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ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 

7Η  

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ  

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 2022  

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΜΑΪΟΥ 2022 

 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ΩΡΕΣ (15:00 – 17:00) 

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

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. Οι ανόργανες θρεπτικές ουσίες είναι: 

 

A. Το νερό, τα λίπη και οι βιταμίνες 

B. Το νερό και οι βιταμίνες 

C. Τα άλατα και οι βιταμίνες 

D. Τα άλατα και το νερό  

E. Τα άλατα, το νερό και οι βιταμίνες. 

 

2. Ποια από τις παρακάτω δηλώσεις, Α – Ε, για τα άλατα είναι ορθή; 

 

A. Κάποια άλατα π.χ. ιωδίου χαρακτηρίζονται ως ιχνοστοιχεία  

B. Προέρχονται μόνο από φυτικές τροφές και από το νερό 

C. Κάποια άλατα π.χ. σιδήρου χαρακτηρίζονται ως μακροστοιχεία  

D. Αποταμιεύουν ενέργεια για τους φυτικούς οργανισμούς 

E. Ανήκουν στις δομικές θρεπτικές ουσίες διότι αποτελούν υλικά δομών όπως τα οστά. 

 

3. Ποια από τις παρακάτω δηλώσεις, Α – Ε, για τα λιπίδια είναι λανθασμένη; 

 

A. Συγκεντρώνονται, κυρίως, κάτω από το δέρμα και γύρω από ορισμένα όργανα  

B. Αποτελούν αποταμιευτικές ενεργειακές ουσίες για τους φυτικούς οργανισμούς 

C. Εξυπηρετούν δομικές ανάγκες του οργανισμού     

D. Είναι τα πλουσιότερα ενεργειακά υλικά 

E. Προέρχονται από φυτικές και ζωικές τροφές. 

 

4. Ποια από τις παρακάτω ομάδες τροφών, Α – E, είναι η πλουσιότερη σε 

υδατάνθρακες;  

 

A. Ψωμί, πατάτα, νερό  

B. Ρύζι, πατάτα, αυγό  

C. Μακαρόνια, αλάτι, ρύζι 

D. Μακαρόνια, πατάτα, ρύζι  

E. Μακαρόνια, ρύζι, γιαούρτι.  

 

5. Ο Αντρέας για απογευματινό έφαγε μια μπάρα δημητριακών η οποία περιείχε 9g 

υδατανθράκων, 6g πρωτεϊνών και 5g λιπιδίων.  Να υπολογίσετε το σύνολο των 

θερμίδων (kcal) που είχε η μπάρα δημητριακών που κατανάλωσε ο Αντρέας. 

 

A. 105 θερμίδες 

B. 110 θερμίδες 

C. 115 θερμίδες 

D. 120 θερμίδες 

E. 125 θερμίδες. 
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6. Το πιο κάτω σχήμα παρουσιάζει την Πυραμίδα Διατροφής.  Να επιλέξετε τον ορθό 

συνδυασμό τροφών Α – Ε για τις θέσεις 1 – 5 της Πυραμίδας Διατροφής: 

 

                                                           

 

 

ΛΙΓΕΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟΝ ΜΗΝΑ  

 

 

ΛΙΓΕΣ ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

 

 

 

 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 

 

 

 

 

 

 Θέση 1 Θέση 2 Θέση 3 Θέση 4 Θέση 5 

A. γιαούρτι σοκολάτα κοτόπουλο μπανάνα ψωμί 

B. κέικ γάλα αυγό μακαρόνια ντομάτα 

C. ντόνατ αυγό γάλα μήλο δημητριακά 

D. κρουασάν τυρί ψάρι πατάτα λάχανο 

E. καραμέλες ψάρι τυρί δημητριακά αχλάδι 

 

 

7. Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει ένα χαρακτηριστικό για κάθε ένα από τα  

προβλήμάτα υγείας 1 – 3 που οφείλονται στη μη ισορροπημένη διατροφή.   

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ 1 Πρόσληψη ελάχιστης τροφής 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ 2 Πρόσληψη τροφών χωρίς φυτικές ίνες 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ 3 Πρόσληψη τροφών πλούσιων σε ζωικά λίπη 

 

 

Τα προβλήματα υγείας 1, 2 και 3 που παρουσιάζονται στον πίνακα είναι αντίστοιχα: 

 

A. 1: Ανορεξία  2: Παχυσαρκία  3: Δυσκοιλιότητα 

B. 1: Βουλιμία  2: Καρδιαγγειακές παθήσεις 3: Παχυσαρκία 

C. 1: Ανορεξία  3: Οστεοπόρωση  3: Ψηλή αρτηριακή πίεση 

D. 1: Οστεοπόρωση 2: Δυσκοιλιότητα  3: Παχυσαρκία 

E. 1: Ανορεξία  2: Δυσκοιλιότητα  3: Καρδιαγγειακές παθήσεις 

 

 

 

1. 

