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ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 

13η  19η   
ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΝΕΩΝ (IJSO) 2022 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΝΕΩΝ (IJSO) 2022 
  

 
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ΩΡΕΣ (11:00 – 13:00) 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 

 
Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από Πενήντα (50) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (50 μονάδες). 
 

1. Στο ΦΥΛΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ: 
Δηλώνουμε τα προσωπικά μας στοιχεία, μαυρίζοντας-γεμίζοντας με μολύβι HB, MONO τους 
κατάλληλους κύκλους για: 
 (i) το ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ,  
 (ii) το ΦΥΛΟ, και 
 (iii) τον ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΑΘΗΤΗ  (που θα  δοθεί από τον επιτηρητή) 

2. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από πενήντα (50) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. 
3. Για κάθε ερώτηση υπάρχει ΜΟΝΟ ΜΙΑ ορθή απάντηση που βαθμολογείται με  

μία (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.   Σ’ ένα εργαστήριο ετοιμάστηκαν τέσσερα (4) διαφορετικά παρασκευάσματα για 
μικροσκοπική παρατήρηση. Στον Πίνακα 1 καταγράφονται πληροφορίες για το κάθε 
παρασκεύασμα. 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

  
 Ποια από τις επιλογές Α έως Ε αντιστοιχεί στο κάθε παρασκεύασμα 1, 2, 3 και 4; 
 
 Α.   1. Βακτήριο στρεπτόκοκκου, 2. Ιός HIV, 3. Μύκητας Κάντιτα, 4. Αμοιβάδα 
 Β.  1. Ιός HIV, 2. Μύκητας Κάντιτα, 3. Αμοιβάδα, 4. Βακτήριο στρεπτόκοκκου 
 Γ.  1. Βακτήριο στρεπτόκοκκου, 2. Μύκητας Κάντιτα, 3. Αμοιβάδα, 4. Ιός HIV 
 Δ.   1. Βακτήριο στρεπτόκοκκου, 2. Αμοιβάδα, 3. Μύκητας Κάντιτα, 4. Ιός HIV 

Ε.   1. Ιός HIV, 2. Αμοιβάδα, 3. Μύκητας Κάντιτα, 4. Βακτήριο στρεπτόκοκκου. 
 

2.  Ποια δήλωση δεν ισχύει για τα αντιβιοτικά; 
 

 Α. Είναι ειδικά φάρμακα που χορηγούνται από τους γιατρούς για να εξουδετερώσουν 
παθογόνα μικρόβια.   

 Β.  Παράγονται από πρωτεΐνες ιών που στοχεύουν να εξουδετερώσουν. 
 Γ.  Παράγονται από μύκητες, βακτήρια, φυτά. 
 Δ.   Αναστέλλουν μεταβολικές διεργασίες των παθογόνων μικροβίων. 

Ε.   Δεν καταπολεμούν ιούς επειδή οι ιοί δεν έχουν δικό τους μεταβολισμό. 
 

3.  Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει τέσσερις (4) ασθένειες και το είδος του οργανισμού που 
προκαλεί την κάθε ασθένεια. Ποια/ες ασθένεια/ες μπορούν να αντιμετωπιστούν με 
χορήγηση αντιβιοτικών; 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Α. Μόνο η I 
B. Μόνο οι I και III 
Γ. Μόνο οι I και ΙV 
Δ. Μόνο οι Ι, ΙΙΙ και IV 
Ε. Οι Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και το IV. 
 

 
 

Πίνακας 1 

Παρασκευάσματα 
Τελική 

μεγέθυνση 
Τύπος μικροσκοπίου Παρατηρήσεις 

1 100000 x Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο 
Έχει κυτταρικό τοίχωμα 
αλλά δεν έχει μιτοχόνδρια. 

2 100 x Οπτικό ή φωτονικό 
Έχει πυρήνα και 
ψευδοπόδια. 

3 100 x Οπτικό ή φωτονικό 
Έχει κυτταρικό τοίχωμα και 
πυρήνα.   

4 500000  x Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο Έχει πρωτεϊνικό φάκελο. 

Πίνακας 2 

 Ασθένειες Είδος Οργανισμού 

I. Φυματίωση  Βακτήρια 

II. COVID-19 Ιοί 

III. Καντιτίαση Μύκητες 

IV. Τριχομονάδες Πρωτόζωα 
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4.  Ποιο/α από τα παρακάτω μπορεί να αναγνωριστεί από το ανοσοποιητικό σύστημα 
ως αντίγονο; 

 
 Α. Μια τοξίνη που παράγεται από ένα βακτήριο 
 Β. Μια πρωτεΐνη του πρωτεϊνικού φακέλου ενός ιού 
 Γ. Ξένο γενετικό υλικό DNA ή RNA ενός ιού 
 Δ. Οι επιλογές Α και Β μόνο 
 Ε. Οι επιλογές Α, Β και Γ. 

