
ΘΕΜΑΣΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΣΑΕΩΝ  

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ  
ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2012 - 2013 

Τ Π Ο Τ Ρ Γ Ε Ι Ο  Π Α Ι Δ Ε Ι Α   Κ Α Ι  Π Ο Λ Ι Σ Ι  Μ Ο Τ  

2 0 1 3  



 
 

Ευχαριστίες 
 
Σάββας Αντωνίοσ, Αλ. Γηεπζπληήο Μέζεο Δθπαίδεπζεο 
Δρ Μαππούρας π. Δημήτριος, ΔΜΔ Φπζηνγλσζηηθώλ/ Βηνινγίαο/ Γεσγξαθίαο 
Μαγνήτη – Νεοφύτοσ Παναγιώτα, ΔΜΔ Φπζηνγλσζηηθώλ/ Βηνινγίαο/ Γεσγξαθίαο 
 
Εςσαπιζηούμε όλοςρ ηοςρ ζςναδέλθοςρ Βιολόγοςρ εκπαιδεςηικούρ για ηη ζςνεπγαζία ηοςρ καθώρ και 
ηιρ Διεςθύνζειρ και ηιρ Γπαμμαηείερ ηων ζσολείων για ηην αποζηολή ηων Γπαπηών Εξεηαζηικών 
Δοκιμίων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ηελ έθδνζε πεξηιήθζεθε πιηθό ην νπνίν δόζεθε από ηα ζπκκεηέρνληα ζρνιεία ηα νπνία έρνπλ θαη 
ηελ επζύλε ηνπ πεξηερνκέλνπ. 
 
 
 
 
 
Δπηκέιεηα Έθδνζεο: Γξ Αλδξέαο Υαηδερακπήο, ύκβνπινο Βηνινγίαο 
 
Δπνπηεία Έθδνζεο: Γξ π. Γεκήηξηνο Μαππνύξαο & Παλαγηώηα Μαγλήηε - Νενθύηνπ 
 
Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ 
2013 
 
 
 
ISBN:  978-9963-0-4713-0 



ΘΕΜΑΣΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 
ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2012-2013 

 
 

ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ 
ΔΛΙΓΑ 

 
ΕΠΑΡΥΙΑ ΛΕΤΚΩΙΑ 

1. Γπκλάζην Αγιαληδηάο          5 
2. Γπκλάζην Φαλεξσκέλεο          13 
3. Γπκλάζην Παινπξηώηηζζαο         22 
4. Γπκλάζην Αθξόπνιεο          30 
5. Γπκλάζην Μαθεδνλίηηζζαο          39 
6. Γπκλάζην ΄Δγθσκεο          45 
7. Γπκλάζην Αξρ. Μαθαξίνπ Γ΄ Πιαηύ         54 
8. Γπκλάζην Αγ. Γνκεηίνπ          61 
9. Γπκλάζην Αλζνύπνιεο          69 
10. Γπκλάζην Αγ. Βαζηιείνπ ηξνβόινπ         84 
11. Γπκλάζην Αγ. ηπιηαλνύ ηξνβόινπ        93 
12. Γπκλάζην ηαπξνύ ηξνβόινπ         108 
13. Γπκλάζην Κσλζηαληηλνύπνιεο ηξ.         116 
14. Γπκλάζην Γηαλέιινπ θαη Θενδόηνπ         127 
15. Γπκλάζην Λαηζηώλ          136 
16. Γπκλάζην Αξραγγέινπ Λαθαηάκεηαο         146 
17. Γπκλ. Αγ. Ισάλλνπ ηνπ Υξπζνζηόκνπ         157 
18. Γπκλάζην Γεξίνπ           168 
19. Πεξ. Γπκλάζην Πέξα Υσξίνπ θαη Νήζνπ        179 
20. Γπκλάζην Αγ. Βαξβάξαο           188 
21. Β΄ Πεξ. Γπκλάζην Λ/ζίαο (Κιήξνπ)         197 
22. Γπκλάζην νιέαο           209 
23. Πεξηθ. Γπκλάζην Αθαθίνπ          219 
24. Πεξηθ. Γπκλ Κνθθηλνηξηκηζηάο         230 
25. Γπκλάζην ΝΑΡΔΚ           243 
 
ΕΠΑΡΥΙΑ ΛΕΜΕΟΤ 

26. Λαλίηεην Γπκλάζην          249 
27. Γπκλάζην Καινγεξνπνύινπ         260 
28. Γπκλάζην Αγ. Ισάλλε          269 
29. Γπκλάζην Νεάπνιεο          278 
30. Γπκλάζην Καζνιηθήο          288 
31. Γπκλάζην Πνιεκηδηώλ          296 
32. Σζίξεην Γπκλάζην           307 
33. Γπκλάζην Αγ. Αλησλίνπ          313 
34. Θέθιεην Γπκλάζην          322 
35. Γπκλάζην Ληλόπεηξαο          334 
36. Γπκλάζην Αγ. Αζαλαζίνπ          343 
37. Γπκλάζην Αγ. Βαξβάξαο          352 
38. Γπκλάζην Αγ. Φπιάμεσο          363 
39. Γπκλάζην Αγ. Νενθύηνπ          371 
40. Γπκλάζην Δπηζθνπήο          379 
41. Γπκλάζην Εαθαθίνπ          391 
42. Πεξ. Γπκλάζην Αγ. Μάκαληνο Σξαρσλίνπ        399 
43. Γπκλάζην Οκόδνπο (Δμαηάμην)         408 
44. Γπκλάζην Αγξνύ (Δμαηάμην)         417 
45. Γπκλάζην Ύςσλα           431 
46. Δκπνξηθή ρ. Λεκύζνπ          439 
 
ΕΠΑΡΥΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑ 

47. Γπκλάζην Γξνζηάο          449 
48. Δπξπβηάδεην Γπκλάζην          456 
49. Γπκλάζην Φαλεξσκέλεο          464 
50. Γπκλάζην Ληβαδηώλ           476 
51. Γπκλάζην Πεηξάθε Κππξηαλνύ         482 
52. Γπκλάζην Βεξγίλαο          490 
53. Γπκλάζην Λεπθάξσλ (Δμαηάμην)         498 
54. Γπκλάζην Αξαδίππνπ          508 
55. Γπκλάζην Κηηίνπ           517 
56. Γπκλάζην Αζεέλνπ          527 
57. Πεξηθ. Γπκλάζην Ξπινηύκπνπ         538 
58. Πεξηθ. Γπκλάζην Ξπινθάγνπ         546 



ΔΛΙΓΑ 
 

ΕΠΑΡΥΙΑ ΑΜΜΟΥΩΣΟΤ 

59. Γπκλάζην Παξαιηκλίνπ          556 
60. Γπκλάζην Κνθθηλνρσξηώλ          566 
61. Γπκλάζην Δηξήλεο θαη Διεπζεξίαο Γεξύλεηαο        578 
62. Γπκλάζην Ρηδνθαξπάζνπ (Δμαηάμην)        588 
 
ΕΠΑΡΥΙΑ ΠΑΦΟΤ 

63. Γπκλάζην Αγ. Θενδώξνπ Πάθνπ         595 
64. Νηθνιαΐδεην Γπκλάζην          607 
65. Γπκλάζην Απ. Παύινπ          617 
66. Γπκλάζην Γεξνζθήπνπ          626 
67. Γπκλάζην Έκπαο           634 
68. Γπκλάζην Παλαγίαο Θενζθέπαζηεο         642 
69. Γπκλάζην Πνιεκίνπ (Δμαηάμην)         653 
70. Γπκλάζην Παλαγηάο          664 
71. Γπκλάζην Πόιεο Υξπζνρνύο         673 
72. Γπκλάζην Κάησ Πύξγνπ (Δμαηάμην)         680 
 



















 1 

ΓΤΜΝΑΗΟ ΦΑΝΔΡΧΜΔΝΖ                                  ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ: 2012-2013 

ΛΔΤΚΧΗΑ                                                                                                            

 

 ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΧΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΗΟΤΝΗΟΤ 2013 

ΜΑΘΗΜΑ           :    ΦΤΙΟΓΝΩΣΙΚΑ                                                                    ΣΑΞΗ        :    Α΄ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ  :    5/6/2013                                                                                   ΥΡΟΝΟ   :   1:30΄                                                                                                                                                    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ :...............……....…………………………………………ΣΜΗΜΑ: …….ΑΡ. …. 

ΖΜΔΗΧΖ : Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από 8 ζειίδεο.                                  

                                                              

ΜΔΡΟ Α΄ : Απνηειείηαη από έμη (6) εξσηήζεηο. Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο.  

                           Κάζε εξώηεζε βαζκνινγείηαη κε κία (1) κνλάδα. 

 

1. α) Σα ζρήκαηα Α θαη Β αληηπξνζσπεύνπλ ηα αλζξώπηλα γελλεηηθά θύηηαξα.   

Να  νλνκάζεηε ην θύηηαξν Α θαη ην θύηηαξν Β.     

   

       

   

 

 

 

Α …………………………….      Β ………………………………                  (1 κνλ.) 

 

2. Να γξάςεηε δύν δηαθνξέο κεηαμύ ηνπ θπηηθνύ θαη ηνπ δσηθνύ θπηηάξνπ:  

 ..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

 ..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

                                                                                                                                                       (1 κνλ.) 

 

              ΒΑΘΜΟ 

               ………… 

Οινγξάθσο ...………………… 

Τπνγξαθή ……………………. 

 

Α 
Β 
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3. Να ηνπνζεηήζεηε ζσζηά ηα βέιε (→ ή ←), ώζηε λα ζρεκαηηζηνύλ ζσζηά νη ηξνθηθέο αιπζίδεο Α θαη 

Β:                                                      

 
                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                          (1 κνλ.) 

 

4. Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ θσηνληθνύ κηθξνζθνπίνπ κε ηνπο αξηζκνύο 1-4 πνπ θαίλνληαη ζηελ πην 

θάησ εηθόλα.                                                                    (1 κνλ.) 

 

 

 

1. …………………………………………………..… 

2. …………………………………………………….. 

3. …………………………………………………….. 

4. …………………………………………………….. 

Φσηνληθό κηθξνζθόπην 

 

 

5. ηνλ πην θάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηέζζεξηο (4) δσληαλνί νξγαληζκνί. Να γξάςεηε θάησ από ηνλ 

θάζε νξγαληζκό ην Βαζίιεην ζην νπνίν απηόο αλήθεη.                                                                       (1 κνλ.) 

 

Εωληαλόο Οξγαληζκόο  

 

 

 

 

 

 

 

αιηγθάξη Σξηαληάθπιιν Ακνηβάδα Μαληηάξη 

Βαζίιεην δωληαλώλ νξγαληζκώλ     

 

Α 

Β 

Α 

πιαγθηόλ 
γαξίδα καξίδα κεγάιν 

ςάξη 

  αεηόο κηθξό 

πνπιί 

 θάκπηα 

άλζξσπνο 

θπηό 

Β 

1 

4 

2 

3 
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6. Η πην θάησ εηθόλα δείρλεη δηάθνξνπο νξγαληζκνύο λα ηξέθνληαη. 

 

 

 

 

1. Να θαηαηάμεηε ηνπο νξγαληζκνύο πνπ 

δείρλνπλ ηα γξάκκαηα Α-Γ ζε απηόηξνθνπο 

θαη εηεξόηξνθνπο.   

 

Αυτότροφοι:  ……………………………… 

 

Ετερότροφοι: ……………………………… 

                                                                                                                                                             (1 κνλ.) 