2. 

3. 4. 

5. 
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8. Το πιο κάτω σχεδιάγραμμα δείχνει ένα πείραμα για την ανίχνευση μιας διαλυμένης 

θρεπτικής ουσίας. 

 

 
 

Ποια από τις επιλογές Α έως Ε αντιστοιχεί στο χημικό αντιδραστήριο που 

χρησιμοποιήθηκε και στη θρεπτική ουσία που ανιχνεύτηκε; 

 

 Χημικό αντιδραστήριο Θρεπτική ουσία 

A. Αιθανόλη Λιπαρές ουσίες 

B. Διάλυμα θειικού χαλκού στην παρουσία 

διαλύματος υδροξειδίου του νατρίου 

Λιπαρές ουσίες 

C. Διάλυμα ιωδίου Απλά σάκχαρα 

D. Διάλυμα Βενεδικτίνης Απλά σάκχαρα 

E. Διάλυμα υπερμαγγανικού καλίου Πρωτεΐνες  

 

 

9. Δίνονται τέσσερις (4) δοκιμαστικοί σωλήνες που περιέχουν 2 ml ασπράδι αυγού ο 

καθένας.   

• Στον δοκιμαστικό σωλήνα 1 προσθέτω 5 

σταγόνες διαλύματος θειικού χαλκού.     

• Στον δοκιμαστικό σωλήνα 2 

προσθέτω 2 ml διαλύματος Βενεδικτίνης. 

• Στον δοκιμαστικό σωλήνα 3 

προσθέτω 5 σταγόνες  διαλύματος θειικού 

χαλκού και 15 σταγόνες διαλύματος 

υδροξειδίου του νατρίου. 

• Στον δοκιμαστικό σωλήνα 4  

προσθέτω 3 ml διαλύματος υπερμαγγανικού καλίου.    

 

Σε ποιον από τους 4 δοκιμαστικούς σωλήνες  θα ανιχνευθούν πρωτεΐνες; 

 

A. Στον δοκιμαστικό σωλήνα 1 

B. Στον δοκιμαστικό σωλήνα 2 

C. Στον δοκιμαστικό σωλήνα 3 

D. Στον δοκιμαστικό σωλήνα 4 

E. Σε κανένα δοκιμαστικό σωλήνα. 
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10. Ποια από τις παρακάτω δηλώσεις, Α – Ε, για τις δομικές θρεπτικές ουσίες είναι ορθή; 

 

A. Στις δομικές ουσίες ανήκουν οι υδατάνθρακες, οι πρωτεΐνες και τα άλατα 

B. Στις δομικές ουσίες ανήκουν οι υδατάνθρακες, οι πρωτεΐνες, τα λιπίδια και τα άλατα 

C. Στις δομικές ουσίες δεν ανήκουν τα άλατα, οι βιταμίνες και τα λιπίδια 

D. Στις δομικές ουσίες δεν ανήκουν το νερό,οι βιταμίνες, τα άλατα και τα λιπίδια 

E. Στις δομικές ουσίες ανήκουν οι υδατάνθρακες, οι πρωτεΐνες και τα λιπίδια. 

.   

 

11. Πιο κάτω παρουσιάζεται μια πειραματική διάταξη που ετοίμασε ο Πέτρος, ένας 

μαθητής της Β΄ Γυμνάσιου. 

 

 

 
 

Ποιο είδος θρεπτικής ουσίας θέλει να ανιχνεύσει ο Πέτρος, αν ο δοκιμαστικός 

σωλήνας 7 περιέχει ελαιόλαδο; 

 

A. Απλά σάκχαρα 

B. Πρωτεΐνες  

C. Λιπαρές ουσίες 

D. Βιταμίνη C 

E. Υδατάνθρακες. 

 

12. Τα αντιδραστήρια αιθανόλη, διάλυμα Βενεδικτίνης, διάλυμα θειικού χαλκού - 

διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου  και  διάλυμα υπερμαγγανικού καλίου ανιχνεύουν 

αντίστοιχα τις πιο κάτω θρεπτικές ουσίες: 

 

A. Άλατα, Απλά σάκχαρα, Πρωτεΐνες, Βιταμίνη C 

B. Λιπαρές ουσίες, Απλά σάκχαρα, Πρωτεΐνες, Βιταμίνη C 

C. Λιπαρές ουσίες, Άμυλο, Πρωτεΐνες, Βιταμίνη C  

D. Απλά σάκχαρα, Λιπαρές ουσίες, Νουκλεϊνικά οξέα, Βιταμίνη C 

E. Λιπαρές ουσίες, Απλά σάκχαρα, Βιταμίνη C, Πρωτεΐνες. 
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Ερωτήσεις 13-16 

 

Οι ερωτήσεις 13-16  αναφέρονται στο πείραμα 

που έκανε η Χαρά, μια μαθήτρια της Β΄ Γυμνασίου.   