 
5.      Οι πιο κάτω δηλώσεις αφορούν στον καταμήνιο κύκλο. Ποια από τις δηλώσεις Α - Ε 
είναι η ορθή; 

 
Α. Αν αφαιρεθούν 14 μέρες από την τελευταία μέρα ενός καταμήνιου  

κύκλου μιας γυναίκας μπορούμε να βρούμε πότε έγινε η ωοθυλακιορρηξία. 
Β. Όλες οι γυναίκες έχουν σταθερό καταμήνιο κύκλο 28 ημέρων. 
Γ. Κρίσιμη περίοδος είναι οι μέρες της έμμηνης ρύσης. 
Δ. Ο υπολογισμός της μέρας της ωοθυλακιορρηξίας προκύπτει από τη     
    διαίρεση των συνολικών ημερών του καταμήνιου κύκλου δια δύο. 
Ε. Αποφυγή σεξουαλικής επαφής κατά την κρίσιμη περίοδο είναι πιο  
    αξιόπιστη μέθοδος σε σύγκριση με τα αντισυλληπτικά χάπια. 

 
6. Οι πιο κάτω γραφικές παραστάσεις απεικονίζουν την επίδραση τριών (3) 

διαφορετικών αντιβιοτικών σε καλλιέργειες του βακτηρίου E. coli. Με βάση τα 
δεδομένα που φαίνονται στις γραφικές παραστάσεις σε ποια περίπτωση από τις Α-Ε 
παρατηρείται σημαντική μείωση της ανάπτυξης του βακτηρίου; 

 

 
 
Α. Στην 1, με τη προσθήκη του αντιβιοτικού Α 
Β. Στην 2, με τη προσθήκη του αντιβιοτικού Β 
Γ. Στην 3, με τη προσθήκη του αντιβιοτικού Γ 
Δ. Στην 4, χωρίς την προσθήκη κάποιου αντιβιοτικού  
Ε. Στις 1 και 2, τα αντιβιοτικά Α και Β μειώνουν την ανάπτυξη του  
     βακτηρίου. 

  

Σχήμα 1 
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7. Σε ποια από τις επιλογές Α έως Ε αντιστοιχεί η δομή με την ένδειξη Χ στο Σχήμα 2. 
 

 
 
 
 
 

 
                                                                                    

 
 Σχήμα 2 
 
Α. Αντίσωμα 
Β. Αντιγόνο 
Γ. Φαγοκύτταρο 
Δ. Ερυθρό αιμοσφαίριο 
Ε. Ψευδοπόδιο. 

 
8. Εκτός από τη φυσική ανοσία υπάρχει και η τεχνητή ανοσία. Πιο κάτω αναφέρονται 

τέσσερα (4) διαφορετικά παραδείγματα (1 - 4) με τα οποία επιτυγχάνεται ανοσία. 
 

1. Ειδικά αντισώματα κατά του Ιού της Γρίπης μπορούν να περάσουν από τη μητέρα 
στο νεογέννητο μωρό μέσα από το μητρικό γάλα κατά το θηλασμό 

2. Χορήγηση αντι-ορού μετά από τσίμπημα από κάποιό δηλητηριώδες φίδι 
3.  Μόλυνση, νόσηση και ανάρρωση από τον ιό Sars-CoV 2 
4.  Χορήγηση εμβολίου κατά του ιού της Ηπατίτιδας Α.  

 
Με ποιο ή ποια από τα πιο πάνω παραδείγματα 1 έως 4 επιτυγχάνεται άμεσα τεχνητή 
ανοσία στον οργανισμό; 

 
Α. Στα παραδείγματα 1 και 2 μόνο 
Β. Στα παραδείγματα 2 και 4 μόνο 
Γ. Στο παράδειγμα 1 μόνο 
Δ. Στο παράδειγμα 2 μόνο 
Ε. Στο παράδειγμα 4 μόνο. 
 

9. Οι μικροοργανισμοί που προσβάλλουν νεκρά σώματα οργανισμών και  
       τρέφονται από αυτά ονομάζονται: 
 

Α. Σαπρόφυτα 
Β. Υποχρεωτικά παράσιτα 
Γ. Παράσιτα 
Δ. Ξενιστές 
Ε. Μικρόβια. 
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10.   Η τρίτη γραμμή άμυνας βασίζεται στη δημιουργία αντισωμάτων. Οι πιο  
κάτω δηλώσεις 1 έως 6 αναφέρονται στα στάδια του μηχανισμού της τρίτης γραμμής 
άμυνας σε τυχαία σειρά. Να επιλέξετε ποια από τις επιλογές Α – Ε αντιστοιχεί στην 
ορθή σειρά των σταδίων της τρίτης γραμμής άμυνας. 
 

Πίνακας 3 

1 
Το ειδικό λευκό αιμοσφαίριο φτιάχνει αντισώματα που θα ταιριάξουν με τα αντιγόνα του 
μικροβίου. 