 

ΜΔΡΟ Β΄ : Απνηειείηαη από έμη (6) εξσηήζεηο. Από ηηο έμη εξσηήζεηο λα απαληήζεηε κόλν ζηηο  

                       ηέζζεξηο (4). Κάζε εξώηεζε βαζκνινγείηαη κε δύν κνλάδεο.                                                                                                                                                                                  

 

1. Να αληηζηνηρίζεηε δίπια από ηνλ αξηζκό θάζε νξγάλνπ ην γξάκκα κε ηελ αληίζηνηρε ιεηηνπξγία πνπ 

βξίζθεηαη ζηνλ πίλαθα.                                                                                                                        (2 κνλ.) 

Όξγαλν Λεηηνπξγία Αληηζηνίρεζε 

1. Όξρεηο  Α. Γεξκάηηλνο ζάθνο πνπ πεξηέρεη ηνπο δύν όξρεηο  1 - .......... 

2.  Δπηδηδπκίδα Β. Παξαγσγή ζπεξκαηνδσαξίσλ 2 - .......... 

3. Πξνζηάηεο  Γ. Πξνζσξηλή απνζήθε ησλ ζπεξκαηνδσαξίσλ 3 - .......... 

4. Όζρεν Γ. Αδέλαο πνπ παξάγεη εθθξίκαηα 4 - .......... 

                                                                                                                                                              

 

2.  Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ γπλαηθείνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ θαίλνληαη ζην ζρήκα:   (2 κνλ.) 

  

α)……………………………………… 

β)……………………………………… 

γ)……………………………………… 

δ)……………………………………… 

 

 

Γ 

Α 

Γ 

Β 

α 

δ 

β 

γ 
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3. Πην θάησ παξνπζηάδνληαη ηξία ζρεδηαγξάκκαηα (Α, Β, Γ) πνπ πεξηγξάθνπλ ηξία ζηάδηα πνπ 

ζπκβαίλνπλ ζην αλαπαξαγσγηθό ζύζηεκα ηεο γπλαίθαο. 

 

Α Β Γ 

  

 

 

 

α) Να πεξηγξάςεηε ηη παξνπζηάδεη θαζέλα από ηα πην πάλσ ζηάδηα.                                              (1,5 κνλ.) 

 

ΣΑΓΗΟ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

Α 

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

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

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

Β 

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

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

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

Γ 

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

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

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

 

β) Να βάιεηε ζε ρξνληθή ζεηξά ηα πην πάλσ ζρεδηαγξάκκαηα ζπκπιεξώλνληαο ην πην θάησ ζρήκα κε ηα 

γξάκκαηα Α, Β θαη Γ.                                                                                                                       (0,5 κνλ,) 
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4. Να γξάςεηε δίπια από ηελ εηθόλα ηνπ θάζε νξγάλνπ πνπ θαίλεηαη ζηνλ πην θάησ πίλαθα: α. ην όλνκα 

ηνπ θαη β. λα αλαθέξεηε ζε πνην νξγαληθό ζύζηεκα αλήθεη θάζε όξγαλν.                             

 

ΔΗΚΟΝΑ ΟΡΓΑΝΟΤ α. ΟΝΟΜΑ ΟΡΓΑΝΟΤ β. ΟΡΓΑΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 

 

  

 

  

 

  

 

  

                                                                                                                                                             (2 κνλ.) 

 

5. Να κειεηήζεηε ην πην θάησ θείκελν θαη λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ 

 

 

Πνιινί επηζηήκνλεο ππνζηεξίδνπλ όηη 

θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ην 

Φαηλόκελν ηνπ Θεξκνθεπίνπ γίλεηαη όιν 

θαη πην έληνλν κε απνηέιεζκα λα 

δεκηνπξγνύληαη πνιιά πξνβιήκαηα ζηνλ 

πιαλήηε Γε. Απηό ην απνδίδνπλ, θπξίσο, 

ζηελ αύμεζε ηεο πεξηεθηηθόηεηαο ηνπ 

αηκνζθαηξηθνύ αέξα ζε θάπνην αέξην. 

 

α) Να νλνκάζεηε ην αέξην ζην νπνίν νθείιεηαη θπξίσο ε αύμεζε ηνπ Φαηλνκέλνπ ηνπ Θεξκνθεπίνπ. 

..........................................................................................................................................................................  

                                                                                                                                                          (0,5 κνλ.)                                                                                                                                                                  

β) Να εμεγήζεηε κε πνην ηξόπν ε ιεηηνπξγία ηεο Φωηνζύλζεζεο ζπκβάιεη ζηε κείσζε ηνπ Φαηλνκέλνπ 

ηνπ Θεξκνθεπίνπ.                                                                           (0,5 κνλ.) 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

                                                                (Η ερώηηζη ζυνεχίζεηαι ζηην επόμενη ζελίδα) 
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γ) Να πξνηείλεηε δύν κέηξα κε ηα νπνία κπνξνύκε λα πεξηνξίζνπκε ην Φαηλόκελν ηνπ Θεξκνθεπίνπ. 

 ..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

 ..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

                                                                                                                                                       (1 κνλ.) 

6. Να ζπκπιεξσζεί θαηάιιεια ν πην θάησ πίλαθαο.             

 

Οκνηαμία Πωο αλαπλένπλ Ση γελλνύλ 

 

Θειαζηηθά 

 

.................................................. 

 

............................................. 

 

Πηελά 

 

.................................................. 

 

............................................. 

 

Φάξηα 

 

.................................................. 

 

.............................................. 

 

Δξπεηά 

 

.................................................. 

 

.............................................. 

                                                                                                                                                             (2 κνλ.) 

 

ΜΔΡΟ Γ΄ : Απνηειείηαη από ηξεηο εξσηήζεηο. Από ηηο ηξεηο (3) εξσηήζεηο λα απαληήζεηε κόλν δύν (2). 

                         Κάζε εξώηεζε βαζκνινγείηαη κε 3 κνλάδεο. 

 

1.  Σα πην θάησ ζρήκαηα δείρλνπλ δύν θύηηαξα. 

 

α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε / νξγαλίδηα πνπ δείρλνπλ ηα βέιε κε ηνπο αξηζκνύο 1-4. 

             (2 κνλ.) 

 

 

 

1. …………………... 

2. …………………... 

3. …………………... 

4. …………………... 

 

 

β) Πνηνο είλαη ν ξόινο ησλ κηηνρνλδξίωλ πνπ θαίλνληαη ζηα πην πάλσ ζρήκαηα;                        (0,5 κνλ.) 

......................................................................................................................................................................... 

  
 (Η ερώηηζη ζυνεχίζεηαι ζηην επόμενη ζελίδα) 

Μηηνρόλδξην 

1 

2 

4 

3 

Μηηνρόλδξην 
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γ) Να νλνκάζεηε ην νξγαλίδην ηνπ θπηηθνύ θπηηάξνπ ζην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε ιεηηνπξγία ηεο 

θωηνζύλζεζεο : ........................................................................................................................................... 

                                                                                        (0,5 κνλ.) 

2. Σν πην θάησ ζρεδηάγξακκα παξνπζηάδεη έλα ηξνθηθό πιέγκα :  

 

                                          

 

α) Αθνύ κειεηήζεηε πξνζεθηηθά ην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα λα νλνκάζεηε:  

α. Έλα ζαξθνθάγν νξγαληζκό  

β. Έλαλ θνξπθαίν ζεξεπηή  

γ. Έλα θπηνθάγν νξγαληζκό  

δ. Έλαλ παξαγσγό  

                                                                                                                                                             (1 κνλ.) 

β) Με βάζε ηνπο πην πάλσ νξγαληζκνύο λα ζρεδηάζεηε κηα ηξνθηθή αιπζίδα :  

 

................................  →  ................................  →   ................................ →    ................................ 

                                                                                                                                                             (1 κνλ.) 

γ) Υξεζηκνπνηώληαο ην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα λα γξάςεηε έλα δεπγάξη νξγαληζκώλ πνπ  

απνηεινύλ ζήξακα θαη ζεξεπηή ζπκπιεξώλνληαο θαηάιιεια ηνλ πην θάησ πίλαθα. 

      
 

Θήξακα Θεξεπηήο 

 

........................................................... 

 

..................................................... 

                                                                                                                                                                                                                                            (1 κνλ.) 
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 3.α) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηελ πην θάησ ρεκηθή αληίδξαζε έηζη ώζηε λα πεξηγξάθεη ζσζηά ηε 

ιεηηνπξγία ηεο Φωηνζύλζεζεο.             

 

                                                                                                                                                             (1 κνλ.) 

β) Να εμεγήζεηε γηαηί ε θσηνζύλζεζε είλαη πνιύ ζεκαληηθή γηα όινπο ηνπο νξγαληζκνύο πνπ δνπλ ζηνλ 

πιαλήηε Γε. (2 ιόγνη)         
 

 ..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

 ..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

                                                                                                                                                       (1 κνλ.) 

γ) Με πνην ηξόπν αληρλεύνπκε ην άκπιν;  

.......................................................................................................................................................................... 

                                                                                                                                                          (0,5 κνλ.) 

δ) Γηαηί ρξεηάδεηαη λα απνρξσκαηίζνπκε έλα θύιιν γηα λα αληρλεύζνπκε ην άκπιν; 

.......................................................................................................................................................................... 

                                                                                                                                                          (0,5 κνλ.) 

 
 

                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            

 

Ζ ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ  

 

 

Ήβε ηαθαιιή – Αξγπξίδνπ 

                                                                                                                                              

      

Διξνείδιξ 

τξυ 

Άμθοακα 

Χλωοξφύλλη 



 9 

3.α) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηελ πην θάησ ρεκηθή αληίδξαζε έηζη ώζηε λα πεξηγξάθεη ζσζηά ηε 

ιεηηνπξγία ηεο Φωηνζύλζεζεο.             

 

                                                                                                                                                             (1 κνλ.) 

β) Να εμεγήζεηε γηαηί ε θσηνζύλζεζε είλαη πνιύ ζεκαληηθή γηα όινπο ηνπο νξγαληζκνύο πνπ δνπλ ζηνλ 

πιαλήηε Γε. (2 ιόγνη)         
 

 ..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

 ..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

                                                                                                                                                       (1 κνλ.) 

γ) Με πνην ηξόπν αληρλεύνπκε ην άκπιν;  

.......................................................................................................................................................................... 

                                                                                                                                                          (0,5 κνλ.) 

δ) Γηαηί ρξεηάδεηαη λα απνρξσκαηίζνπκε έλα θύιιν γηα λα αληρλεύζνπκε ην άκπιν; 

.......................................................................................................................................................................... 

                                                                                                                                                          (0,5 κνλ.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

     ΔΗΖΓΖΣΔ                                                                                          Ζ ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ                                                                                       

Γηνιάληα Κάξηζαθα 

 

άξξνπ Ιάθσβνο                                                                                     Ήβε ηαθαιιή – Αξγπξίδνπ 

 

 

 

Διξνείδιξ 

τξυ 

Άμθοακα 

Χλωοξφύλλη 
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ΟΔΗΓΙΕ:  Να χρησιμοποιήσετε μόνο μαύρο ή μπλε μελάνι. 

                     Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού υγρού. 

 Το γραπτό αποτελείται από τρία μέρη Α, Β και Γ. 

                     Το γραπτό αποτελείται από 8 σελίδες. 

 

 

ΜΕΡΟ Α:  (ύνολο Μονάδων 6) 

Να απαντηθούν ΟΛΑ τα ερωτήματα.  

Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 1 μονάδα. 