 

Στο διπλανό σχήμα φαίνονται πέντε (5) 

δοκιμαστικοί σωλήνες. Ο καθένας περιέχει  

2 ml από διαφορετικό δείγμα τροφής.  

Η Χαρά πρόσθεσε, σε κάθε δοκιμαστικό σωλήνα,  

3 ml διαλύματος  υπερμαγγανικού καλίου.  

 

13. Ποια από τις παρακάτω επιλογές, Α - Ε, σχετικά με τους παράγοντες του πειράματος 

που έκανε η Χαρά, είναι ορθή; 

 

 

14. Στους δοκιμαστικούς σωλήνες Β και Γ, το αποτέλεσμα της αντίδρασης ήταν  θετικό.  

Ποια χρωματική αλλαγή του αντιδραστηρίου οδήγησε τη Χαρά σε αυτό το 

συμπέρασμα; 

  

A. Από γαλάζιο έγινε κεραμιδί 

B. Από γαλάζιο αποχρωματίστηκε 

C. Από ιώδες έγινε κυανούν - μοβ   

D. Από ιώδες αποχρωματίστηκε 

E. Καμία από τις πιο πάνω χρωματικές αλλαγές. 

 

15. Ποια θρεπτική ουσία περιέχει ο σωλήνας Ε, αν η Χαρά γνώριζε από την αρχή ότι 

είναι ο θετικός μάρτυρας; 

 

A. Διάλυμα βιταμίνης C 

B. Διάλυμα πρωτεϊνών  

C. Ελαιόλαδο 

D. Διάλυμα γλυκόζης  

E. Διάλυμα αλατιού. 

 

 

 

 Παράγοντας που 

κρατήθηκε σταθερός 

Παράγοντας που άλλαξε Παράγοντας που 

μετρήθηκε 

A. Ποσότητα αντιδραστηρίου Είδος δείγματος τροφής Ποσότητα δείγματος 

τροφής 

B. Είδος αντιδραστηρίου  Ποσότητα αντιδραστηρίου Αλλαγή χρώματος 

αντιδραστηρίου 

C. Ποσότητα αντιδραστηρίου Είδος δείγματος τροφής Αλλαγή χρώματος 

αντιδραστηρίου 

D. Αλλαγή χρώματος 

αντιδραστηρίου 

Θερμοκρασία Χρόνος 

E. Χρόνος Αλλαγή χρώματος 

αντιδραστηρίου 

Ποσότητα δείγματος 

τροφής 
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16. Ποιο δείγμα τροφής μπορεί να βρίσκεται μέσα σε έναν από τους σωλήνες Β και Γ; 

 

A. Ασπράδι αυγού 

B. Χυμός λευκού σταφυλιού 

C. Γάλα  

D. Βούτυρο 

E. Φρέσκος χυμός λεμονιού. 

 

17. Το πιο κάτω σχήμα παρουσιάζει κάποια από τα όργανα του πεπτικού συστήματος. 

Ποια από τις πιο κάτω επιλογές Α – Ε παρουσιάζει τα όργανα με τη σωστή σειρά; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. 1:Χοληδόχος κύστη – 2: Συκώτι – 3: Στομάχι – 4: Πάγκρεας – 5: Δωδεκαδάκτυλος  

B. 1: Συκώτι –  2: Χοληδόχος κύστη – 3: Δωδεκαδάκτυλος – 4: Πάγκρεας – 5: Στομάχι  

C. 1: Συκώτι – 2: Στομάχι – 3: Πάγκρεας – 4: Χοληδόχος κύστη – 5: Δωδεκαδάκτυλος  

D. 1: Πάγκρεας – 2: Συκώτι – 3: Στομάχι – 4: Δωδεκαδάκτυλος – 5: Χοληδόχος κύστη 

E. 1: Συκώτι – 2: Στομάχι – 3: Πάγκρεας – 4: Δωδεκαδάκτυλος – 5: Χοληδόχος κύστη. 

 

18. Ποια από τις πιο κάτω δηλώσεις Α – Ε αναφέρεται ορθά στους προσαρτημένους 

αδένες του πεπτικού συστήματος και τα εκρίμματα που παράγουν; 

 

