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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019  
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 90΄ λεπτά  

 
 

 
 
 
Πληροφορίες 

• Το δοκίμιο αποτελείται από τρία μέρη. Μέρος Α΄, Μέρος Β΄ και Μέρος Γ΄. 

• Το Μέρος Α΄ περιλαμβάνει 12 ερωτήσεις των 4 μονάδων η κάθε μία. 

• Το Μέρος Β΄ περιλαμβάνει 4 ερωτήσεις των 8 μονάδων η κάθε μία. 

• Το Μέρος Γ΄ περιλαμβάνει 2 ερωτήσεις των 10 μονάδων η κάθε μία. 

• Οι συνολικές μονάδες του δοκιμίου είναι 100. 

___________________________________________________________________ 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόμενους) 
 

1. Να απαντήσετε ΟΛΑ τα ερωτήματα στο εξεταστικό δοκίμιο, στο χώρο 

που διατίθεται.  Σε περίπτωση που ο χώρος δεν είναι αρκετός να 

χρησιμοποιήσετε τις τελευταίες. 

2. Τα ατομικά σας στοιχεία να γραφούν μόνο στον καθορισμένο χώρο που 

υπάρχει γι’ αυτό το λόγο, με προσοχή ώστε να μην υπερβαίνουν τα όρια του 

πλαισίου. 

3. Σε κανένα άλλο σημείο του εξεταστικού δοκιμίου να μην γράψετε οποιοδήποτε 

στοιχείο που να αποκαλύπτει την ταυτότητα σας. 

4. Να χρησιμοποιήσετε μόνο πένα  χρώματος μπλε ανεξίτηλης μελάνης.  

5. Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού και διορθωτικής ταινίας. 

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ENNEA (9) ΣΕΛΙΔΕΣ  
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ΜΕΡΟΣ Α΄: Αποτελείται από 12 ερωτήσεις. Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 4 

μονάδες.  

 

Για τις ερωτήσεις 1- 4 να επιλέξετε το Ορθό ή το Λάθος, βάζοντας √ στο 

αντίστοιχο τετράγωνο ανάλογα με αυτό που ισχύει. 

 
 
1. Ο μεγαλύτερος εχθρός του σπόρου είναι η θερμοκρασία. 
 
 
 
2. Σπόροι που φυτρώνουν δύσκολα σπέρνονται βαθύτερα. 
 
 
 
3. Σε κάθε σκελίδα σκόρδου που λέγεται βολβομερές υπάρχουν  
 
    πολλοί οφθαλμοί. 
 
 
4. Με τον όρο φορτίο εννοούμε την παραγωγή είτε καρπών  
 
    είτε λουλουδιών των φυτών. 
 
 
 
Για τις ερωτήσεις 5 - 6 να επιλέξετε την ορθή απάντηση. 
 
5. Η άμμος έχει μεγάλο μέγεθος κόκκων που καθιστά το έδαφος: 

(α) βαρύ 

(β) δύσκολα αεριζόμενο 

(γ) συνεκτικό 

(δ) ελαφρύ 

 
 

6. Η πορτοκαλιά ανήκει στα: 

(α) πυρηνόκαρπα 

(β) εσπεριδοειδή 

(γ) ακρόδρυα 

(δ) μηλοειδή 

 

Ορθό Λάθος 

 Λ 

Ορθό Λάθος 

Ο  

Ορθό Λάθος 

 Λ 

Ορθό Λάθος 

Ο  
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7. Να αντιστοιχήσετε τα φυτά της στήλης Α΄ με τις κατηγορίες φυτών της στήλης Β΄. 

Ένας όρος από τη στήλη Β΄ περισσεύει.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
8. Αφού μελετήσετε τις πιο κάτω εικόνες, να γράψετε για κάθε λαχανικό το  

    εδώδιμο τμήμα του (δηλαδή ποιο μέρος του φυτού τρώγεται).  

 

 

 

  

1. Κουνουπίδι 2. Τομάτα 3. Σπαράγγι 4. Καρότο 

 

 

 

 

 
 
 
 

Στήλη Α΄ 

Φυτά 

Στήλη Β΄ 

Κατηγορίες 

1) Πεύκο α) Σιτηρά 

2) Κριθάρι β) Ψυχανθή 

3) Γιασεμί γ) Καλλωπιστικά δέντρα 

4) Φασόλια δ) Βιομηχανικά φυτά 

 ε) Αναρριχητικά φυτά 

1 2 3 4 

γ α ε β 

1 2 3 4 

Άνθος Καρπός Βλαστός Ρίζα 
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9. Να αναφέρετε τέσσερις (4) λόγους που προσδιορίζουν την καλή ποιότητα του 

σπόρου. 