 

 

Ερώτημα 1 

 

Να τοποθετήσετε τους πιο κάτω όρους σε σειρά, ξεκινώντας από τον πιο πολύπλοκο και 

καταλήγοντας στον πιο απλό.                                                                                                                    (μ. 1) 

 

Όργανο, κύτταρο, οργανικό σύστημα, ιστός 

 

 

 

 

Ερώτημα 2 

 

Ποια είναι τα απαραίτητα συστατικά για τη φωτοσύνθεση;                                                                    (μ. 1) 

 

 

Α. ...........................................................    Β. ...........................................................   

   

    Γ. ...........................................................    Δ. ........................................................... 

 

ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΑΛΟΤΡΙΩΣΙΑ                                                       ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2012 -2013 

 

ΓΡΑΠΣΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2013 

 

Μάθημα: Βιολογία                                      Σάξη: Α΄         Βαθμός: ………………………………  

Χρόνος: 1.5 ώρες                                                                             Τπογραφή: …………………………... 

Ημερομηνία: 6 Ιουνίου 2013 

Όνομα μαθητή/τριας: ………………………………………………………  Σμήμα: ……...  Αρ: ……   
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Ερώτημα 3 

 

Αφού μελετήσετε τις πιο κάτω εικόνες να σημειώσετε κάτω από την καθεμιά, αν πρόκειται για έμβιο, 

άβιο ή νεκρό σώμα.                                                                                                                                  (μ. 1)  

  

                               

 

 

Ερώτημα 4 

 

Να αντιστοιχίσετε τους όρους της στήλης Α με τους όρους της στήλης Β.                                          (μ. 1) 

 

 

 

 

Ερώτημα 5 

 

Να συμπληρώσετε τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις.                                                                              (μ. 1) 

 

Όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί χωρίζονται σε πέντε ……………………….. .  

 

Τα ζώα, οι ………………….... και τα …………………………. ανήκουν στους πολυκύτταρους 

οργανισμούς.  

 

Τα ζώα συγκεκριμένα διακρίνονται σε δυο ομάδες, τα ασπόνδυλα και τα …………………………….. .  

    

    

ΣΗΛΗ Α ΣΗΛΗ Β Α  Β 

1. Τροφικές σχέσεις 

 

α.  

 

ζώο που τρώγεται από κάποιο άλλο 

ζώο 

1. - ………….   

2. Παραγωγός 

 

β.  

 

οι σχέσεις των οργανισμών με βάση 

την τροφή τους 

2. - ………….   

3. Οικοσύστημα γ. βρίσκεται πάντα στην αρχή μιας 

τροφικής αλυσίδας 

3. - ………….   

4. Λεία 

 

δ.  

 

βιοτικοί και αβιοτικοί παράγοντες μιας 

περιοχής και οι μεταξύ τους σχέσεις 

4. - ………….   
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Ερώτημα 6 

 

α) Να ονομάσετε τα μέρη του κυττάρου που αντιστοιχούν στους αριθμούς 1 μέχρι 3.                 (μ. 0.75) 

 

 

 

 

 

 

 

 

β) Να υπογραμμίσετε την σωστή απάντηση.                                                                                      (μ. 0.25) 

 

Το πιο πάνω κύτταρο είναι (φυτικό/ζωικό). 

 

 

ΜΕΡΟ Β:  (ύνολο Μονάδων 8) 

Να απαντηθούν ΜΟΝΟ τα ΣΕΕΡΑ (4) από τα έξι (6) ερωτήματα.  

Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 2 μονάδες. 

 

 

Ερώτημα 1 

 

α) Να γράψετε το βασίλειο στο οποίο ανήκουν οι πιο κάτω οργανισμοί.                                             (μ. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

β) Να γράψετε δυο (2) διαφορές ανάμεσα στα δυο (2) πιο κάτω βασίλεια των ζωντανών οργανισμών, 

με βάση τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για το διαχωρισμό τους.                                                   (μ. 1) 

 

 ΜΟΝΗΡΗ ΦΤΣΑ 

1.   

2.   

1 __________________ 

2 __________________ 

3 __________________ 

   

 

    

2 1 

3 
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Ερώτημα 2 

 

α) Να γράψετε τέσσερις (4) λειτουργίες που χαρακτηρίζουν όλους τους ζωντανούς οργανισμούς.              (μ. 1)                                           
 

1. ………………………………………………….. 

2. ………………………………………………….. 

3. ………………………………………………….. 

4. …………………………………………………..     

   

β) Να ονομάσετε τα μέρη του μικροσκοπίου που αντιστοιχούν στους αριθμούς 1 μέχρι 4.               (μ. 1) 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ερώτημα 3 

 

α) Να συμπληρώσετε τον πιο κάτω πίνακα.                                                                                             (μ. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

β) Να συμπληρώσετε στον πιο κάτω πίνακα δυο (2) όργανα που ανήκουν στο κάθε οργανικό σύστημα.   (μ. 1) 

                                                                                       

ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΟΡΓΑΝΑ 

Ουροποιητικό σύστημα 

1. 

2. 

Πεπτικό σύστημα 

1. 

2. 

1 ______________________________ 

2 ______________________________ 

3 ______________________________ 

4 ______________________________ 

ΟΡΓΑΝΟ ΟΝΟΜΑ ΟΡΓΑΝΟΤ ΛΓΙΣΟΤΡΓΙΑ ΟΡΓΑΝΟΤ 

 

…………………………………………… 

Το όργανο αυτό βοηθάει στη 

δημιουργία των ……………………, 

απομακρύνοντας από το αίμα τις 

βλαβερές ουσίες. 

 

…………………………………………… 
Βοηθούν στη λειτουργία της 

……………..……… . 

 

3 

1 

2 

4 
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Ερώτημα 4 

 

α) Να συμπληρώσετε τις πιο κάτω προτάσεις με τις σωστές λέξεις.                                                      (μ. 1) 
 

 Τα προϊόντα της φωτοσύνθεσης είναι το …………………… και η γλυκόζη. 

 Η ανίχνευση της ουσίας …………………… γίνεται με την προσθήκη διαλύματος ιωδίου.  

 Το …………………………….. έχει την ιδιότητα να δεσμεύει το διοξείδιο του άνθρακα.  

 Οι …………………………. οργανισμοί είναι αυτοί που έχουν την ικανότητα να παράγουν την 

τροφή τους μόνοι τους, με τη βοήθεια της φωτοσύνθεσης.  

 

β) Ποιος είναι ο σκοπός της διαδικασίας της φωτοσύνθεσης;                                                              (μ. 1) 

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

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

 

Ερώτημα 5 

 

α) Να βάλετε στη σωστή σειρά τους πιο κάτω οργανισμούς έτσι ώστε να αποτελούν μια τροφική 

αλυσίδα:                                                                                                                                                        (μ. 1) 

φίδι, τρεμιθιά, σπιζαετός, λαγός 

 

____________→____________→____________→_____________ 
 

β) Με βάση την πιο πάνω αλυσίδα να ονομάσετε:                                                                                  (μ. 1) 
 

τον παραγωγό: ……………………………………. 

τον κορυφαίο θηρευτή: ……………………………………. 

 

Ερώτημα 6 

 

Σας δίνονται οι εικόνες δυο (2) οργανισμών. Αφού τις μελετήσετε να απαντήσετε στα ακόλουθα ερωτήματα: 

 

 

 

 

 

 
 

α) Πού είναι συγκεντρωμένο το γενετικό υλικό στον κάθε οργανισμό;                                                  (μ. 1) 

 

Εικόνα Α: ……………………………… 

Εικόνα Β: ……………………………… 

 

β) Η εικόνα Α ανήκει σε ευκαρυωτικό οργανισμό ή όχι;      ………………………………                      (μ. 0.5) 

 

γ) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας στο ερώτημα β.                                                                     (μ. 0.5) 

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

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

ΓΙΚΟΝΑ Α ΓΙΚΟΝΑ Β 
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ΜΕΡΟ Γ:  (ύνολο Μονάδων 6) 

Να απαντηθούν ΜΟΝΟ τα ΔΤΟ (2) από τα τρία (3) ερωτήματα.  

Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 3 μονάδες. 

 

Ερώτημα 1 

 

Αφού μελετήσετε προσεκτικά το ακόλουθο τροφικό πλέγμα να απαντήσετε στις πιο κάτω ερωτήσεις.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α) Να γράψετε μια τροφική αλυσίδα με βάση το πιο πάνω τροφικό πλέγμα που να περιέχει τέσσερις (4) 

οργανισμούς.                                                                                                                                               (μ. 1) 

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

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

 

β) Να εντοπίσετε έναν οργανισμό που να είναι:                                                                                       (μ. 1) 

 

Φυτοφάγος: ………………………...           Παμφάγος: …………………………. 

Σαρκοφάγος: ……………………….           Αυτότροφος: ……………………... 

 

γ) Ποιοι είναι οι κορυφαίοι καταναλωτές του οικοσυστήματος αυτού;                                               (μ. 0.5) 

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

 

δ) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας στο ερώτημα γ.                                                                     (μ. 0.5) 

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

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

 



7 
 

Ερώτημα 2 

 

α) Να συμπληρώσετε τα κενά στις πιο κάτω προτάσεις.                                                                        (μ. 1) 

 

Τα …………………… γεννιούνται στο νερό και αναπνέουν με ………………… . Κατόπιν 

μεταμορφώνονται και αναπτύσσουν την ικανότητα να ζουν και στη ξηρά, όπου αναπνέουν με τη 

βοήθεια των πνευμόνων. Γεννούν …………………… στο νερό και το δέρμα τους είναι ……………… και 

υγρό. 

 

 

β) Ποιο κριτήριο χρησιμοποιείται για το διαχωρισμό των ζώων από τους μύκητες;                          (μ. 0.5) 
 

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

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

 

γ) Να συμπληρώσετε τον πιο κάτω πίνακα, γράφοντας δυο (2) κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την 

κατάταξη των οργανισμών αυτών και ένα (1) παράδειγμα οργανισμού για την κάθε ομάδα.       (μ. 1.5) 

 

 

ΟΜΟΣΑΞΙΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΠΑΡΑΔΓΙΓΜΑ 

ΕΡΠΕΣΑ 

α. 

 

β.  

 

α.  

ΠΣΗΝΑ 

α. 

 

β.  

 

α.  

 

 

Ερώτημα 3 

 

Αφού μελετήσετε προσεκτικά το ακόλουθο σχήμα να απαντήσετε στις πιο κάτω ερωτήσεις.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α) Θα ανιχνεύσω άμυλο στα φύλλα αυτού του φυτού;                                                                       (μ. 0.5) 

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

Η ερώτηση συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα. 
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β) Να εξηγήσετε την απάντησή σας στο ερώτημα α.                                                                           (μ. 0.5) 

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

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

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

 

γ) Ποιο/ια από τα απαραίτητα συστατικά για τη φωτοσύνθεση αλλάζει/ουν στο πείραμα αυτό;  (μ. 0.5) 

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

                                                                                  

δ) Με ποια πειραματική διαδικασία θα ανιχνεύσω το άμυλο στο πιο πάνω φυτό;                            (μ. 0.5) 

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

 

ε) Να εξηγήσετε την ακόλουθη πρόταση δίνοντας δυο (2) επιχειρήματα:                                             (μ. 1) 

 

«Σο δάσος είναι πηγή ζωής» 

 

1. …………………………………………………………………………..………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

2. …………………………………………………………………………..………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Η Διευθύντρια 

 

 

                               

Δέσποινα Παπαγιάννη                                                                                                                  

ΣΕΛΟ ΕΞΕΣΑΗ 
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ΓΤΜΝΑΗΟ ΑΚΡΟΠΟΛΔΩ                           ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ 2012-2013 

 

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΗΟΤΝΗΟΤ 2013 

 

Μάζεκα: ΦΤΗΟΓΝΩΣΗΚΑ                                        Σάμε: Α΄ ΓΤΜΝΑΗΟΤ 

 

Ζκεξνκελία: 04/06/13                                                                 Γηάξθεηα : 1:30΄ 

 

Βαζκόο: ......... Οινγξάθσο : ........................................ Τπνγξαθή : ..................... 