A. Συκώτι – Χολή, Πάγκρεας – Παγκρεατικό υγρό, Σιελογόνοι αδένες – Σάλιο  

B. Συκώτι – Πεψίνη, Στομάχι – Γαστρίνη, Λεπτό έντερο – Εντερικό υγρό  

C. Σιελογόνοι αδένες – Σάλιο, Συκώτι – Ινσουλίνη, Στομάχι – Πεψίνη  

D. Συκώτι – Χολή, Λεπτό έντερο – Αμυλάση , Σιελογόνοι αδένες – Λυσοζύμη  

E. Σιελογόνοι αδένες – Σάλιο, Πάγκρεας – Πεψίνη, Συκώτι – Χολή. 

 

19. Ποια από τις παρακάτω δηλώσεις που αναφέρονται στα δόντια είναι σωστή; 

  

A. Τα πρώτα δόντια ονομάζονται νεογνά και είναι 20, ενώ τα μόνιμα δόντια είναι 32 

B. Τα πρώτα δόντια ονομάζονται νεογιλά και είναι 20, ενώ τα μόνιμα δόντια είναι 32 

C. Τα πρώτα δόντια ονομάζονται νεογιλά και είναι 22, ενώ τα μόνιμα δόντια είναι 30 

D. Τα πρώτα δόντια ονομάζονται νεογνά και είναι 24, ενώ τα μόνιμα δόντια είναι 32 

E. Τα πρώτα δόντια ονομάζονται νεογιλά και είναι 24, ενώ τα μόνιμα δόντια είναι 34. 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 
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20. Η Μαρία επισκέφθηκε τον οδοντίατρο της για προληπτικό έλεγχο των δοντιών της. 

Μετά από την εξέταση, ο γιατρός διαπίστωσε ότι τα δόντια με τους αριθμούς 2, 3 και 

4 στην κάτω σιαγόνα είχαν τερηδόνα. Σε ποια είδη δοντιών ανήκουν  τα δόντια στα 

οποία παρουσιάζει πρόβλημα η Μαρία; 

 

 

A. 2: Γομφίος, 3: προγόμφιος και 4: κυνόδοντας  

B. 2: Προγόμφιος, 3: κυνόδοντας και 4: γομφίος 

C. 2: Κυνόδοντας, 3: προγόμφιος και 4: γομφίος  

D. 2: Κοπτήρας, 3: κυνόδοντας και 4: γομφίος 

E. 2: Κοπτήρας, 3: προγόμφιος και 4: γομφίος. 

 

 

21. Ποια από τις πιο κάτω προτάσεις Α – Ε που αναφέρονται σε μέρος ή συστατικό του 

δοντιού είναι λανθασμένη; 

 

A. Η αδαμαντίνη αποτελεί το σκληρότερο συστατικό του δοντιού με 95% ασβέστιο                                         

B. Η οστεΐνη στερεώνει τα δόντια στη σιαγόνα  

C. Η αδαμαντίνη περιβάλλεται από την οδοντίνη 

D. Ο πολφός περιέχει αγγεία και νεύρα  

E. Ο πολφός συμβάλλει στη θρέψη, την άμυνα και την αίσθηση του δοντιού.                                                               

 

22. Ποια από τις παρακάτω δηλώσεις που αφορούν στο σάλιο δεν είναι ορθή; 

 

A. Το σάλιο περιέχει τα ένζυμα αμυλάση και λυσοζύμη 

B. Το σάλιο βοηθά στην καταπολέμηση παθογόνων μικροβίων που εισέρχονται στο 

στόμα 

C. Το σάλιο συμβάλει στη μερική διάσπαση του αμύλου 

D. Το σάλιο συμβάλει στη μερική διάσπαση των πρωτεϊνών  

E. Το σάλιο συμμετέχει στον σχηματισμό του βλωμού. 

 

23. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις που αφορούν στο γαστρικό υγρό είναι σωστή; 

 

A. Παράγεται από το συκώτι 

B. Συμβάλει στη διάσπαση των υδατανθράκων  

C. Προστατεύει τα τοιχώματα του στομάχου 

D. Περιέχει υδροχλωρικό οξύ και το ένζυμο πεψίνη 

E. Ρυθμίζει την έκκριση της ορμόνης γαστρίνης. 

 

24. Τα όργανα στα οποία παράγεται και αποθηκεύεται προσωρινά η χολή είναι 

αντίστοιχα: 

 

A. Το στομάχι και το πάγκρεας 

B. Το συκώτι και το πάγκρεας 

C. Το πάγκρεας και η χοληδόχος κύστη 

D. Το στομάχι και το συκώτι 

E. Το συκώτι και η χοληδόχος κύστη. 
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25. Ποια από τις πιο κάτω προτάσεις που αφορούν στο παχύ έντερο είναι λανθασμένη; 

