστήματος Α θα εξαφανιστούν 

D. Οι οργανισμοί του οικοσυστήματος Β θα εξαφανιστούν 

E. Στο οικοσύστημα Β θα επηρεαστεί περισσότερο αρνητικά ο οργανισμός 12 σε σχέση με 

όλους τους άλλους οργανισμούς 

 

Αφού μελετήσετε το τροφικό πλέγμα που φαίνεται στην εικόνα 13 να απαντήσετε τις 

ερωτήσεις 41-43 που ακολουθούν 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

σιτάρι υδρόβια  

φυτά 

τόνος 

ξιφίας 

αγόρι 

κοτόπουλο 
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41. Ποια από τις δηλώσεις, Α-Ε, απεικονίζει σωστά τους οργανισμούς σε 

σχέση με τις τροφικές τους προτιμήσεις, στο τροφικό πλέγμα; 

 

A. Ένα είδος αυτότροφων οργανισμών, τρία είδη φυτοφάγων οργανισμών, δύο είδη 

σαρκοφάγων οργανισμών, ένα είδος παμφάγου οργανισμού 

B. Ένα είδος αυτότροφου οργανισμού, δύο είδη σαρκοφάγων οργανισμών, ένα είδος 

παμφάγου οργανισμού 

C. Δύο είδη αυτότροφων οργανισμών, δύο είδη φυτοφάγων οργανισμών, δύο είδη 

σαρκοφάγων οργανισμών, δύο είδη παμφάγων οργανισμών 

D. Δύο είδη αυτότροφων οργανισμοί, τρία είδη σαρκοφάγων οργανισμών, δύο είδη 

παμφάγων οργανισμών 

E. Δύο είδη αυτότροφων οργανισμών, τρία είδη φυτοφάγων οργανισμών, δύο είδη 

σαρκοφάγων οργανισμών, ένα είδος παμφάγου οργανισμού 

 

42. Κορυφαίος/οι θηρευτής/ες σε αυτό το τροφικό πλέγμα είναι: 

 

A. Τα υδρόβια φυτά και το σιτάρι 

B. Τα υδρόβια φυτά 

C. Ο ξιφίας 

D. Το αγόρι 

E. Ο ξιφίας και το αγόρι 

 

43. Παραγωγός/οι σε αυτό το τροφικό πλέγμα είναι: 

 

A. Τα υδρόβια φυτά και το σιτάρι 

B. Το σιτάρι 

C. Τα υδρόβια φυτά 

D. Το αγόρι 

E. Ο ξιφίας, ο τόνος και το κοτόπουλο 

 

44. Η εικόνα 14 παρουσιάζει τα γεννητικά κύτταρα. Ποια από τις δηλώσεις, Α-Ε, που έχει 

σχέση με τα γεννητικά κύτταρα είναι λανθασμένη; 

 

    

 

 

                                                             

 

                 

A. Το 1 είναι το σπερματοζωάριο και το 2 το ωάριο 

B. Η ουρά βοηθά το σπερματοζωάριο να κινείται  

C. Τα ωάρια είναι μεγαλύτερα σε μέγεθος και περισσότερα σε αριθμό  

 

Εικόνα 14 
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D. Οι πυρήνες των δύο κυττάρων περιέχουν το γενετικό υλικό (DNA) 

E. Η κεφαλή του σπερματοζωαρίου έχει υδροδυναμικό σχήμα  

45. Η εικόνα 15 παρουσιάζει πέντε μέρη του αναπαραγωγικού συστήματος της γυναίκας. 

Ποια από τις απαντήσεις, Α-Ε, παρουσιάζει ορθά τα μέρη του αναπαραγωγικού 

συστήματος της γυναίκας; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. 1.  Μήτρα, 2. Κόλπος, 3. Ωαγωγός, 4. Ωοθήκη, 5. Τράχηλος 

B. 1.  Μήτρα, 2. Τράχηλος, 3. Ωαγωγός, 4. Ωοθήκη, 5. Κόλπος 

C. 1.  Μήτρα, 2. Ωαγωγός, 3. Τράχηλος, 4. Ωοθήκη, 5. Κόλπος 

D. 1. Τράχηλος, 2. Μήτρα, 3. Ωαγωγός, 4. Ωοθήκη, 5. Κόλπος 

E. 1. Τράχηλος, 2. Μήτρα, 3. Ωοθήκη, 4. Ωαγωγός, 5. Κόλπος 

 

46. Να επιλέξετε την ορθή απάντηση, Α-Ε, που αφορά το αναπαραγωγικό σύστημα του 

άντρα. 