 

Ολνκαηεπώλπκν καζεηή :....................................................................................... 

 

Σκήκα : ...........                    Αξηζκόο : .......... 

 
 

ΠΡΟΟΥΖ: Να πξνζέμεηε ηελ εκθάληζε ηνπ γξαπηνύ ζαο θαη λα έρεηε ππόςε 

ζαο όηη απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ. Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη 

από 9 ζειίδεο θαη είλαη ρσξηζκέλν ζε ηξία κέξε. 

ΚΑΛΖ ΔΠΗΣΤΥΗΑ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

ΜΔΡΟ Α΄: (Μονάδερ 6)  

Να απανηήζεηε ΟΛΔ ηιρ επωηήζειρ. Κάθε ζωζηή απάνηηζη 

βαθμολογείηαι με (μία)  1 μονάδα. 
 

 

1. ηνλ παξαθάησ πίλαθα δίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηέζζεξηο  δσληαλνύο 

νξγαληζκνύο, πνπ όινη αλήθνπλ ζηα ζπνλδπισηά. Να αλαθέξεηε ζε πνηα ομοηαξία 

πονδςλωηών αλήθνπλ νη οπγανιζμοί 1 κέρξη 4, ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πίλαθα.                                                                               

(4 x 0.25κ) 
 

Εωνηανοί 

Οπγανιζμοί 

Πληποθοπίερ Ομοηαξίερ 

πονδςλωηών 

Οξγαληζκόο 1 Γελλήζεθε θαη κεγάισζε αξρηθά ζην λεξό 

αλαπλένληαο κε βξάγρηα. ηε ζπλέρεηα, 

κεηακνξθώζεθε αλαπηύζζνληαο ηελ ηθαλόηεηα 

λα δεη θαη ζηελ μεξά αλαπλένληαο κε 

πλεύκνλεο. Γελλά αβγά ζην λεξό. Σν δέξκα 

ηνπ είλαη ιείν θαη πάληνηε πγξό. 

 

Οξγαληζκόο 2 Πνιπθύηηαξνο  δσηθόο νξγαληζκόο πνπ γελλά 

«δσληαλά» κηθξά, ηα νπνία ζειάδνπλ ζηα 

αξρηθά ζηάδηα ηεο δσήο ηνπο. Ενπλ άιια ζηελ 

μεξά θαη άιια ζην λεξό. Σν δέξκα ηνπ 

θαιύπηεηαη ζπλήζσο κε ηξίρεο. 
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Μάιος 2013 

Δε     Τρ    Τε    Πε    Πα    Σα    Κυ 

          1      2       3      4        5        6 

 7       8      9      10    11     12      13 

14     15    16    17    18     19      20 

21     22     23    24   25     26      27 

28     29     30    31 

 

    

 

Οξγαληζκόο 3 Γελλήζεθε ζηελ μεξά από αβγά κε ζθιεξό 

θέιπθνο. Έρεη ηελ ηθαλόηεηα λα πεηά. 

Αλαπλέεη κε πλεύκνλεο. Σν δέξκα ηνπ 

θαιύπηεηαη κε θηεξά. 

 

Οξγαληζκόο 4 Εεη θαη πνιιαπιαζηάδεηαη κόλν ζην λεξό.  

Γελλά αβγά. Αλαπλέεη κε βξάγρηα. Σν δέξκα 

ηνπ θαιύπηεηαη κε ιέπηα. 

 

 

 
2. Γίλεηαη ε πην θάησ ηξνθηθή αιπζίδα. 

 

Υνξηάξη  →      Λαγόο    →   Φίδη  →     πηδαεηόο. 

 

α) Να εληνπίζεηε έλα θαηαλαισηή.                                                                    (0.5κ) 

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

β) Να εληνπίζεηε έλα παξαγσγό.                                                                        (0.5κ) 

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

 

 

3. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο. 

 

Σν ζειπθό γελλεηηθό θύηηαξν ζηνλ άλζξσπν νλνκάδεηαη………………            (0.25κ) 

Σν αξζεληθό γελλεηηθό θύηηαξν ζηνλ άλζξσπν νλνκάδεηαη……………             (0.25κ) 

Σν γνληκνπνηεκέλν σάξην νλνκάδεηαη…………………………………..            (0.25κ) 

Ζ ζπλέλσζε σαξίνπ θαη ζπεξκαηνδσαξίνπ νλνκάδεηαη ……………….            (0.25κ) 

 

 

4. Να απαληήζεηε σζηό ή Λάζνο. 

 

α) Σα θπηά παίξλνπλ ηελ ελέξγεηά ηνπο από ην ρώκα …………………               (0.5κ) 

β) Οη δύν απαξαίηεηνη παξάγνληεο ηεο θσηνζύλζεζεο είλαη ε ρισξνθύιιε θαη ν 

αέξαο …………….                                                                                                 (0.5κ) 

 

 

5. Ζ Μαίξε έρεη θαλνληθό θαηακήλην θύθιν 28 εκεξώλ.  

 

α) Να ππνινγίζεηε πνηεο κέξεο ηνπ θαηακήληνπ θύθινπ, ε Μαίξε, κπνξεί λα κείλεη 

έγθπνο, αλ είρε <<πεπίοδο>> (πξώηε κέξα ηνπ θύθινπ ηεο) ζηηο 3 Μαΐνπ.         ( 0.5κ) 

                                                                                                 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 
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β) Αλ ε Μαίξε δε κείλεη έγθπνο πόηε πξνβιέπεηε λα έρεη ηελ επόκελή ηεο 

<<πεξίνδν>>;                                                                                                        (0.5κ) 

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

 

 

6. Να γξάςεηε δύν νκνηόηεηεο κεηαμύ ηνπ δσηθνύ θαη  ηνπ θπηηθνύ θπηηάξνπ.       (1κ) 

 

Εσηθό θύηηαξν Φπηηθό θύηηαξν 

  

  

 

 

ΜΔΡΟ Β: (Μονάδερ 8) 

Από ηιρ έξι επωηήζειρ να απανηήζεηε ΜΟΝΟ ηιρ ηέζζεπιρ (4). Κάθε ζωζηή 

απάνηηζη βαθμολογείηαι με δύο (2) μονάδερ. 
 
 

1.α) Να ζεκεηώζεηε ηα αθόινπζα κε ηε ζσζηή ρξνληθή ζεηξά κε ηελ νπνία 

ζπκβαίλνπλ ζηνλ νξγαληζκό κηαο γπλαίθαο: γονιμοποίηζη, κύηζη, ωοππηξία.                  

(3 x 0.25 = 0.75κ) 
 

 

 
 

β) Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα (1 σο 5) ζην πην θάησ ζρήκα ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο 

ηεο γπλαίθαο.                                                                                        (5 x 0.25 = 1.25κ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2……………………… 
1……………………….

. 

 

2……………………

… 

 

3……………………… 

 

4…………………… 

 

5……………………

… 
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2. α) ηηο πην θάησ εηθόλεο θαίλνληαη δηάθνξα ζπνλδπισηά θαη  αζπόλδπια δώα. Να 

ππνγξακκίζεηε κόλν ηα δώα πνπ είλαη ζπνλδπισηά. (1.0κ) 

 

             
            α) Μέιηζζα                                            β)  Γάηα 

 

 

 

 

                                             
             

        γ)  Πεξηζηέξη                                              δ)  Υηαπόδη 

 

 
β) Με βάζε πνην θξηηήξην ρσξίζηεθαλ ηα δώα ζε ζπνλδπισηά θαη αζπόλδπια; (0.5κ) 

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

 

γ) Ζ επηζηήκε ζηε Βηνινγία πνπ αζρνιείηαη κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ νξγαληζκώλ  

νλνκάδεηαη …………………………επηζηήκε.                                                    (0.5κ) 

 

 

3. α) Να ζπκπιεξώζεηε ηα κέξε ηνπ θπηηάξνπ (1 σο 3) πνπ δείρλνπλ ηα βέιε ζην πην 

θάησ ζρήκα.                                                                                                      (0.75κ) 

1……………….. 

2……………….. 

3……………….. 

 

3 

1 

2 
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β) Να ππνγξακκίζεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

   

Σν πην πάνω ζρήκα ( ζηε ζει.4)  παξνπζηάδεη έλα θπηηθό / δσηθό θύηηαξν.      (0.25 κ) 

 

γ) Να απαληήζεηε σζηό ή Λάζνο.                                                                         (1κ) 

 

▪ Σν γελεηηθό πιηθό (DNA)  βξίζθεηαη ζην νξγαλίδην κε ην λνύκεξν 3……….. 

▪ Σν πην πάλσ θύηηαξν είλαη επθαξπσηηθό ……… 

 

 

4. Σν πην θάησ ζρέδην πεηξάκαηνο παξηζηάλεη ηε δηαδηθαζία απνρξσκαηηζκνύ ηνπ 

θύιινπ. Να απαληήζεηε ηα πην θάησ εξσηήκαηα. 

 

α) Γηαηί ξίρλνπκε αξρηθά ην θύιιν ζε λεξό πνπ 

βξάδεη;     (0.5κ) 

……...……………………………………………... 

…………………………………………………….. 

……………………………………..……………… 

β) ε ηη ρξεζηκεύεη ην νηλόπλεπκα;               (0.5κ) 

 ……………………………………………………. 

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

γ) Πώο κπνξώ λα απνδείμσ όηη ην απνρξσκαηηζκέλν θύιιν πεξηέρεη άκπιν; (1κ) 

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

5. Να κειεηήζεηε ην πην θάησ ζρήκα θαη λα απαληήζεηε ηηο πην θάησ εξσηήζεηο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΟΝΣΗΚΗ 

ΠΗΕΑΔΣΟ 

ΥΔΛΩΝΑ ΞΖΡΑ 

ΦΗΓΗ 

ΠΔΡΓΗΚΑ 

ΦΤΣΑ 

(ΦΤΛΛΑ, ΡΗΕΔ, ΠΟΡΟΗ) 

ΦΡΟΤΣΑ) 

ΑΚΡΗΓΑ 

ΛΑΓΟ 
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1………………….. 

 

2…………………… 

 

3…………………… 

 

4…………………… 

 

5…………………… 

 

6…………………… 

 

 
α) Σν πην πάνω ζρήκα ( ηεο ζει. 5)  είλαη έλα ………………………………… (0.5κ) 

β) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πίλαθα αθνύ κειεηήζεηε ην πην πάλσ ζρήκα.             (1.5κ) 

 

1 Έλα ζαξθνθάγν νξγαληζκό  

2 Έλα θνξπθαίν ζεξεπηή  

3 Έλα πακθάγν νξγαληζκό  

 

 

6. α) Να αλαθέξεηε δύν ζσκαηηθέο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ μόνο  ζηα αγόξηα θαη δύν 

ζσκαηηθέο  αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ μόνο ζηα θνξίηζηα θαηά ηελ εθεβεία.          (1κ) 

 

Κνξίηζηα………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………...