 

A. Αποθηκεύει προσωρινά τα άπεπτα υλικά των τροφών 

B. Γίνεται απορρόφηση νερού, αλάτων και πρωτεϊνών 

C. Σχηματίζονται τα κόπρανα 

D. Παράγεται η βιταμίνη Κ 

E. Γίνεται απορρόφηση βιταμινών. 

 

26. Το όργανο του πεπτικού συστήματος το οποίο έχει την ικανότητα να αναγεννιέται 

είναι: 

 

A. Το συκώτι  

B. Το πάγκρεας  

C. Το στομάχι  

D. Η χοληδόχος κύστη 

E. Ο οισοφάγος. 

 

27. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις που αφορούν το παγκρεατικό υγρό είναι ορθή; 

 

A. Περιέχει ένζυμα για τη διάσπαση μόνο των υδατανθράκων και των πρωτεϊνών 

B. Περιέχει ένζυμα μόνο για τη διάσπαση των πρωτεϊνών 

C. Περιέχει ένζυμα μόνο για τη διάσπαση των λιπών και των νουκλεϊνικών οξέων 

D. Περιέχει ένζυμα για τη διάσπαση των υδατανθράκων, των πρωτεϊνών, των λιπών και 

των νουκλεϊνικών οξέων 

E. Περιέχει ένζυμα για τη διάσπαση των πρωτεϊνών, των λιπών και των νουκλεϊνικών 

οξέων. 

 

28. Το εντερικό υγρό: 

 

A. Δρα στο παχύ έντερο και γαλακτοματοποιεί τα λίπη 

B. Δρα στο λεπτό έντερο και αυξάνει τον όγκο και τη ρευστότητα του εντερικού χυλού 

C. Δρα στο λεπτό έντερο και διασπά τα λίπη 

D. Δρα στο στομάχι και αυξάνει τον όγκο και τη ρευστότητα του εντερικού χυλού 

E. Κανένα από τα πιο πάνω. 

 

29. Η διαδικασία με την οποία η τροφή διασπάται σε μακρομόρια μέσω των κινήσεων 

που γίνονται από τον γαστρεντερικό σωλήνα ονομάζεται: 

 

A.  Χημική πέψη 

B. Απορρόφηση 

C. Αφομοίωση 

D. Αφόδευση 

E. Καμία απάντηση από τις πιο πάνω δεν είναι ορθή. 
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30. Ένας μαθητής, τρώγοντας το σάντουίτς του το διάλειμμα, διαπίστωσε ότι το ψωμί 

στο στόμα του είχε γλυκιά γεύση. Αυτό οφείλεται στη διάσπαση των μακρομορίων 

του ψωμιού (άμυλο) σε απλούστερα σάκχαρα (μικρομόρια) από το ένζυμο: 

 

A. Παγκρεατική αμυλάση 

B. Πεψίνη 

C. Θρυψίνη 

D. Αμυλάση του σάλιου 

E. Παγκρεατική λιπάση. 

 

31. Ποια από τις πιο κάτω απαντήσεις Α – Ε παρουσιάζει στη σωστή σειρά τον τρόπο 

οργάνωσης του ανθρώπινου οργανισμού ξεκινώντας από τη μεγαλύτερη και 

καταλήγοντας στη μικρότερη δομή;  

 

A. Κυκλοφορικό σύστημα, αρτηρία, ερυθρό αιμοσφαίριο, καρδία 

B. Κύτταρο, πυρήνας, νουκλεοτίδια, νουκλεϊνικά οξέα 

C. Μικρομόριο, μακρομόριο, μιτοχόνδριο, κύτταρο 

D. Πεπτικό σύστημα, στομάχι, βλεννογόνος, μιτοχόνδριο 

E. Καμία απάντηση από τις πιο πάνω δεν είναι ορθή. 

 

 

32. Η ερώτηση που ακολουθεί σχετίζεται με το ιστορικό πείραμα του Λάζαρο 

Σπαλαντζάνι που αφορά στη διαδικασία της πέψης. 