2 
Τα αντισώματα αναγνωρίζουν τα αντιγόνα των μικροβίων με τα οποία ταιριάζουν και 
συνδέονται μαζί τους. 

3 Τα μικρόβια λόγω της σύνδεσης αντιγόνου - αντισώματος καταστρέφονται. 

4 
Μικρόβιο που εισέρχεται στον οργανισμό έχει συγκεκριμένα αντιγόνα στην επιφάνειά 
του. 

5 
Τα αντισώματα παραμένουν στην κυκλοφορία του αίματος, έτοιμα να καταστρέψουν και 
πάλι μικρόβια που έχουν τα ίδια αντιγόνα. 

6 
Το ειδικό λευκό αιμοσφαίριο εντοπίζει το μικρόβιο μέσω αναγνώρισης των αντιγόνων 
του. 

 
Α.  1,2,3,4,5,6 
Β.  4,1,6,2,3,5 
Γ.  4,2,1,6,3,5 
Δ.  2,4,1,6,3,5 
Ε.  4,6,1,2,3,5. 

 
11. Στα μικροβιολογικά διαγνωστικά εργαστήρια γίνονται διάφορες αναλύσεις σε 

βιολογικά δείγματα (πχ αίμα, ουρά). Για να ξεκινήσει η εργαστηριακή διερεύνηση σε 
δείγμα αίματος αφού πρώτα γίνει η αιμοληψία, το αίμα φυγοκεντρείται ώστε να 
διαχωριστεί στα συστατικά του όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 3.   

 
 

 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 3 

 
Σε ποιο από τα συστατικά του αίματος μπορεί ένας βιολόγος να εντοπίσει και να 
μελετήσει τα φαγοκύτταρα; 

 
Α. Στα λευκά αιμοσφαίρια μόνο 
Β. Στο πλάσμα και στα λευκά αιμοσφαίρια 
Γ. Στο πλάσμα του αίματος 
Δ. Στα ερυθρά αιμοσφαίρια 
Ε. Στο πλάσμα και στα ερυθρά αιμοσφαίρια. 
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12. Το βακτήριο της Σαλμονέλας μεταδίδεται με μολυσμένα τρόφιμα. Δύο (2) 
παραδείγματα που ανήκουν στους μηχανισμούς της πρώτης γραμμής άμυνας  και 
μπορούν να σταματήσουν τη λοίμωξη από το βακτήριο της Σαλμονέλας είναι;  

 
Α. Τα αντισώματα και η λυσοζύμη  
Β. Το σάλιο και τα φαγοκύτταρα  
Γ. Το οξύ του στομάχου και η λυσοζύμη του σάλιου 
Δ. Το οξύ του στομάχου και οι βλεφαρίδες της τραχείας 
Ε. Το σάλιο και το σμήγμα. 

 

13. Η ασθένεια του AIDS είναι μια από τις σοβαρότερες ασθένειες της εποχής μας. Ποια 
από τις παρακάτω δηλώσεις που αναφέρεται στο AIDS είναι ορθή; 

 
Α. Ο ιός δεν μπορεί να μεταδοθεί από την έγκυο μητέρα στο έμβρυο. 
Β. Προκαλείται από τον ιό HPV. 
Γ. Όταν ένα άτομο προσβληθεί από τον ιό HIV, ονομάζεται φορέας του AIDS.  
Δ. Οι φορείς του AIDS δεν μπορούν να εξελιχθούν σε ασθενείς. 
Ε. Ανήκει στα Βακτηριακά Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα. 
 

14. Το ακόλουθο διάγραμμα (Σχήμα 4) παρουσιάζει ένα τροφικό πλέγμα. 
 

 
 
Ποια από τις ακόλουθες δηλώσεις που αφορούν στο τροφικό πλέγμα είναι ορθή; 
Α. Οι αετοί προσλαμβάνουν την ενέργειά τους από τις αλεπούδες. 
Β. Εάν όλα τα κολίβρια πεθάνουν, οι κάμπιες θα έχουν περισσότερη τροφή. 
Γ. Η αλυσίδα Νέκταρ κάμπια  μικρά πουλιά,  αποτελεί μέρος του τροφικού πλέγματος. 
Δ. Τα μικρά πουλιά είναι σαρκοφάγα. 
Ε. Τα ποντίκια είναι κορυφαίοι θηρευτές.  
 
 
 
 
 
 

 

Σχήμα 4 
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15. Το διάγραμμα (Σχήμα 5) απεικονίζει τις αλλαγές στην εμφάνιση ενός φύλλου με την 
πάροδο του χρόνου. Το φύλλο βρίσκεται σε βρεγμένο έδαφος. 
 

 
 
Ποιος από τους ακολούθους οργανισμούς ευθύνεται για την αλλαγή στην εμφάνιση 
του φύλλου. 
 
Α. Σαρκοφάγος 
Β. Αποικοδομητής 
Γ. Καταναλωτής 2ης τάξης 
Δ. Παραγωγός  
Ε. Θηρευτής. 