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

Αγόξηα………………………………………………………………………………...…

…………………………………………………………………………………………...

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

 

β) Να αλαθέξεηε δύν ζπλαηζζεκαηηθέο αιιαγέο ησλ εθήβσλ.                               (1κ) 

………………………………...…………………………………………………………

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

 

 

ΜΔΡΟ Γ: (ΜΟΝΑΓΔ 6) 

Σο μέπορ αςηό αποηελείηαι από ηπειρ (3) επωηήζειρ. Να απανηήζεηε ΜΟΝΟ 

ηιρ δύο (2) επωηήζειρ. Κάθε ζωζηή απάνηηζη βαθμολογείηαι με 3 μονάδερ. 
 

 

1. α) Να αλαγλσξίζεηε ηα κέξε ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ άληξα (1 έσο 6).   

 

  
 

                                                                                                                               (1.5κ)            

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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β) Σν ζπεξκαηνδσάξην απνηειείηαη από ηξία κέξε.Σν έλα κέξνο είλαη ε θεθαιή.Πνηά 

είλαη ηα άιια δύν κέξε;                                                                                         (0.5κ) 

 

…………………………………………………………….…………………………..…

………………………………………………………………………………………...…

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

 

γ) ε πνηό από ηα ηξία κέξε ηνπ ζπεξκαηνδσαξίνπ ππάξρεη ην γελεηηθό πιηθό (DNA);                                                                                                                        

…….…………………………………………………………………………….  (0.5κ) 

 

δ) Να αλαθέξεηε κηα δηαθνξά κεηαμύ σαξίνπ θαη ζπεξκαηνδσαξίνπ ζε ζσέζη με ηο 

ζσήμα ηοςρ.                                                                                                          (0.5κ) 
 

ΩΑΡΗΟ ΠΔΡΜΑΣΟΕΩΑΡΗΟ 

  

 

 

 
 

2. α) Να ζπκπιεξώζεηε ζηνλ αθόινπζν πίλαθα ην βαζίλειο, ζην νπνίν αλήθνπλ νη πην 

θάησ νξγαληζκνί.                                                                                                 (1κ) 

 

ΟΡΓΑΝΗΜΟ Διηά Μαληηάξη Ακνηβάδα Γάηα 

ΒΑΗΛΔΗΟ     

 

β) Να γξάςεηε μια (1) δηαθνξά αλάκεζα ζηα κνλήξε θαη ζηα πξώηηζηα.           (0.5κ) 

                                                                                               

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

γ) Να αλαθέξεηε δύο (2) ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηθαηνινγνύλ γηαηί ν άλζξσπνο αλήθεη 

ζηα ζειαζηηθά.                                                                                                        (1κ) 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

δ) Να νλνκάζεηε άιια δύν ζειαζηηθά εθηόο ηνπ αλζξώπνπ.                             (0.5κ) 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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3. Να παξαηεξήζεηε ηα πην θάησ πεηξάκαηα θαη λα απαληήζεηε ηηο εξσηήζεηο. 

 

           

 
 

 
α) Γηαηί πηζηεύεηε όηη ην πνληίθη πνπ ηνπνζεηήζεθε ζην γπάιηλν, δηαθαλέο θαη 

αεξνζηεγώο θιεηζηό δνρείν, ρσξίο θπηό, κεηά από ιίγεο ώξεο πέζαλε;                 (0.5κ) 

……………………………………………………………………………...……………

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

β) Γηαηί πηζηεύεηε όηη ην θεξί, πνπ ηνπνζεηήζεθε ζην γπάιηλν, δηαθαλέο θαη 

αεξνζηεγώο θιεηζηό δνρείν, ρσξίο θπηό, έζβεζε ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα;(0.5κ) 

……………………………………………………………………………...……………

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

γ) Γηαηί ην θεξί δηαηεξήζεθε αλακκέλν πνιύ πεξηζζόηεξν ζην θιεηζηό δνρείν κε ην 

θπηό;                                                                                                                  (0.5κ) 

……………………………………………………………………………...……………

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

δ) Γηαηί πηζηεύεηε όηη ην πνληίθη ζην θιεηζηό  δνρείν κε ην θπηό, παξέκεηλε δσληαλό 

πνιύ πεξηζζόηεξν από ην πνληίθη ζην δνρείν ρσξίο θπηό;                                  (0.5κ) 

……………………………………………………………………………...……………

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

ε) Γηαηί ηα δνρεία ήηαλ θιεηζκέλα αεξνζηεγώο;                                                  ( 0.25κ) 

……………………………………………………………………………...……………

………………………………………………………………………………...………… 
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δ) Από ην πην πάλσ πείξακα, βιέπνπκε πσο όινη νη δσληαλνί νξγαληζκνί έρνπλ 

αλάγθε ν έλαο ηνλ άιιν. Ση ζα γηλόηαλ, πηζηεύεηε, αλ εμαθαλίδνληαλ ηα θπηά από ηε 

γε;                                                                                                                         (0.25κ) 

……………………………………………………………………………...……………

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

ε) Nα αλαθέξεηε δύν ιόγνπο , πνπ θάλνπλ ηε θσηνζύλζεζε κηα ηόζν ζεκαληηθή 

ιεηηνπξγία γηα όινπο ηνπο δσληαλνύο νξγαληζκνύο. . (0.5κ) 

……………………………………………………………………………...……………

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

 

 
 
 
 
 
 
                                                                                  Η Διεσθύντρια 
 
 
 
 
 
                                                                                  Κλεάνθοσς Αθηνά                              
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ΓΤΜΝΑΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΣΗΑ                                                           ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ 2012- 2013 
ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΗΟΤΝΗΟΤ 2013 

 
ΜΑΘΖΜΑ: ΒΗΟΛΟΓΗΑ  Α´ ΣΑΞΖ 

 
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ: 12 / 06 / 12                                                                      ΥΡΟΝΟ ΔΞΔΣΑΖ: 1. 30' 
 
Ολνκαηεπώλπκν καζεηή/ηξηαο: ........................................................................................................... 
 
Σκήκα: .............      Αξηζκόο: ............ 
 
ΒΑΘΜΟ: .....................               ΟΛΟΓΡΑΦΩ: .................................................................................. 
 
Τπνγξαθή θαζεγεηή:................................................. 
 

 
ΟΓΖΓΗΔ: 
- Τν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από 6 ζειίδεο. 
- Οη απαληήζεηο γξάθνληαη πάλσ ζην δνθίκην ην νπνίν ζα επηζηξαθεί ζην ηέινο ηεο εμέηαζεο. 
- Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πγξνύ. 
____________________________________________________________________________ 
 
ΜΔΡΟ Α : Απνηειείηαη από έμη (6) εξσηήζεηο. Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο. Κάζε νξζή 
απάληεζε βαζκνινγείηαη κε κία (1) κνλάδα. 
 
1.Να ζπκπιεξώζεηε ζηνλ πην θάησ πίλαθα ηα νλόκαηα δύν έκβησλ θαη δύν άβησλ ζσκάησλ. 
                                                                                                                                                      (κνλ.1)     

Έκβηα ζώκαηα Άβηα ζώκαηα 

  

  

  
2.Να αλαθέξεηε  δύν ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ησλ ζειαζηηθώλ πνπ ηα θάλνπλ λα μερσξίδνπλ 
από ηηο άιιεο νκνηαμίεο.                                                                                                              (κνλ.1) 
 
 ………………………………………………………………………………………………………………….  
  ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3.Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πξνηάζεηο:                                                                              (κνλ.1) 
 
Η αλάπηπμε ηεο επηζηήκεο νθείιεηαη, θπξίσο ζηελ εθαξκνγή ηεο επηζηεκνληθήο κεζόδνπ.             
Τν πξώην βήκα ηεο επηζηεκνληθήο κεζόδνπ είλαη ε ............................................... θαη ην ηειεπηαίν             
ε δηαηύπσζε ηνπ ........................................................ .Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο κπνξνύλ λα 
εθηειεζηνύλ πνιιά ..........................................,ζηα νπνία νη επηζηήκνλεο ρξεζηκνπνηνύλ δηάθνξα 
......................................, γηα λα θάλνπλ κεηξήζεηο όπσο π.ρ. ην ζεξκόκεηξν, ηε δπγαξηά θ.α.                                                                                                                                                 
 
4.Να νλνκάζεηε ην όξγαλν ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ άλδξα δίπια από ηελ αληίζηνηρε 
ιεηηνπξγία ηνπ.                                                                                                                              (κνλ.1) 
 

Λεηηνπξγία Όξγαλν 

Δηνρέηεπζε ηνπ ζπέξκαηνο ζην θόιπν ηεο γπλαίθα  

Παξαγσγή ζπεξκαηνδσαξίσλ  

Πξνζηαζία ησλ όξρεσλ  δεξκάηηλνο ζάθνο  

Δηνρέηεπζε ησλ νύξσλ θαη ησλ ζπεξκάησλ έμσ από ην 
ζώκα ηνπ άλδξα  ζσιήλαο 
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5.Να νλνκάζεηε ην νξγαληθό ζύζηεκα ζην νπνίν αλήθεη ην θάζε όξγαλν.                                  κνλ.1 

Όξγαλν πλεύκνλαο παρύ έληεξν αηκνθόξα αγγεία όξρεηο 

Οξγαληθό 

ζύζηεκα 

          

......................... 

      

....................... 

              

.............................. 

       

........................... 

 

6.Να αλαθέξεηε δύν (2) αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζην ζώκα ησλ αγνξηώλ θαηά ηελ εθεβεία. 
                                                                                                                                                      (κνλ.1)            
. ………………………………………………………………………………………………….......................         
.............................................................................................................................................................. 
 

 
 

ΜΔΡΟ Β : Απνηειείηαη από έμη (6) εξσηήζεηο. Να απαληήζεηε κόλν ζηηο ηέζζεξηο (4). Κάζε νξζή 
απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δύν (2) κνλάδεο. 
 

1α. Να ζπκπιεξώζεηε ζην παξαθάησ ζρεδηάγξακκα ηνπ θπηηθνύ θπηηάξνπ, γηα θάζε κηα από ηηο 

ελδείμεηο, ην όλνκα ηνπ θάζε κέξνπο ή ηεο θάζε δνκήο ή νξγαληδίνπ.                                  (κνλ.1,5)                                                                                                                         
 

 

 
 

1β.Πνηα είλαη ε ιεηηνπξγία πνπ θάλεη γηα ην θύηηαξν ην νξγαλίδην κε ηνλ αξηζκό 2 ζην πην πάλσ 

ζρεδηάγξακκα;                                                                                                                           (κνλ.0,5) 

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

2α.Σηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί λα γξάςεηε θάησ από θάζε εηθόλα ηνλ όξν πνπ αληηζηνηρεί.     (κνλ.1)   

όξγαλν ,νξγαληθό ζύζηεκα, θύηηαξν, νξγαληζκόο 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

..................................... 
 

.................................... ....................................... ............................ 

6. 
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2β.Τη νλνκάδνπκε ηζηό ζε έλα πνιπθύηηαξν νξγαληζκό;                                                          (κνλ.1) 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
 
3α.Σαο δίλεηαη ην ζρεδηάγξακκα ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο γπλαίθαο.                                             
Να νλνκάζεηε ηα δηάθνξα κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο.                                                                    (κνλ.1,5)                                                                                                                                               

 
 

1. ………………………………………………….. 

2. ………………………………………………….. 

3. ………………………………………………….. 

4. ………………………………………………….. 