Πιο κάτω παρατίθεται το πείραμα του Λάζαρο Σπαλαντζάνι (Lazzaro Spallanzani): 

«Τον 18ο αιώνα, ο Λάζαρο Σπαλαντζάνι εξέφρασε την ιδέα ότι η τροφή διασπάται 

(χωνεύεται) με τη δράση των γαστρικών υγρών, παρά με τη δράση των μυών, όπως 

πίστευαν άλλοι επιστήμονες της εποχής του. Για να το αποδείξει, κατάπιε έναν 

κούφιο ξύλινο σωλήνα μήκους 2 cm και διαμέτρου 0,5 cm, ο οποίος περιείχε ένα 

κομμάτι κρέας. Ο σωλήνας ήταν σφραγισμένος στα δύο άκρα του, αλλά τα 

τοιχώματά του είχαν πολλές μικρές τρύπες. Δύο μέρες αργότερα, ο ξύλινος 

σωλήνας αποβλήθηκε από το σώμα του Σπαλαντζάνι. Ο σωλήνας όταν αποβλήθηκε 

από το σώμα του ήταν σχεδόν άδειος». 

Γιατί ο Λάζαρο Σπαλαντζάνι στο πείραμά του χρησιμοποίησε έναν ξύλινο σωλήνα 

με τρύπες; 

 

A. Ο ξύλινος σωλήνας ήταν σκληρός και έτσι εμπόδιζε τους μύες του γαστρεντερικού 

σωλήνα να δράσουν στο κρέας 

B. Οι τρύπες στον ξύλινο σωλήνα επέτρεψαν στο γαστρικό υγρό να εισέλθει στον σωλήνα 

και να δράσει στο κρέας 

C. Ο ξύλινος σωλήνας περιείχε ίνες που διευκόλυναν την πέψη της τροφής 

D. Οι τρύπες στον ξύλινο σωλήνα επέτρεψαν σε ένα μέρος του κρέατος να μπορέσει να 

εξέλθει από τον σωλήνα 

E. Καμία από τις πιο πάνω απαντήσεις δεν είναι ορθή. 
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33. Κάποιες θρεπτικές ουσίες απορροφώνται από τον οργανισμό χωρίς να προηγηθεί 

η πέψη τους στον γαστρεντερικό σωλήνα. Ποια δήλωση αναφέρεται σε ομάδα 

τέτοιων θρεπτικών ουσιών;  

 

A. Το άμυλο και η κυτταρίνη επειδή είναι φυτικής προέλευσης και μπορούν να 

απορροφηθούν πολύ εύκολα 

B. Το νερό, τα άλατα και οι πρωτεΐνες που διαπερνούν εύκολα τα τοιχώματα του λεπτού 

εντέρου 

C. Το νερό, η γλυκόζη, τα αμινοξέα και οι βιταμίνες που είναι μικρομόρια και διαπερνούν 

εύκολα τα τοιχώματα του λεπτού εντέρου 

D. Η γλυκόζη, τα αμινοξέα και τα λιπίδια που είναι μικρομόρια και διαπερνούν εύκολα τα 

τοιχώματα του λεπτού εντέρου 

E. Το νερό, τα άλατα, οι βιταμίνες και τα νουκλεινικά οξέα που διαπερνούν εύκολα τα 

τοιχώματα του λεπτού εντέρου. 

 

34. Να εντοπίσετε τη λανθασμένη πρόταση από τις πιο κάτω: 

 

A. Τα λιπίδια αποτελούνται από γλυκερόλη και δύο λιπαρά οξέα 

B. Οι υδατάνθρακες δεν αποτελούνται από αμινοξέα 

C. Οι πρωτεΐνες δεν αποτελούνται από γλυκόζες 

D. Τα νουκλεϊνικά οξέα αποτελούνται από νουκλεοτίδια 

E. Τα ένζυμα είναι ειδικές πρωτεΐνες.  

 

35. Η διάσπαση των μακρομορίων σε μικρομόρια μέσα στον γαστρεντερικό σωλήνα 

ονομάζεται: 

 

A. Απορρόφηση 

B. Μηχανική πέψη 

C. Χημική πέψη 

D. Αφομοίωση 

E. Καμία από τις πιο πάνω απαντήσεις δεν είναι ορθή. 

 

36. Ένα γεύμα από το πιο κάτω τρόφιμο περιέχει τα ακόλουθα συστατικά: 

 

       Ανά 100g 

Υδατάνθρακες 40% 

Λίπη 50% 

Πρωτεΐνες 10% 

 

Αν κάποιος καταναλώσει 500g από το πιο πάνω τρόφιμο, ποια από τις 

παρακάτω προτάσεις είναι η πιο ορθή; 

 

A. Η ενέργεια που παίρνει από τους υδατάνθρακες ανέρχεται στις 800 kcal 

B. Η ενέργεια που παίρνει από τις λιπαρές ουσίες ανέρχεται στις 2250 kcal 

C. Η ενέργεια που παίρνει από τις πρωτεΐνες ανέρχεται στις 250 kcal 

D. Η Α και η Β είναι ορθές 

E. Οι Α, Β και C είναι ορθές. 

 