 
16. Το πιο κάτω σχεδιάγραμμα (Σχήμα 6) παρουσιάζει τη ροή ενέργειας καθώς 

μεταφέρεται από τροφικό επίπεδο σε τροφικό επίπεδο. 
 

 
 

Ποια είναι η πιο πιθανή τιμή για το Χ; 
 
Α. 2000kJ 
B. 100kJ 
Γ. 20kJ 
Δ. 2kJ 
Ε. 180 kJ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Σχήμα 5 

Σχήμα 6 
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Σχήμα 8 

17. Το διάγραμμα (Σχήμα 7) παρουσιάζει ένα τροφικό πλέγμα σε μια λίμνη. 
 

 
 
Ποιος οργανισμός είναι σαρκοφάγος, ποιος φυτοφάγος και ποιος παραγωγός; 
 

 Σαρκοφάγος Φυτοφάγος Παραγωγός 

Α. 3 8 1 

Β. 7 6 1 

Γ. 8 3 4 

Δ. 5 2 4 

E. 1 3 8 

 
18. Το διάγραμμα (Σχήμα 8) παρουσιάζει μια τροφική αλυσίδα. 

 
 

Γρασίδι    κουνέλι    αλεπού    ψύλλος 
 
 

Ποια από τις ακόλουθες πυραμίδες αριθμών αντιπροσωπεύει την πιο πάνω 
αλυσίδα.  
 

Α. Β. Γ. Δ. E. 

   
 

 
 
 
 
 
 

    

 

Σχήμα 7 
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19. Το διάγραμμα (Σχήμα 9) δείχνει αναλυτικά πώς χρησιμοποιείται η ενέργεια που 
προσλαμβάνει από την τροφή του ένα ζώο. 
Πόσες από τις μονάδες ενέργειας που προσλαμβάνει με την τροφή του, είναι 
διαθέσιμες για το επόμενο τροφικό επίπεδο; 
 

 
 

Α. 22   
Β. 100   
Γ. 60   
Δ. 8   
E.10. 

 

20. Ως βιομάζα χαρακτηρίζεται η ξηρή μάζα 
 
Α. των αποικοδομητών μιας βιοκοινότητας 
Β. του συνόλου των καταναλωτών μιας βιοκοινότητας 
Γ. όλων των οργανισμών μιας βιοκοινότητας τη στιγμή που γίνεται η μέτρηση 
Δ. των οργανισμών της βιοκοινότητας οι οποίοι έχουν την ικανότητα να φωτοσυνθέτουν 
Ε. όλων των φυτοφάγων οργανισμών. 

 
21. Ποιος από τους παρακάτω παράγοντες χαρακτηρίζεται ως αβιοτικός; 

 
Α.  μύκητας 

  Β. φυτό 
Γ.  βακτήριο 

  Δ. νερό 
  Ε. αμοιβάδα.  
 
22. Ως καταναλωτές πρώτης τάξης χαρακτηρίζονται: 

 
Α.    τα σαρκοφάγα ζώα 

  Β.    τα φυτά 
  Γ.    τα φυτοφάγα ζώα 
  Δ.    οι αποικοδομητές 

Ε.    όλα τα πιο πάνω. 

Σχήμα 9 
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23. Στον πίνακα 4 παρουσιάζονται οι πληθυσμοί ενός οικοσυστήματος. 

 

Πίνακας 4 

Πληθυσμός 

Παραγωγοί Φυτοφάγα Σαρκοφάγα 

200 40 10 

 
H μέση βιομάζα ενός παραγωγού είναι 0,0060g και η μέση βιομάζα ενός φυτοφάγου 
είναι 0,0025g. Να υπολογίσετε το ποσοστό της μεταφοράς ενέργειας από τους 
παραγωγούς στα φυτοφάγα σε αυτό το οικοσύστημα. 
 
Α. 0.1% 
Β. 8.3% 
Γ. 1.2% 
Δ. 10% 
Ε. 11.3%. 

 
24. Στο παρακάτω διάγραμμα (Σχήμα 10) παρουσιάζονται κάποιες από τις διαδικασίες 

που γίνονται στους ζωντανούς οργανισμούς. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ποιος από τους ακόλουθους συνδιασμούς είναι ορθός για τις διαδικασίες X,Y, Z και 
W; 
 

 Χ Υ Ζ W 

Α. Αποικοδόμηση 
 

Κατανάλωση/ 
διατροφή 

Φωτοσύνθεση Κυτταρική 
αναπνοή 

Β. Κατανάλωση/ 
διατροφή 

Αποικοδόμηση 
 

Κυτταρική 
αναπνοή 

Φωτοσύνθεση  

Γ. Φωτοσύνθεση 
 

Κατανάλωση/ 
διατροφή 

Αποικοδόμηση Κυτταρική 
αναπνοή 

Δ. Κυτταρική 
αναπνοή 

Κατανάλωση/ 
διατροφή 

Φωτοσύνθεση Αποικοδόμηση 

Ε. Αποικοδόμηση 
 

Φωτοσύνθεση Κατανάλωση/ 
διατροφή  

Κυτταρική 
αναπνοή 

 
 