5. ………………………………………………….. 

6. ………………………………………………….. 

 
 
 
3β. Τη είλαη ε σνξξεμία θαη θάζε πόζν γίλεηαη;                                                                          (κνλ.0,5)         

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

4α. Η Μαξία θαη ν Αληξέαο είλαη έλα λεαξό δεπγάξη ην νπνίν κεηά από έλα ρξόλν γάκνπ απνθάζηζε 

λα θάλεη παηδί. Η Μαξία έρεη ζηαζεξό θαηακήλην θύθιν πνπ δηαξθεί 28 εκέξεο. Αλ ε ηειεπηαία 

έκκελε ξύζε ηεο (πεξίνδνο) ήηαλ ζηηο 16 Ματνπ, πόηε αλακέλεηαη λα έρεη ηελ επόκελε πεξίνδν 

(εκεξνκελία);  

.............................................................                                                                                     

Να γξάςεηε πόηε (πνηεο κέξεο)         

κπνξεί ε Μαξία αλ έρεη ζεμνπαιηθή                                                                                    .      (κνλ.1)                                      

επαθή λα κείλεη έγθπνο.  

 

................................................................................. 

                                                                                                   
                                                                                                              ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΑΙΟΥ                                                                       
4β.Τη είλαη ε εθεβεία;                                                                                                                    (κνλ.1) 
 

................................................................................................................................................... ....................................................................

............................................................................................................................................................................................ ...........................

.......................................................................................................................................................................................................................  
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5α.Να βάιεηε ζηε ζσζηή ζεηξά ηνπο αξηζκνύο 1-6 ώζηε λα δεκηνπξγήζεηε ηελ νξζή ζεηξά ρεηξηζκώλ 

ηνπ κηθξνζθνπίνπ.                                                                                                                (κνλ.1,5) 

                                                

Α/Α ΥΔΗΡΗΜΟΗ ΜΗΚΡΟΚΟΠΗΟΤ 

1. 
Επηιέγνπκε θαη ηνπνζεηνύκε ζηε ζέζε κηθξνζθόπεζεο ηνλ αληηθεηκεληθό θαθό κε ηε 

κηθξόηεξε κεγέζπλζε. 

2. 
Γπξίδνπκε αξγά-αξγά ηνλ κεγάιν (αδξό) θνριία εζηίαζεο κέρξη λα εκθαληζηεί ην 

αληηθείκελν ηεο αληηθεηκελνθόξνπ πιάθαο. 

3. 
Μεηαθηλνύκε αξγά ηελ αληηθεηκελνθόξν πιάθα ώζηε απηό πνπ ζέινπκε λα παξαηεξήζνπκε 

λα είλαη ζην θέληξν ηνπ νπηηθνύ πεδίνπ. 

4. 
Αλάβνπκε ηε θσηεηλή πεγή ηνπ κηθξνζθνπίνπ θαη αλνίγνπκε ην δηάθξαγκα έηζη ώζηε λα 

πεξλά όζν γίλεηαη πεξηζζόηεξν θσο.  

5. 
Τνπνζεηνύκε ζηελ ηξάπεδα ηνπ κηθξνζθνπίνπ ηελ αληηθεηκελνθόξν πιάθα, κε ην έηνηκν 

παξαζθεύαζκα πξνο ηα πάλσ, θαη ηελ αθηλεηνπνηνύκε ρξεζηκνπνηώληαο ηα πίεζηξα. 

6. 
Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ κηθξνκεηξηθό θνριία θαη κε κηθξέο-αξγέο θηλήζεηο, εζηηάδνπκε, κέρξη 

πνπ λα κπνξέζνπκε λα δνύκε θαζαξά ην αληηθείκελν.  

 
_ ,  _ ,  _ ,  _ ,  _ ,  _ 

 

5β.Να γξάςεηε δύν δηαθνξέο κεηαμύ ελόο δστθνύ θαη ελόο θπηηθνύ θπηηάξνπ.                        (κνλ.0,5) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………      
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
6α.Να γξάςεηε δύν ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε ιεηηνπξγία ηεο θσηνζύλζεζεο είλαη πνιύ ζεκαληηθή 
γηα όινπο ηνπο νξγαληζκνύο ηνπ πιαλήηε καο.                                                                        (κνλ.1) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………  
 
  
6β.Πνηνπο νξγαληζκνύο νλνκάδνπκε                                                                                         (κνλ.1)   

απηόηξνθνπο :........................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

εηεξόηξνθνπο : ...................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................

.                    
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ΜΔΡΟ Γ: Απνηειείηαη από ηξεηο (3) εξσηήζεηο. Να απαληήζεηε κόλν ζηηο δύν (2). Κάζε νξζή 
απάληεζε βαζκνινγείηαη κε ηξεηο (3) κνλάδεο. 
 
1α.Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο ζηελ πην θάησ εηθόλα, έηζη ώζηε λα θαίλνληαη νη πξώηεο ύιεο θαη 
νη άιινη απαξαίηεηνη παξάγνληεο πνπ απαηηνύληαη γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηα θπηά ηελ ηξνθή ηνπο. 
                                                                                                                                                      (κνλ.1) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 1β.Να ζπκπιεξώζεηε ηηο πξνηάζεηο :                                                                                         (κνλ.1) 

Η πην πάλσ δηαδηθαζία (ιεηηνπξγία ) πνπ θάλνπλ ηα θπηά νλνκάδεηαη ................................................ 
θαη γίλεηαη ζηα νξγαλίδηα ησλ θπηηθώλ θπηηάξσλ πνπ νλνκάδνληαη ...................................................... 
Τα πξντόληα πνπ παξάγνληαη κε ηελ ιεηηνπξγία απηή είλαη ε ζξεπηηθή νπζία ........................................ 
θαη ην αέξην ....................................................... πνπ δηνρεηεύεηαη ζηελ αηκόζθαηξα. 

1γ. Σηηο πην θάησ εηθόλεο παξνπζηάδνληαη δύν ζηάδηα πνπ αθνινπζνύκε γηα λα θάλνπκε ηνλ 
απνρξσκαηηζκό ηνπ θύιινπ. Να απαληήζεηε ζηηο πην θάησ εξσηήζεηο:                                     (κνλ.1) 

  

Γηαηί πξέπεη λα ηνπνζεηήζνπκε ην 
θύιιν ζην βξαζηό νηλόπλεπκα;     
........................................................  
........................................................ 
....................................................... 

Γηαηί βάδνπκε ζηαγόλεο ησδίνπ ζην 
απνρξσκαηηζκέλν θύιιν;              
........................................................ 
........................................................ 
........................................................ 

                                               

2α. Να ζπκπιεξώζεηε ζηα πην θάησ θνπηηά ηνπο νξγαληζκνύο πνπ ζαο δίλνληαη, ώζηε λα 
δεκηνπξγήζεηε κηα ηξνθηθή αιπζίδα.                                                                                           (κνλ. 1) 

θίδη ,  ζπηδαεηόο  , ηξεκηζηά ,  ιαγόο 

 

………………… 

.....................…

……………… ………………… 

…………………………… 



6 

 

 

2β. Γηα ηελ πξνεγνύκελε αιπζίδα λα νλνκάζεηε :                                                                      (κνλ. 1)  

ηνλ παξαγσγό : ................................................ ηνλ θνξπθαίν ζεξεπηή : ............................................. 

 έλα ζήξακα : ................................................... ηνλ θπηνθάγν νξγαληζκό: ............................................                                                                                               

 

2γ.Τη δείρλνπλ ηα βέιε ζε κηα ηξνθηθή αιπζίδα;                                                                        (κνλ. 1)  

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

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

 

 

3α. Να γξάςεηε θάησ από θάζε νξγαληζκό ην βαζίιεην ζην νπνίν αλήθεη.                            (κνλ.1,25) 

Εώα , Πξώηηζηα , Μύθεηεο , Μνλήξε ,Φπηά 

 

 

 

 

 
 

 

........................... ........................ ......................... .......................... ......................... 

 

3β.   Σηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί λα νλνκάζεηε ηηο δύν κεγάιεο ζπλνκνηαμίεο ζηηο νπνίεο 

θαηαηάζζνπκε όινπο ηνπο νξγαληζκνύο ηνπ δστθνύ βαζηιείνπ θαη λα ηνπνζεηήζεηε ηα δώα πνπ 

ζαο δίλνληαη ζηελ ζπλνκνηαμία πνπ αλήθνπλ.                                                             (κνλ.1,75) 

κπξκήγθη , ρηαπόδη , ςάξη , δειθίλη , λπθηεξίδα 

πλνκνηαμία : 

.................................................... 

πλνκνηαμία :     

........................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     Η Δηεπζύληξηα: 

 

 

                                                                                                            Ζσή Μαπξνγέλνπο Καξλάξνπ 



 

Σελίδα 1 

ΥΟΛΔΗΟ: ΓΤΜΝΑΗΟ ΔΓΚΩΜΖ     ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ: 2012-2013 

 
ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΓΟΚΗΜΗΟ ΦΤΗΟΓΝΩΣΗΚΩΝ 

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΗΟΤΝΗΟΤ 2013 
 
ΜΑΘΖΜΑ: ΒΗΟΛΟΓΗΑ/ΦΤΗΟΓΝΩΣΗΚΑ    ΣΑΞΖ: Α΄ ΓΤΜΝΑΗΟΤ 
 
 
 
ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1:30΄ 
 
 
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ: 12/6/2013 
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: .................................................................................................................. 
ΣΜΖΜΑ: .........          ΑΡ.: ......... 
 

 
 

ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΓΟΚΗΜΗΟ ΑΠΟΣΔΛΔΗΣΑΗ ΑΠΟ ΔΝΝΔΑ (9) ΔΛΗΓΔ 
 

 

ΜΔΡΟ Α΄: Απνηειείηαη από έμη (6) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε κία (1) 
κνλάδα. Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξωηήζεηο. 

 
1. Πην θάησ ζαο δίλνληαη νη εηθόλεο δύν (2) ζσκάησλ A θαη Β.  

 
 
 
 
 
 
                                                                    

 

1 α. Έκβην ζώκα είλαη απηό πνπ θαίλεηαη ζηε εηθόλα      ………                           (1 x 0,5 = 0.5μ) 
 

1 β. Τν ζώκα απηό είλαη έκβην δηόηη:  i…………………………………………………………………. 

                                                          ii…………………………………………………………………. 
(2 x 0,25 = 0.5μ) 

2. Να γξάςεηε δύν (2) δηαθνξέο κεηαμύ δσηθνύ θαη θπηηθνύ θπηηάξνπ.  

                                                                                                                                (2 x 0,5 = 1 μ) 

(α) ………………………………………………………………………………………………………… 

(β) ………………………………………………………………………………………………………… 

 
3. Σην δάζνο Πάθνπ ν ζπηδαεηόο ηξέθεηαη κε θίδηα. Τα θίδηα ηξέθνληαη κε κηθξνύο ιαγνύο θαη 
νη ιαγνί ηξέθνληαη κε ρνξηάξη.                                                                               (4 x 0,25 = 1μ) 
 

Να παξνπζηάζεηε ηνπο ηέζζεξηο (4) πην πάλσ νξγαληζκνύο ζε κνξθή ηξνθηθήο αιπζίδαο. 

 

.                                                                                                                                         

 
ΒΑΘΜΟ: ………/20 
 
ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: 
 
………………………………
…. 

A B 



 

 Σελίδα 2 

4. Σηνλ πην θάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηέζζεξηο (4) δσληαλνί νξγαληζκνί. 