13 
 

37. Το μεγαλύτερο ποσοστό των προϊόντων της πέψης απορροφάται κυρίως 

στο(ν): 

  

A. Οισοφάγο 

B. Στομάχι 

C. Λεπτό έντερο 

D. Παχύ έντερο 

E. Καμία από τις πιο πάνω απαντήσεις δεν είναι ορθή. 

 

38. Στον πίνακα που ακολουθεί, ποια είναι η ορθή αντιστοίχιση; 

 

1. Πέψη Α. Χρήση των απλών ουσιών για να φτιάξει ο 

οργανισμός τις δικές του ουσίες 

2. Απορρόφηση Β. Αποβολή των άχρηστων ουσιών από τον 

πρωκτό 

3. Αφομοίωση Γ. Διάσπαση των μακρομορίων σε απλούστερες 

ουσίες 

4. Αφόδευση Δ. Μεταφορά των απλών υλικών από το έντερο 

στην κυκλοφορία του αίματος 

 

A. 1-Γ, 2-Α, 3-Β, 4-Δ 

B. 1-Α, 2-Β, 3-Γ, 4-Δ 

C. 1-Γ, 2-Α, 3-Γ, 4-Β 

D. 1-Α, 2-Δ, 3-Γ, 4-Β 

E. Καμία από τις πιο πάνω απαντήσεις δεν είναι ορθή. 

 

39. Ποια από τις παρακάτω επιλογές απαντήσεων, Α – Ε, συμπληρώνει ορθά τα 

κενά  στο πιο κάτω κείμενο με τη σωστή σειρά; 

 

Το ψωμί περιέχει                       . Η χημική πέψη του συγκεκριμένου συστατικού ξεκινά 

στο                       από το ένζυμο                       . Το βούτυρο περιέχει                       . Η 

χημική πέψη  του συγκεκριμένου συστατικού ξεκινά στο                        από το  ένζυμο 

                       . Το στήθος κοτόπουλου περιέχει                       . Η χημική πέψη του 

συγκεκριμένου συστατικού ξεκινά στο                       από το ένζυμο                       .  

 

A. Άμυλο, λεπτό έντερο, παγκρεατική αμυλάση, πρωτεΐνες, στομάχι, πεψίνη, λιπίδια, 

λεπτό έντερο, παγκρεατική λιπάση 

B. Άμυλο, στόμα, αμυλάση του σάλιου, λιπίδια, λεπτό έντερο, παγκρεατική λιπάση, 

πρωτεΐνες, λεπτό έντερο, θρυψίνη 

C. Άμυλο, λεπτό έντερο, παγκρεατική αμυλάση, λιπίδια, λεπτό έντερο, παγκρεατική 

λιπάση, πρωτεΐνες, στομάχι, πεψίνη 

D. Άμυλο, στόμα, αμυλάση του σάλιου, λιπίδια, λεπτό έντερο, παγκρεατική λιπάση, 

πρωτεΐνες, στομάχι, πεψίνη 

E. Καμία από τις πιο πάνω απαντήσεις δεν είναι ορθή. 
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40. Ποια από τις παρακάτω εικόνες, Α – Ε, παρουσιάζει ένα μόριο υδατάνθρακα; 

 

     Α.   Β.   Γ.           Δ.      Ε. 

 

A. Εικόνα Α 

B. Εικόνα Β 

C. Εικόνα Γ 

D. Εικόνα Δ 

E. Εικόνα Ε 

 

41. Ποια από τις παρακάτω δηλώσεις που αφορά το κυκλοφορικό μας σύστημα είναι 

λανθασμένη; 

 

A. Η καρδία λειτουργεί ως διπλή αντλία 

B. Η αορτή είναι μια αρτηρία που απομακρύνει το αίμα από την καρδιά  

C. Τα τριχοειδή αγγεία δομούνται μόνο από μια στιβάδα κύτταρα 

D. Σε εικόνες όλες οι φλέβες αναπαριστούνται με μπλε χρώμα διότι μεταφέρουν αίμα 

πλούσιο σε διοξείδιο του άνθρακα 

E. Το μυοκάρδιο αποτελείται από έναν ειδικό μυϊκό ιστό. 

 

42. Το διπλανό σχήμα παριστάνει την καρδιά του ανθρώπου σε τομή. Ποιες ενδείξεις 

παρουσιάζουν αντίστοιχα τη μεγαλύτερη κοιλότητα της καρδίας με οξυγονωμένο 

αίμα και το αγγείο που απομακρύνει το αίμα από αυτή;  

 

 

A.  2 και 5 

B. 2 και 6 

C. 3 και 6 

D. 4 και 5 

E. 4 και 6. 

 

 

 

 

 

43. Με βάση την πιο πάνω εικόνα, ποια από τις παρακάτω δηλώσεις, Α – Ε,  

περιγράφει ορθά τη ροή του αίματος από τα τριχοειδή αγγεία των πνευμόνων μέχρι 

τις αρτηρίες που οδηγούν το αίμα στους διάφορους ιστούς; 

 

A. 7,8           1          2             5   

B. 7,8           1          2             6  

C. 9              3           4             6    

D. 3              4           5       

E. 3              4           6. 
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44. Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται η τομή των τριών ειδών αιμοφόρων αγγείων. 