Σχήμα 10 
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25. Το πιο κάτω σχεδιάγραμμα (Σχήμα 11) παρουσιάζει τη ροή ενέργειας καθώς η ενέργεια 
μεταφέρεται από τροφικό επίπεδο σε τροφικό επίπεδο.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Το ποσοστό της ενέργειας που χάνεται καθώς η ενέργεια μεταφέρεται από τα 
κουνέλια στην αλεπού είναι περίπου: 
 
Α. 12% 
B. 10% 
Γ. 90% 
Δ. 88% 
Ε. 100%. 
 

26. Ποια από τις πιο κάτω διαδικασίες έχει ως αποτέλεσμα την απελευθέρωση 
περισσότερης ενέργειας ανά μόριο γλυκόζης;  
 
Α. Αερόβια κυτταρική αναπνοή  
Β. Αναερόβια κυτταρική αναπνοή στα μυϊκά κύτταρα  
Γ. Φωτοσύνθεση  
Δ. Το Α και το Γ μόνο  
Ε. Όλα τα πιο πάνω. 

  
27. Ένας δρομέας λαμβάνει μέρος σε μία διαδρομή. Το πιο κάτω διάγραμμα (Σχήμα 12) 

παρουσιάζει το ρυθμό αναπνοής του πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη διαδρομή. Σε 
ποιο σημείο (1-5)  στο σώμα του υπάρχει το μεγαλύτερο ποσοστό γαλακτικού οξέος.   

 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Α. στο 2  
Β. στο 3  
Γ. στο  4  
Δ. στο 1  
Ε. στο 5. 

Σχήμα 12 

 

Σχήμα 11 
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28. Ποιος από τους πιο κάτω συνδυασμούς ισχύει για την αναερόβια κυτταρική αναπνοή;  
 

   ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 

ΑΕΡΟΒΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗ  

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΓΑΛΑΚΤΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ  

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ   
ΣΕ  

Α  ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΟΧΙ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΜΥΙΚΑ 
ΚΥΤΤΑΡΑ  

Β  ΜΕΙΩΜΕΝΗ  ΟΧΙ  ΒΑΚΤΗΡΙΑ  

Γ  ΑΥΞΗΜΕΝΗ  ΝΑΙ  ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΟΙ 
ΜΥΚΗΤΕΣ  

Δ  ΜΕΙΩΜΕΝΗ  ΝΑΙ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΜΥΙΚΑ 
ΚΥΤΤΑΡΑ  

Ε  ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΝΑΙ  ΒΑΚΤΗΡΙΑ  

  
  
29. Ποια από τις πιο κάτω διεργασίες δεν χρησιμοποιεί ενέργεια που απελευθερώνεται 

από την κυτταρική αναπνοή;  
 
Α. Ανάπτυξη οργανισμού 

Β. Πέψη τροφών 

Γ. Διάχυση O2 διαμέσου των κυψελίδων 

Δ. Σύσπαση μυών 

Ε. Κανένα από τα πιο πάνω. 
 

  
30. Η διάχυση είναι η κίνηση των μορίων διαμέσου μιας ημιδιαπερατής μεμβράνης. Ποιος 

από τους πιο κάτω συνδυασμούς παραγόντων αυξάνει το ρυθμό της διάχυσης;  
 

  ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ 
ΕΧΟΥΝ ΝΑ 

ΔΙΑΝΥΣΟΥΝ ΤΑ ΜΟΡΙΑ 

ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΡΙΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΥ 
ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ  

ΕΜΒΑΔΟΝ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΗΣ 

ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ 

Α  ΜΕΓΑΛΗ  ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 
ΜΟΡΙΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ  

ΜΙΚΡΟ  

Β  ΜΙΚΡΗ  ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 
ΜΟΡΙΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ  

ΜΕΓΑΛΟ  

Γ  ΜΙΚΡΗ  ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 
ΜΟΡΙΩΝ ΣΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ  

ΜΕΓΑΛΟ  

Δ  ΜΕΓΑΛΗ  ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 
ΜΟΡΙΩΝ  ΣΕ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ  

ΜΕΓΑΛΟ  

Ε  ΜΙΚΡΗ  ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 
ΜΟΡΙΩΝ ΣΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ  

ΜΙΚΡΟ  

  
31. Ποια από τις πιο κάτω ουσίες προμηθεύει με την απαραίτητη ενέργεια τους   

σκελετικούς μύες κατά τη διάρκεια της άσκησης;  
 
Α. Οξυγόνο  
Β. Νερό  
Γ. Γαλακτικό οξύ  
Δ. Γλυκόζη  
Ε. Διοξείδιο του άνθρακα.  
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32. Πώς διευκολύνεται η διοχέτευση του οξυγόνου από τις κυψελίδες των πνευμόνων 
μέσα στο αίμα των τριχοειδών αγγείων;  
 