Να γξάςεηε θάησ από ηνλ θάζε νξγαληζκό ην Βαζίιεην ζην νπνίν απηόο αλήθεη.                                                                

                                                                                                                              (4 x 0,25 = 1 μ) 

 
 
 

Εωληαλόο  Οξγαληζκόο 

 

 
 

 

 

 

 

 

ΒΔΛΑΝΗΓΗΑ ΑΜΟΗΒΑΓΑ ΜΑΝΗΣΑΡΗ ΥΔΛΩΝΑ 

Βαζίιεην δωληαλώλ νξγαληζκώλ     

 

      5. α. Τη είδνπο κηθξνζθόπην (θσηνληθό ή ειεθηξνληθό) έρνπκε ζην εξγαζηήξην ηεο Βηνινγίαο     

              ηνπ ζρνιείνπ καο; 

               ………………………………….........................                                             (1 x 0,5 = 0.5μ) 

5. β.  Να ππνινγίζεηε ηε κεγεζπληηθή ηθαλόηεηα ηνπ κηθξνζθνπίνπ θαη λα ζπκπιεξώζεηε ηα    
         θελά ζηνλ πην θάησ πίλαθα.                            ( 2 x 0,25 = 0.5μ) 

 

 Πξνζνθζάικηνο θαθόο Αληηθεηκεληθόο θαθόο πλνιηθή κεγεζπληηθή 

ηθαλόηεηα κηθξνζθνπίνπ 

Η. 10 Χ 10 Χ  

ΗΗ. 10 Χ  200 

 
6. Σηνλ πην θάησ πίλαθα απεηθνλίδνληαη ηέζζεξα (4) όξγαλα ηνπ αλζξώπηλνπ ζώκαηνο.  

    Να ηα νλνκάζεηε.                                                                                               (4 x 0,25 = 1μ) 

 

Δηθόλα 

νξγάλνπ 

   
 

        

Όλνκα 

νξγάλνπ 
_____________ _____________ _____________ _____________ 

 

ΜΔΡΟ Β΄: Απνηειείηαη από έμη (6) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δύν 
(2) κνλάδεο. Από ηηο έμη (6) εξωηήζεηο λα απαληήζεηε ΜΟΝΟ ζηηο ηέζζεξηο (4). 

 

1. α. Να ζπκπιεξώζεηε ηελ πην θάησ εμίζσζε ηεο θσηνζύλζεζεο.                 (6 x 0,25 = 1,5μ) 

 

Α (αέξην) Β (νπζία) 

http://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=sCCmm3zG3Gi3FM&tbnid=tY2NN0PQG1xhNM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fkonstantinosdavanelos.blogspot.com%2F2009%2F01%2Fblog-post_26.html&ei=A6eKUbf_GcfAO-vJgJAE&bvm=bv.46226182,d.ZWU&psig=AFQjCNHst5nhRhkWilo9zo2VJut8WFxBZw&ust=1368127607194842


 

 Σελίδα 3 

1. β. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηελ πην θάησ πξόηαζε.                                 (2 x 0,25 = 0,5μ) 

    Τν ….............................. όηαλ έξζεη ζε επαθή κε ηελ νπζία Β αιιάδεη ρξώκα θαη από θαθέ     

    γίλεηαη ……………………….. . 

2. α. Σην πην θάησ ζρήκα παξνπζηάδεηαη ην κηθξνζθόπην.  

Να ζπκπιεξώζεηε ηα κέξε ηνπ κηθξνζθνπίνπ πνπ δείρλνπλ νη αξηζκνί 1-4.         (4 x 0,25 = 1κ) 

 

 

1………………………………………… 

2………………………………………… 

3………………………………………… 

4………………………………………… 

 

 

 

 

2. β. Σε ηη ρξεζηκεύνπλ ηα κέξε ηνπ κηθξνζθνπίνπ κε ηνπο αξηζκνύο 1 θαη 4;      (1 x 0,5 = 0.5μ) 

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

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

2. γ. Να γξάςεηε κηα (1) ρξεζηκόηεηα ηνπ κηθξνζθνπίνπ.                                     (1 x 0,5 = 0.5μ) 

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

 

3. Τν πην θάησ ζρέδην παξνπζηάδεη ην γελλεηηθό ζύζηεκα ηνπ άληξα. 
3. α. Να ζπκπιεξώζεηε ηα κέξε ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ άληξα κε ηνπο αξηζκνύο 1-4. 

(4 x 0,25 = 1μ) 
 
 

              1………………………………… 

   2………………………………… 

   3………………………………… 

   4………………………………… 

 

 

 
 

 

3. β. Η θίκσζε είλαη κηα πάζεζε ηνπ αληξηθνύ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο.            (2 x 0,5 = 1μ) 
        Τη πξνθαιεί ε θίκσζε ζηνλ άληξα; 
        i…….………………………………………………………………………………………………… 

 ii…………………………………………………………….………………………………………… 

 

 



 

 Σελίδα 4 

4. α. Να θαηαγξάςεηε κε ηε ζσζηή ζεηξά ηα βήκαηα ηεο επηζηεκνληθήο κεζόδνπ   
         ρξεζηκνπνηώληαο ηηο αθόινπζεο έλλνηεο.                                                   (6 x 0,25 = 1,5κ) 
 

Απνηειέζκαηα,  Δξώηεκα,  πκπέξαζκα,  Παξαηήξεζε,  Τπόζεζε,   Πείξακα.    

 

4. β.  Τη ζπκπέξαζκα βγάδεηε από ην πείξακα ηνπ Τδόδεθ Πξίζηιετ γηα ην ζάλαην ηνπ    
          πνληηθνύ;                                                                                                                    (0,5κ) 
                                                                     

                                                                  ………………………………………………………… 

                                                         ………………………………………………………… 

                 ………………………………………………………… 

       ………………………………………………………… 

                      ………………………………………………………… 

 

 

5. Έλαο επηζηήκνλαο κειέηεζε ηνπο δσηθνύο νξγαληζκνύο ελόο πδξνβηόηνπνπ.  
     Παξαηήξεζε όηη ζηελ πεξηνρή ππάξρνπλ δηάθνξα δώα όπσο: 

 
βάηξαρνη, πεηαινύδεο, ζαιηγθάξηα, θίδηα, ζαύξεο , πάπηεο  

 
5. α. Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα ηνπνζεηώληαο ηα πην πάλσ δώα ζηε ζσζηή 
ζηήιε.                          (6 x 0,25 = 1,5μ) 

Αζπόλδπια δώα πνλδπιωηά δώα 

  

  

  

  

  

 
 

 



 

 Σελίδα 5 

5. β. Πνηα είλαη ε δνκηθή δηαθνξά ησλ ζπνλδπισηώλ από ηα αζπόλδπια δώα;               (0,25μ) 

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

 
5. γ. Πνηνο από ηνπο πην πάλσ νξγαληζκνύο αλήθεη ζηελ νκνηαμία ησλ ακθηβίσλ;          (0,25μ) 

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

 
 
6. α. Σηα πην θάησ ηέζζεξα (4) εξσηήκαηα πνιιαπιήο επηινγήο ππάξρεη κόλν κηα (1) ζσζηή 
απάληεζε ζε θάζε δήισζε. Να θπθιώζεηε κόλν απηό πνπ ηζρύεη.                       (4 x 0,25 = 1κ) 

 

 

6. β. Να αλαθέξεηε ζε πνην νξγαληθό ζύζηεκα αλήθεη θάζε έλα από ηα πην θάησ όξγαλα ηνπ 
αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ, ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί.             (4 x 0,25 = 1 μ) 
 
 

ΟΡΓΑΝΟ ΟΡΓΑΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 

Σηνκάρη  

Ωαγσγόο   

Καξδία  

Πλεύκνλεο  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 i. Tα ωάξηα: 
α. παξάγνληαη ζηε κήηξα 
β. είλαη ηα ζειπθά γελλεηηθά θύηηαξα 
γ. είλαη ηα αξζεληθά γελλεηηθά θύηηαξα 
δ. παξάγνληαη ζηνπο όξρεηο 
 

ii. Σν ζπεξκαηνδωάξην είλαη: 
α. θύηηαξν πνπ έρεη νπξά     
β. θύηηαξν κε «θεθάιη» 
γ. θύηηαξν πνπ κπνξεί λα θηλείηαη 
δ. ηζρύνπλ όια όζα αλαθέξνληαη ζηα α, β θαη γ   
 

iii. Ο ηνθεηόο ιέγεηαη θαη δηαθνξεηηθά: 
α. απνβνιή      
β. αλαπαξαγσγή    
γ. εμσζσκαηηθή γνληκνπνίεζε  
δ. γέλλα 

iv. Καηά ηελ έκκελε ξύζε: 
α. απειεπζεξώλεηαη ην ώξηκν σάξην       
β. σξηκάδεη έλα σάξην     
γ. απνβάιιεηαη βιέλλα θαη αίκα από ηνλ θόιπν 
δ. δεκηνπξγείηαη ην έκβξπν 
 



 

 Σελίδα 6 

ΜΔΡΟ Γ΄: Απνηειείηαη από ηξεηο (3) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 
ηξεηο (3) κνλάδεο. Από ηηο ηξεηο (3) εξωηήζεηο λα απαληήζεηε ΜΟΝΟ ζηηο δύν (2). 

1. Σηνλ πην θάησ πίλαθα απεηθνλίδνληαη 5 νξγαληζκνί πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο νκνηαμίεο.    
     

1. α. Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πίλαθα γξάθνληαο έλα (1) ραξαθηεξηζηηθό δίπια από θάζε εηθόλα 
θαη ηελ νκνηαμία ζηελ νπνία αλήθεη ν θάζε νξγαληζκόο.   

                                                                                                                          (10 x 0,25 = 2,5μ) 
  

ΔΗΚΟΝΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΟ ΟΜΟΣΑΞΗΑ 

 

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 
………………………… 

 

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 
………………………… 

         

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 
………………………… 

 

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 
………………………… 

 

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 
………………………… 

 

1. β. Οη επηζηήκνλεο αλαθάιπςαλ έλα λέν είδνο νξγαληζκνύ πνπ θαίλεηαη πην θάησ: 

Να ηαμηλνκήζεηε ηνλ νξγαληζκό πνπ αλαθαιύθζεθε ζε κηα από ηηο 

πέληε (5) πην πάλσ νκνηαμίεο θαη λα γξάςεηε ηελ εμήγεζή ζαο γηα ηελ 

ηαμηλόκεζε ηνπ πην πάλσ νξγαληζκνύ.                                                                                                

                                                                                    (2 x 0,25 = 0,5μ) 

Οκνηαμία: ………………………………………….. 