 

A. Τα σπερματοζωάρια παράγονται στους όρχεις και αποθηκεύονται προσωρινά στο όσχεο 

B. Με την ουρήθρα διοχετεύονται έξω από το σώμα του άντρα μόνο τα ούρα  

C. Τα σπερματοζωάρια παράγονται στις επιδιδυμίδες και αποθηκεύονται στους όρχεις 

D. Το όσχεο εξασφαλίζει στους όρχεις χαμηλότερη θερμοκρασία από αυτή του σώματος 

E. Ο προστάτης αδένας και ο σπερματικός πόρος παράγουν εκκρίματα  

 

47. Ποια από τις πιο κάτω προτάσεις, Α-Ε, που αφορά το γυναικείο αναπαραγωγικό 

σύστημα είναι λανθασμένη; 

 

A. Μέσα στους ωαγωγούς μπορούν να κινηθούν τα σπερματοζωάρια για να συναντήσουν 

το ωάριο 

B. Το τοίχωμα της εσωτερικής κοιλότητας της μήτρας ονομάζεται ενδομήτριο 

C. Στο ενδομήτριο βυθίζεται και αναπτύσσεται σταδιακά το έμβρυο 

D. Οι ωαγωγοί με τη δράση των γυναικείων ορμονών απελευθερώνουν το ωάριο 

E. Στον κόλπο εισέρχεται το πέος κατά τη σεξουαλική επαφή 
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48. Η εικόνα 16 μας δείχνει τη 14η μέρα του καταμήνιου κύκλου στο γυναικείο 

αναπαραγωγικό σύστημα. Ποια από τις πιο κάτω προτάσεις, Α-Ε, που αφορά τη 14η 

μέρα του καταμήνιου κύκλου είναι ορθή; 

 

 

           

 

 

 

A. Το ωάριο αρχίζει να ωριμάζει μέσα στην ωοθήκη 

B. Το ωάριο δεν έχει γονιμοποιηθεί και αποβάλλεται μαζί με βλέννα και αίμα 

C. Το ωάριο έχει ωριμάσει και απελευθερώνεται μέσα στον ωαγωγό 

D. Η 14η μέρα λέγεται και έμμηνη ρύση 

E. Αν το ωάριο γονιμοποιηθεί, το ζυγωτό αρχίζει να διαιρείται  

 

49. Ποια από τις πιο κάτω προτάσεις, Α-Ε, είναι  λανθασμένη; 

 

A. Τα σπερματοζωάρια μπορούν να ζήσουν στο αναπαραγωγικό σύστημα της γυναίκας 

μέχρι και 3 μέρες 

B. Ένα ωάριο μπορεί να μείνει ζωντανό μέσα στον ωαγωγό περίπου 48 ώρες μετά την 

ωορρηξία 

C. Η ημέρα ωορρηξίας για ένα κύκλο που ολοκληρώθηκε, υπολογίζεται αφαιρώντας 14 

ημέρες από το σύνολο των ημερών που διήρκεσε ο κύκλος 

D. Η ένωση του ωαρίου με το σπερματοζωάριο θα μας δώσει το ζυγωτό 

E. Η έμμηνη ρύση ονομάζεται και περίοδος 

 

50. Η Σοφία είναι 25 χρονών και έχει σταθερό καταμήνιο κύκλο. Στις 4 Μαΐου τελείωσε η 

περίοδος της (έμμηνη ρύση), όπου διήρκεσε τρεις ημέρες. Πότε θα τελειώσει ο 

καταμήνιος κύκλος της Μαρίας; 

 

A. 26 Μαΐου 

B. 31 Μαΐου 

C. 29 Μαΐου 

D. 2 Ιουνίου 

E. 1 Ιουνίου 

 

 

 

 

---------- ΤΕΛΟΣ ---------- 
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ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 

 

 

7Η 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ 2021 
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