Α. Η συγκέντρωση του οξυγόνου  μέσα στις κυψελίδες είναι μεγαλύτερη από αυτή στην 
ατμόσφαιρα.  
Β. Η συγκέντρωση του οξυγόνου στο αίμα είναι μικρότερη από αυτή στις κυψελίδες.  
Γ. Η συγκέντρωση του οξυγόνου στην ατμόσφαιρα είναι μεγαλύτερη από αυτή του διοξειδίου 
του άνθρακα. 
Δ. Η συγκέντρωση του οξυγόνου στο αίμα είναι μεγαλύτερη από αυτή στις κυψελίδες. 
Ε. Η συγκέντρωση του διοξειδίου του άνθρακα στις κυψελίδες είναι μικρότερη από αυτή στο 
αίμα.   
  

33. Ποιος από τους πιο κάτω συνδυασμούς δηλώσεων, ισχύει για την κίνηση του 
διαφράγματος και τη χωρητικότητα της θωρακικής κοιλότητας κατά τις αναπνευστικές 
κινήσεις;  
 

  ΚΙΝΗΣΗ 
ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ  

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ 

ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ  

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ 
ΚΙΝΗΣΕΙΣ  

Α  Κάθοδος  Αύξηση  Εισπνοή  

Β  Άνοδος  Μείωση  Εισπνοή  

Γ  Κάθοδος  Μείωση  Εκπνοή  

Δ  Άνοδος  Αύξηση  Εισπνοή  

Ε  Κάθοδος  Αύξηση  Εκπνοή  

  
34. Στο σχήμα 13 παρουσιάζεται ένα μέρος του αναπνευστικού συστήματος.  Ποια 

επιλογή παρουσιάζει τις δομές 1-3 που φαίνονται στο σχήμα;  

 
  

  1  2  3  

Α  λάρυγγας  βλεφαρίδες  βρόγχος  

Β  τραχεία  βλεφαρίδες  βρόγχος  

Γ  τραχεία  βλεφαρίδες  βρογχίδιο  

Δ  τραχεία  τρίχες  βρόγχος  

Ε  λάρυγγας  τρίχες  βρογχίδιο  

  
  

Σχήμα 13 
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35. Ποια από τις πιο κάτω δηλώσεις δεν αποτελεί λειτουργία του ερειστικού συστήματος.  
 
Α. Η παραγωγή κυττάρων του αίματος.  
Β. Η προστασία οργάνων.  
Γ. Η διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας σώματος.  
Δ. Η διατήρηση του σχήματος του σώματος.  
Ε.  Η κίνηση.  

  
36. Ποια από τις πιο κάτω επιλογές  δείχνει τα μέρη 1-4 του σχήματος 14 που απεικονίζει 

το σκελετό του δεξιού άκρου με τη σειρά που αναφέρονται;   
 

 
  

Α. περόνη, κερκίδα, βραχιόνιο οστό, στέρνο  
Β. ωλένη, περόνη, βραχιόνιο οστό, ωμοπλάτη  
Γ. κερκίδα, ωλένη, βραχιόνιο οστό, ωμοπλάτη  
Δ. κνήμη, ωλένη, βραχιόνιο οστό, ωμοπλάτη  
Ε. ωλένη, κερκίδα, βραχιόνιο οστό, ωμοπλάτη.  

  
37. Ποια από τις πιο κάτω παθήσεις ή κακώσεις δε σχετίζονται άμεσα με τα οστά του 

ερειστικού συστήματος; 
 
Α. κάταγμα  
Β. σκολίωση  
Γ. κύφωση  
Δ. λόρδωση  
Ε. διάστρεμμα. 

  
38. Ποια από τις πιο κάτω προτάσεις ισχύει για την οστεοπόρωση.  

 
Α. Οφείλεται σε αύξηση της βιταμίνης D  στον οργανισμό.  
Β. Παρατηρείται ελάττωση αλάτων ασβεστίου και φωσφόρου στα οστά.  
Γ. Παρατηρείται αύξηση της παραγωγής των οιστρογόνων.  
Δ. Παρατηρείται αύξηση αλάτων ασβεστίου και φωσφόρου στα οστά.  
Ε. Παρατηρείται αποκόλληση του περιόστεου των μακρών οστών.  
 
 
 

Σχήμα 14 
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39. Οι λείες μυϊκές ίνες, δημιουργούν τους λείους μύες.  
Ποια από τις πιο κάτω δηλώσεις είναι λανθασμένη;  
 
Α. Επενδύουν κυρίως τοιχώματα (π.χ. αιμοφόρων αγγείων). 
Β. Διαθέτουν γραμμώσεις. 
Γ. Δεν υπακούουν στην θέληση μας. 
Δ. Εμφανίζουν ομοιότητες με τις καρδιακές μυϊκές ίνες. 
E. Είναι ατρακτοειδής. 