 

Οι τέσσερις (4) λόγοι που προσδιορίζουν την καλή ποιότητα του σπόρου 

είναι να: 

α) είναι καθαρός  

β) έχει ικανοποιητική φυτρωτική ικανότητα 

γ) είναι υγιής 

δ) αντιπροσωπεύει την ποικιλία 

Κάθε σωστή απάντηση βαθμολογείται με μία (1) μονάδα. 

10.  Τα φυτά δεν μπορούν να αναπτυχθούν και να αποδώσουν, αν δε βρουν στο 

έδαφος, όλα εκείνα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζονται για να «κτίσουν» τα 

διάφορα μέρη τους (φύλλα, βλαστούς, άνθη, καρπούς). Να αναφέρετε τέσσερα 

(4) θρεπτικά στοιχεία. 

 

Τα  θρεπτικά στοιχεία είναι: 

 

• άζωτο (Ν) 

• φώσφορος (Ρ) 

• κάλιο (Κ) 

• ασβέστιο (Ca) 

• ιχνοστοιχεία 

Κάθε θρεπτικό στοιχείο βαθμολογείται με μία (1) μονάδα. 
 
11.  Αφού μελετήσετε προσεχτικά την παρακάτω κλίμακα του pH, να ονομάσετε τις 

κατηγορίες των εδαφών βάσει των ανάλογων τιμών της.  
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Α. Όξινο  

Β. Αλκαλικό  

Γ. Ουδέτερο 

Το Α και το Β βαθμολογούνται με μία (1) μονάδα και το Γ βαθμολογείται με 

δύο (2) μονάδες. 

 

12.  Να αναφέρετε δύο (2)  τρόπους καταστροφής των ζιζανίων. 
 

Η καταστροφή των ζιζανίων μπορεί να γίνει με:  
 

• μηχανική καταστροφή και  
 

• χημική καταστροφή. 
 

Κάθε σωστή απάντηση βαθμολογείται με δύο (2) μονάδες.  

 

ΜΕΡΟΣ Β΄: Αποτελείται από 4 ερωτήσεις. Η κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 

οκτώ (8) μονάδες.  

 

13.  α) Να δώσετε τον ορισμό των λαχανικών.  

 

Με τον όρο λαχανικά εννοούμε ορισμένα είδη φυτών, που καλλιεργούνται 

για να παράγουν προϊόντα (καρπούς, φύλλωμα, βολβούς, ριζώματα, 

κονδύλους, στελέχη) που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή του 

ανθρώπου. 

Ο ορισμός βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες. 

 

β) Να αναφέρετε τέσσερις (4) μορφές κατανάλωσης των λαχανικών. 

 

Οι τέσσερις (4) μορφές κατανάλωσης των λαχανικών είναι: 

• νωπά (φρέσκα) λαχανικά 

• κονσερβοποιημένα λαχανικά ή γενικά επεξεργασμένα 

• κατεψυγμένα λαχανικά 

• αποξηραμένα λαχανικά. 

Κάθε σωστή απάντηση βαθμολογείται με μία (1) μονάδα. 
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14.  Να αναφέρετε τέσσερα (4) είδη κλαδέματος των φυτών. 

 

Τέσσερα (4) είδη κλαδέματος των φυτών είναι: 

• το κορυφολόγημα 

• το βλαστολόγημα 

• η αποφύλλωση  

• η αφαίρεση ανθέων ή καρπών. 

Κάθε σωστή απάντηση βαθμολογείται με δύο (2) μονάδες. 

 

15.  Να αναφέρετε τέσσερις (4) λόγους που θεωρούνται σημαντικοί, ώστε να 

χαρακτηριστεί το έδαφος ποιοτικό για μια καλλιέργεια.   

 

• Να έχει πολλά διαθέσιμα θρεπτικά στοιχεία για τα φυτά (άζωτο, 

φώσφορο, κάλιο κ.ά.). 

• Να έχει καλή δομή, ώστε και να συγκρατεί νερό, αλλά και να στραγγίζει 

και να αερίζεται καλά. 

• Να είναι πλούσιο σε οργανική ουσία, κάτι που κατά κανόνα εξασφαλίζει 

και πλούτο ωφέλιμων μικροοργανισμών. 