Διακρίνονται τα δομικά χαρακτηριστικά τους, χωρίς όμως να φαίνονται οι βαλβίδες. 

Ποιο/α από τα τρία είδη αιμοφόρων αγγείων δε διαθέτει/ουν βαλβίδες; 

 

A. Το 1 και 2 

B. Το 2 και 3 

C. Μόνο το 1  

D. Μόνο το 2 

E. Μόνο το 3. 

 

 

 

 

 

45. Ποια από τις παρακάτω δηλώσεις, Α – Ε, για τις φλέβες είναι λανθασμένη;   

 

A. Είναι προσαγωγά αγγεία  

B. Έχουν μεγαλύτερη διάμετρο αυλού και επομένως λεπτότερα τοιχώματα 

C. Δεν εμφανίζουν σφυγμό  

D. Έχουν λεπτότερο μυϊκό ιστό 

E. Το αίμα στις φλέβες εμφανίζει μεγαλύτερη πίεση για να οδηγηθεί στην καρδιά. 

 

 

46. Ποια από τις παρακάτω δηλώσεις, Α – Ε, που αφορούν στη στεφανιαία κυκλοφορία 

είναι ορθή;  

 

A. Τροφοδοτεί με οξυγόνο την καρδία 

B. Τροφοδοτεί με θρεπτικές ουσίες την καρδία 

C. Απομακρύνει το διοξείδιο του άνθρακα από την καρδία  

D. Το αίμα μέσω του στεφανιαίου κόλπου καταλήγει στον δεξιό κόλπο  

E. Όλες οι παραπάνω δηλώσεις είναι ορθές. 

 

 

47. Η μιτροειδής βαλβίδα επιτρέπει τη ροή του αίματος από: 

 

A. τον αριστερό κόλπο στην αριστερή κοιλία  

B. τον δεξιό κόλπο στη δεξιά κοιλία 

C. τη δεξιά κοιλία στον δεξιό κόλπο 

D. την αριστερή κοιλία στον αριστερό κόλπο 

E. τις φλέβες στην καρδιά. 
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Ερωτήσεις 48-50: 

 

Στο σχήμα που ακολουθεί φαίνονται τα έμμορφα συστατικά του αίματος. Με βαση το 

σχήμα να απαντήσετε τις επόμενες τρεις ερωτήσεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48. Ποια έμμορφα συστατικά του αίματος βοηθούν μια πληγή να σταματήσει να 

αιμορραγεί και με ποιο/ους αριθμό/ούς παρουσιάζεται/ονται στο πιο πάνω σχήμα; 

  

A. Λευκά αιμοσφαίρια – αριθμοί 3, 4, 5, 6  

B. Ερυθρά αιμοσφαίρια – αριθμός 1  

C. Αιμοπετάλια – αριθμός 1 

D. Αιμοπετάλια – αριθμός 2 

E. Λεμφοκύτταρα – αριθμός 2. 

           

49. Ποιος αριθμός δείχνει τα ηωσινόφιλα και σε ποια κατηγορία αιμοσφαιρίων 

ανήκουν; 

 

A.  5 – Λευκά αιμοσφαίρια 

B. 5 – Ερυθρά αιμοσφαίρια 

C. 4 – Λευκά αιμοσφαίρια  

D. 4– Ερυθρά αιμοσφαίρια  

E. 2 – Λευκά αιμοσφαίρια. 

 

50. Η αιμοσφαιρίνη είναι υπεύθυνη να δεσμεύει το οξυγόνο και να το μεταφέρει στους 

διάφορους ιστούς. Να ονομάσετε το έμμορφο συστατικό όπου βρίσκεται η 

αιμοσφαιρίνη και τον αριθμό που το δείχνει στο σχήμα.   

 

A.  Λευκά αιμοσφαίρια – 2 

B. Ερυθρά αιμοσφαίρια– 1 

C. Λευκά αιμοσφαίρια – 4 

D. Ερυθρά αιμοσφαίρια – 4  

E. Ερυθρά αιμοσφαίρια – 2. 

 

 

ΤΕΛΟΣ 
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ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 

 

 

7Η  

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ  

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 2022  
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