 
40. Ένας σκελετικός μυς καταναλώνει μεγαλύτερη ενέργεια όταν: 
 

Α.  δρα ως ανταγωνιστής 
Β.  δρα ως κύριος μυς                        
Γ.  εμφανίζει μυϊκό κάματο                                     
Δ.  βρίσκεται σε μυϊκό τόνο        
Ε.  το Β και το Δ.            
 

41. Ποιος από τους πιο κάτω συνδυασμούς εννοιών αποτελεί τη σωστή ιεραρχική σειρά, 
αρχίζοντας από τη μικρότερη και καταλήγοντας στη μεγαλύτερη δομή του μυός; 

 
Α. νημάτια ακτίνης και μυοσίνης σαρκομέριο  μυϊκό ινίδιο  μυϊκή ίνα  μυς 

Β. σαρκομέριο  νημάτια ακτίνης και μυοσίνης  μυϊκή ίνα  μυς  μυϊκό ινίδιο  
Γ. νημάτια ακτίνης και μυοσίνης  σαρκομέριο  μυϊκή ίνα  μυϊκό ινίδιο  μυς  

Δ. μυϊκό ινίδιο  μυϊκή ίνα  νημάτια ακτίνης και μυοσίνης  σαρκομέριο  μυς        
Ε.  νημάτια ακτίνης και μυοσίνης  μυϊκό ινίδιο  σαρκομέριο μυϊκή ίνα  μυς. 
          

42. Οι διάφοροι γραμμωτοί μύες ενός ατόμου αποτελούνται από ερυθρές  και λευκές 
μυϊκές ίνες. Ποιο από τα παρακάτω είναι ορθό; 

 
Α. Οι μύες της πλάτης που παρέχουν αντοχή, αποτελούνται κυρίως από λευκές μυϊκές ίνες, 
ενώ των βλεφάρων και των δακτύλων που εκτελούν γρήγορες κινήσεις, αποτελούνται κυρίως 
από ερυθρές μυϊκές ίνες.              
Β. Τόσο οι μύες της πλάτης που παρέχουν αντοχή, όσο και οι μύες των βλεφάρων και των 
δακτύλων που εκτελούν γρήγορες κινήσεις, αποτελούνται κυρίως από ερυθρές μυϊκές ίνες.              
Γ. Οι μύες της πλάτης που παρέχουν αντοχή, αποτελούνται κυρίως από ερυθρές μυϊκές ίνες, 
ενώ των βλεφάρων και των δακτύλων που εκτελούν γρήγορες κινήσεις, αποτελούνται κυρίως 
από λευκές μυϊκές ίνες.              
Δ. Οι μύες της πλάτης που παρέχουν αντοχή, αποτελούνται αποκλειστικά από ερυθρές 
μυϊκές ίνες, ενώ των βλεφάρων και των δακτύλων που εκτελούν γρήγορες κινήσεις, 
αποτελούνται αποκλειστικά από λευκές μυϊκές ίνες.   
Ε. Τόσο οι μύες της πλάτης που παρέχουν αντοχή, όσο και οι μύες των βλεφάρων και των 
δακτύλων που εκτελούν γρήγορες κινήσεις, αποτελούνται κυρίως από λευκές μυϊκές ίνες. 

 
43. Ποιος από τους πιο κάτω συνδυασμούς χαρακτηριστικών, αποτελούν χαρακτηριστικά 

των ερυθρών μυϊκών ινών; 
 

Α. Έχουν άφθονα μιτοχόνδρια, άφθονη ποσότητα μυοσφαιρίνης και εκτελούν κυρίως 
αερόβια αναπνοή. 
Β. Έχουν λίγα μιτοχόνδρια, μικρή ποσότητα μυοσφαιρίνης και εκτελούν κυρίως αερόβια 
αναπνοή. 
Γ. Έχουν άφθονα μιτοχόνδρια, άφθονη ποσότητα μυοσφαιρίνης και εκτελούν κυρίως 
αναερόβια αναπνοή. 
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 Δ. Έχουν λίγα μιτοχόνδρια, μικρή ποσότητα μυοσφαιρίνης και εκτελούν κυρίως αναερόβια 
αναπνοή. 

Ε.   Έχουν άφθονα μιτοχόνδρια, μικρή ποσότητα μυοσφαιρίνης και εκτελούν κυρίως αερόβια 
αναπνοή. 
 

44. Η ολική ή μερική ανικανότητα του μυ για συστολή λόγω δημιουργίας γαλακτικού οξέος 
ονομάζεται: 
 

 Α. μυϊκός τόνος 
 Β. μυϊκή συστολή 
 Γ. μυϊκός κάματος 
 Δ. κράμπα 
 Ε. μυϊκή κόπωση. 
  