• Να είναι απαλλαγμένο από ανεπιθύμητη βλάστηση και παθογόνους 

μικροοργανισμούς. 

• Να έχει το κατάλληλο pH για την ανάπτυξη του κάθε φυτού. 

• Να έχει την κατάλληλη κλίση. 

 

Κάθε σωστή απάντηση βαθμολογείται με δύο (2) μονάδες. 
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16.  Παρατηρώντας την πιο κάτω εικόνα να δώσετε τον ορισμό των βολβών και να 

αναφέρετε δύο (2) χαρακτηριστικά τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι βολβοί είναι υπόγειοι βλαστοί που λειτουργούν ως αποθησαυριστικά 

όργανα.  

Έχουν έναν ή περισσότερους οφθαλμούς και, όταν βρεθούν σε κατάλληλες 

συνθήκες, βλαστάνουν και δίνουν ένα νέο φυτό.  

 
    Κάθε αναφορά βαθμολογείται με δύο (2) μονάδες. 
 

 

ΜΕΡΟΣ Γ΄: Αποτελείται από δύο (2) ερωτήσεις. Η κάθε ερώτηση βαθμολογείται 

με δέκα (10) μονάδες.  

 

17.  α) Να δώσετε τον ορισμό του εγγενούς πολλαπλασιασμού των φυτών. 
 

Εγγενής πολλαπλασιασμός, είναι ο πολλαπλασιασμός των φυτών με 
σπόρο. 
 

Ο ορισμός βαθμολογείται με δύο (2) μονάδες. 
 

 

β) Να αναφέρετε δύο (2) πλεονεκτήματα και δύο (2) μειονεκτήματα του 
εγγενούς πολλαπλασιασμού. 
 

 
Πλεονεκτήματα  

• πολύ δύσκολα μπορεί να μεταφερθούν στα νέα φυτά εχθροί και 

ασθένειες 
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• είναι πολύ εύκολη η διαδικασία σποράς από τη διαδικασία της 

φύτευσης αγενών μερών. 

Μειονεκτήματα 

• μερικές φορές μπορεί να μην πάρουνε το φυτό που επιθυμούμε, γιατί 

στη φύση τα έντομα ή ο αέρας που μεταφέρουν τη γύρη δεν κάνουν 

προσεκτικές επιλογές και έτσι μπορεί ο σπόρος που θα προκύψει να 

μην έχει τα βασικά χαρακτηριστικά του φυτού που επιθυμούνε να 

καλλιεργήσουμε 

• τα νέα φυτά  μπορεί να αργήσουν να αναπτυχθούν, μιας και αυτά 

ξεκινούν από στάδιο μηδέν. 

 
Το κάθε ένα πλεονέκτημα και μειονέκτημα βαθμολογείται από δύο (2) 
μονάδες. 

 

 

18.  α) Να εξηγήσετε τι είναι οι καταβολάδες και να αναφέρετε δύο (2) είδη. 
 

Οι καταβολάδες είναι βλαστοί που αποκτούν ρίζες πριν κοπούν από το 
μητρικό φυτό.  
 
Είδη καταβολάδων 
 
• απλή καταβολάδα 

• εναέρια καταβολάδα 

• πολλαπλή καταβολάδα 

• καταβολάδα άκρων 

• σύμμανος ή κατά κεφαλή καταβολάδα 

 

Η επεξήγηση των καταβολάδων βαθμολογείται με τρείς (3) μονάδες και κάθε 

είδος βαθμολογείται με μία (1) μονάδα. 
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β) Να αναφέρετε το είδος της καταβολάδας που εικονίζετε στην παρακάτω 
φωτογραφία και να την περιγράψετε. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Το είδος είναι απλή καταβολάδα. 

 

Τα φυτά μπορούν να πολλαπλασιαστούν με την μέθοδο αυτή την άνοιξη ή 

το φθινόπωρο. Καλύτερη εποχή είναι η άνοιξη. Τα φυτά πρέπει να είναι 

χαμηλά ή να λυγίζουν προς το έδαφος εύκολα. Λυγίζεται το κλαδί με 

προσοχή, τοποθετείται μέσα στο έδαφος, φροντίζοντας το άκρο του να 

βρίσκεται έξω από το έδαφος .(π.χ αμπέλι, πασχαλιά κ.ά.) 

 

Αναφορά στο είδος της καταβολάδας βαθμολογείται με δύο (2) μονάδες 

και η περιγραφή με τρείς (3) μονάδες.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΕΛΟΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 