 
45. Ο Αντρέας παρατήρησε ότι ο πατέρας του, όταν τον παίρνει ο ύπνος στον καναπέ, 

δεν μπορεί να στηρίξει το κεφάλι του κι αυτό γέρνει προς τα πίσω. Ποιο 
χαρακτηριστικό των μυών μειώνεται και δημιουργείται το πιο πάνω φαινόμενο; 

  
 Α.  μυϊκός κάματος  
 Β. μυϊκός τόνος 
 Γ. κράμπα 
 Δ. μυϊκή συστολή 
 Ε. μυϊκή κόπωση. 
 
 
46. Το σχήμα 15 απεικονίζει απλή μυϊκή συστολή μιας γραμμωτής μυϊκής ίνας. 

 Ποιος από τους πιο κάτω συνδυασμούς είναι ο σωστός και αντιστοιχεί στα στάδια 1, 
2 και 3; 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    

 Στάδιο 1 Στάδιο 2 Στάδιο 3 

A Περίοδος συστολής Περίοδος χαλάρωσης Λανθάνουσα περίοδος 

B Περίοδος συστολής Λανθάνουσα περίοδος Περίοδος χαλάρωσης 

Γ Λανθάνουσα περίοδος Περίοδος συστολής Περίοδος χαλάρωσης 

Δ Περίοδος χαλάρωσης Λανθάνουσα περίοδος Περίοδος συστολής 

Ε Περίοδος χαλάρωσης Περίοδος συστολής Λανθάνουσα περίοδος 

  

 

Σχήμα 15 
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47. Οι αισθητικοί νευρώνες: 
  

Α. Μεταφέρουν μηνύματα από τις διάφορες περιοχές του σώματος μας προς το νωτιαίο 
μυελό και τον εγκέφαλο. 
Β. Μεταφέρουν μηνύματα από τον εγκέφαλο και το νωτιαίο μυελό προς τα εκτελεστικά 
όργανα. 
Γ. Μεταφέρουν μηνύματα ή εντολές μεταξύ διαφόρων ειδών νευρώνων. 
Δ. Βρίσκονται αποκλειστικά στον εγκέφαλο και στο νωτιαίο μυελό. 
Ε. Λαμβάνουν μηνύματα από τα εκτελεστικά όργανα.  
 

48. Το κεντρικό νευρικό σύστημα περιλαμβάνει: 
 

Α.  εγκέφαλο και νωτιαία νεύρα 
Β.  εγκέφαλο και νωτιαίο μυελό                                 
Γ.  αισθητικά και κινητικά νεύρα                              
Δ.  εγκέφαλο και αισθητικά νεύρα   
Ε.  εγκέφαλος και μικτά νεύρα. 
 

49. Τα τμήματα του αντανακλαστικού τόξου είναι τα εξής: 
1. ενδιάμεσος νευρώνας 
2. κινητικός νευρώνας 
3. υποδοχέας 
4. εκτελεστικό όργανο 
5. αισθητικός νευρώνας  
 

Ποια είναι η σωστή σειρά τους; 
 

Α. 3 – 5 – 1 – 2 – 4  
Β. 4 – 2 – 1 – 5 – 3 
Γ. 5 – 3 – 1 – 2 – 4  
Δ. 3 – 5 – 2 – 1 – 4   
Ε. 3 –1 – 2 – 5 – 4.   
 
 

50. Ένας Βιολόγος δίνει στους μαθητές του 3 παρασκευάσματα κυττάρων για να τα 
παρατηρήσουν στο μικροσκόπιο. 
Στο παρασκεύασμα 1, τα κύτταρα έχουν γραμμώσεις και έχουν ληφθεί από την περιοχή 
του βραχίονα. 
Στο παρασκεύασμα 2 τα κύτταρα δεν έχουν γραμμώσεις και έχουν ληφθεί από το 
τοίχωμα του στομαχιού και των αιμοφόρων αγγείων.  
Στο παρασκεύασμα 3 τα κύτταρα έχουν μεγάλο μήκος και στην αρχή κάθε κύτταρου 
υπάρχει το κυτταρικό σώμα με χαρακτηριστικούς δενδρίτες. 
Ποιος από τους πιο κάτω συνδυασμούς είναι ο σωστός και αντιστοιχεί στα είδη 
κυττάρων που έχουν τα παρασκευάσματα 1, 2 και 3; 
 

 Παρασκεύασμα 1 Παρασκεύασμα 2 Παρασκεύασμα 3 

A Νευρικά κύτταρα Λεία μυϊκά κύτταρα Γραμμωτά μυϊκά κύτταρα 

B Γραμμωτά μυϊκά κύτταρα Νευρικά κύτταρα Λεία μυϊκά κύτταρα 

Γ Λεία μυϊκά κύτταρα Νευρικά κύτταρα Γραμμωτά μυϊκά κύτταρα 

Δ Γραμμωτά μυϊκά κύτταρα Λεία μυϊκά κύτταρα Νευρικά κύτταρα 

Ε Νευρικά κύτταρα Γραμμωτά μυϊκά κύτταρα Λεία μυϊκά κύτταρα 
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