 

Εμήγεζε: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

http://www.google.com.cy/imgres?start=251&sa=X&hl=en&qscrl=1&rlz=1T4NDKB_enCY525CY526&biw=1366&bih=630&tbm=isch&tbnid=rcwT7ZBgjBSjVM:&imgrefurl=http://stuffpoint.com/fish/image/9061/&docid=VFXwwrO12jHMEM&imgurl=http://stuffpoint.com/fish/image/9061-fish-yellow-fish.jpg&w=320&h=237&ei=Jr6LUfC2KKyv7Ab264DQBg&zoom=1&ved=1t:3588,r:71,s:200,i:217&iact=rc&dur=1611&page=14&tbnh=189&tbnw=229&ndsp=21&tx=135&ty=113
http://www.google.com.cy/imgres?start=251&sa=X&hl=en&qscrl=1&rlz=1T4NDKB_enCY525CY526&biw=1366&bih=630&tbm=isch&tbnid=rcwT7ZBgjBSjVM:&imgrefurl=http://stuffpoint.com/fish/image/9061/&docid=VFXwwrO12jHMEM&imgurl=http://stuffpoint.com/fish/image/9061-fish-yellow-fish.jpg&w=320&h=237&ei=Jr6LUfC2KKyv7Ab264DQBg&zoom=1&ved=1t:3588,r:71,s:200,i:217&iact=rc&dur=1611&page=14&tbnh=189&tbnw=229&ndsp=21&tx=135&ty=113
http://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=LJeYU9eP_FieEM&tbnid=0BAzUtbvpQiRpM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.animalsw.com%2Fwallpaper%2FBactrian-Camel%2F&ei=8rqLUYvnMsvAPK7UgMAL&psig=AFQjCNGskGrUuK_jU7Hh7yjWQ5hK0eITHg&ust=1368198257288048
http://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=LJeYU9eP_FieEM&tbnid=0BAzUtbvpQiRpM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.animalsw.com%2Fwallpaper%2FBactrian-Camel%2F&ei=8rqLUYvnMsvAPK7UgMAL&psig=AFQjCNGskGrUuK_jU7Hh7yjWQ5hK0eITHg&ust=1368198257288048
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2. Πην θάησ ζαο δίλεηαη έλα ηξνθηθό πιέγκα. Με βάζε ην πην θάησ ηξνθηθό πιέγκα λα  
απαληήζεηε ηηο πην θάησ εξσηήζεηο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. α.  Να γξάςεηε δύν (2) παξαγσγνύο.                                                            (2 x 0,25 = 0,5μ.) 

Παξαγσγόο 1: …….………………….………… Παξαγσγόο 2: ……….………………………….… 
 

2. β.  Να γξάςεηε έλα (1) θνξπθαίν ζεξεπηή.                                                  (1 x 0,25 = 0,25μ.) 

Κνξπθαίνο Θεξεπηήο: ..……………………………………. 

 
2. γ. Να γξάςεηε κε βάζε ην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα έλα (1) θπηνθάγν θαη έλα (1) πακθάγν       
νξγαληζκό.                                                                                                         (2 x 0,25 = 0,5μ.) 

Φπηνθάγνο νξγαληζκόο: ..……………………………………………………………………….         

Πακθάγνο νξγαληζκόο: ..……………….……………………………………………….………. 

 

 
 

    Σηηάξη    Χνξηάξη 

 Πνληηθόο 
    Λαγόο    Αθξίδα 

    Φίδη  Σαύξα 

  Γεξάθη   Αιεπνύ 
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2. δ. Με βάζε ην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα λα γξάςεηε έλα δεπγάξη αληαγσληζηώλ θαζώο θαη    
        ηελ ηξνθή γηα ηελ νπνία αληαγσλίδνληαη.                                                 (3 x 0,25= 0,75κ.) 
 

ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΖ Νν. 1 ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΖ Νν. 2 ΣΡΟΦΖ 

 
 
 

  

 
2. ε. Να δεκηνπξγήζεηε κηα ηξνθηθή αιπζίδα κε ζύλνιν ηέζζεξηο (4) νξγαληζκνύο. 

(5 x 0,1 = 0,5μ.) 
 
……………………………………………………………………………...……………………………. 
 

2. ζη.  Τη ζα ζπκβεί ζην ηξνθηθό πιέγκα αλ αθαηξέζνπκε ην ζηηάξη θαη ην ρνξηάξη;                                                                                                                    

                                                                                                                         (1 x 0,5 = 0,5μ.) 

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

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

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

3. Τν πην θάησ ζρέδην παξνπζηάδεη ην γελλεηηθό ζύζηεκα ηεο γπλαίθαο. 
3.α.Να ζπκπιεξώζεηε ηα κέξε ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο γπλαίθαο κε ηνπο αξηζκνύο 1-4. 

(4 x 0,25 = 1μ) 

 
 

3. β. Να νλνκάζεηε ην κέξνο ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο γπλαίθαο όπνπ  

 πξνζθνιιάηαη θαη αλαπηύζζεηαη ην έκβξπν:.................................................................. 

 γίλεηαη ε γνληκνπνίεζε ηνπ σαξίνπ:.............................................................................. 

 βξίζθνληαη κέζα ηα σάξηα θαη σξηκάδνπλ έλα θάζε κήλα από ηελ εθεβεία:...................... 

 εηζέξρεηαη ην πένο θαηά ηε ζεμνπαιηθή επαθή θαη δηνρεηεύεη ην ζπέξκα:.......................... 

(4 x 0,25 = 1μ)    
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3. γ. Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α κε ηηο έλλνηεο ή θξάζεηο ηεο ζηήιεο Β.           

(4 x 0,25 = 1μ) 

ηήιε Α  ηήιε Β 

1. Κύεζε 1  - (......) Α. Ειεπζέξσζε ηνπ σαξίνπ ζηνλ σαγσγό 

2.Ωνξξεμία 2 - (......) Β. Απνβνιή αίκαηνο θαη θαηεζηξακκέλνπ 
βιελλνγόλνπ κέζσ ηνπ θόιπνπ 

3. Τνθεηόο 3 - (......) Γ. Χξνληθό δηάζηεκα από ηελ εκθύηεπζε ηνπ 
εκβξύνπ κέρξη ηε γέλλεζε. 

4. Έκκελε ξύζε  4 - (......) Γ. Έμνδνο εκβξύνπ από ην ζώκα ηεο κεηέξαο 

 

 

 

                                          

ΣΔΛΟ 

           Οη Δηζεγήηξηεο                                                                              Ζ Γηεπζύληξηα 

      ύιβηα Υαξαιακπίδνπ 
      Έιελα Καξεθπιιίδνπ                                                                    Μαξία πκεωλίδνπ                                 
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ΓΤΜΝΑΙΟ  ΑΡΥ.  ΜΑΚΑΡΙΟΤ  Γ΄ -  ΠΛΑΣΤ                     ΥΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2012-2013 

 

ΓΡΑΠΣΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2013 

 
ΜΑΘΗΜΑ:           ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΙΚΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  12/6/2013    ΒΑΘΜΟΣ: .................................. 

ΣΑΞΗ:                  Α΄ 

ΥΡΟΝΟ: 1.30 ώρες     ΤΠ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ....................... 

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ...........................................................................       ΤΜΗΜΑ: …..…....     Αρ. ………. 

 

 

ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΓΟΚΗΜΗΟ ΑΠΟΣΔΛΔΗΣΑΗ ΑΠΟ ΔΠΣΑ (7) ΔΛΗΓΔ 
 

ΜΔΡΟ Α΄: Απνηειείηαη από έξι (6) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε μία (1) 
κνλάδα. Να απανηήζεηε ζε όλερ ηιρ επωηήζειρ. 

 
1) Να γξάςεηε δύν όξγαλα γηα θάζε έλα από ηα πην θάησ νξγαληθά ζπζηήκαηα.          (κ. 1) 
 

 
Οπγανικό ζύζηημα 

 
Όπγανα 

 
 
Κςκλοθοπικό ζύζηημα 
 

 
1. ……………………………… 

2. ……………………………… 

 
 
Πεπηικό ζύζηημα 
 

 
1. ……………………………… 

2. ……………………………… 

 
2) Να θαηαηάμεηε ηνπο πην θάησ νξγαληζκνύο ζην βαζίιεην ζην νπνίν αλήθνπλ.                       (κ. 1) 
 
     Αιεπνύ: ………………………………………………………….. 

    Ακνηβάδα: ……………………………………………………….. 

    Μαληηάξη: ………………………………………………………… 

    Βαθηήξην Σαικνλέιαο : ………………………………………… 

 
3) α) Πνηα νπζία πξέπεη λα αληρλεύζνπκε ζηα θύιια ελόο θπηνύ γηα λα δηαπηζηώζνπκε όηη έθαλε 
        θσηνζύλζεζε;             (κ. 0,25) 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
    β) Πνην δηάιπκα ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηελ πην πάλσ αλίρλεπζε θαη πνηα αιιαγή ζα  
        παξαηεξήζνπκε ζην αξρηθό ρξώκα ηνπ δηαιύκαηνο;  (κ. 0,75) 
 

 
Γιάλςμα 

 
Απσικό σπώμα διαλύμαηορ 

 
Σελικό σπώμα διαλύμαηορ 
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4) Να αληηζηνηρίζεηε θάζε νξγαλίδην ηνπ θπηηάξνπ από 1-4, κε ηε ιεηηνπξγία πνπ επηηειεί.       (κ. 1) 
 
    1. ……… κηηνρόλδξηα       Α. εθεί γίλεηαη ε ζύλζεζε ηεο ηξνθήο 

    2. ……… ρισξνπιάζηεο   Β. ειέγρεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ θπηηάξνπ 

    3. ……… θπηηαξηθή κεκβξάλε      Γ. παξάγεη ελέξγεηα  

    4. ………ππξήλαο    Γ. απνζεθεύεη λεξό θαη άιιεο νπζίεο 

      Δ. ειέγρεη ηελ είζνδν θαη έμνδν νπζηώλ 

 
5) α) Να αλαθέξεηε δύο κοινά ραξαθηεξηζηηθά όισλ ησλ ηξνθηθώλ αιπζίδσλ.                      (κ. 0,5) 
 
     i).................................................................................................................................................... 

     ii)................................................................................................................................................... 

 
    β) Πνην είλαη πην ρξήζηκν γηα ηε κειέηε ελόο νηθνζπζηήκαηνο, κηα ηξνθηθή αιπζίδα ή έλα   
        ηξνθηθό πιέγκα; Να δικαιολογήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                                               (κ. 0,5) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6) Να ζπκπιεξώζεηε ζηνλ πην θάησ πίλαθα δύν (2)  δηαθνξέο κεηαμύ ζπεξκαηνδσαξίνπ θαη  

    σαξίνπ.                   (κ. 1) 

 
 

πεπμαηοζωάπιο  
 

Ωάπιο 

 
 

 

 
 

 

 
 

ΜΔΡΟ Β΄: Απνηειείηαη από έξι (6) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δύο (2) 
κνλάδεο. Από ηιρ έξι (6) επωηήζειρ να απανηήζεηε ΜΟΝΟ ζε ηέζζεπιρ (4). 

 

1) α) Να ζπκπιεξώζεηε ηα όξγαλα πνπ αληηζηνηρνύλ ζηηο ελδείμεηο 1-4 ηνπ  

        δηπιαλνύ ζρήκαηνο.                                                                     (κ. 1) 

1. ……………………………………… 

2. ……………………………………… 

3. ……………………………………… 

4. ……………………………………… 

 
    β) Να γξάςεηε ζε πνην από ηα πην πάλσ όξγαλα γίλνληαη νη αθόινπζεο  
        ιεηηνπξγίεο. (κ. 1) 
 
       Απνζεθεύεηαη πξνζσξηλά ε ηξνθή: ……………………………………… 

       Πξόζιεςε νμπγόλνπ: ……………………………………………………… 

       Απαιιάζζεη ηνλ νξγαληζκό από βιαβεξέο νπζίεο : .…………………… 

       Οινθιεξώλεηαη ε πέςε ηεο ηξνθήο: …………………………...………… 
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2) Τν πην θάησ ζρεδηάγξακκα παξνπζηάδεη έλα ηξνθηθό πιέγκα. Αθνύ ην κειεηήζεηε λα  
     απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

α) Να αλαθέξεηε ηνλ θνξπθαίν ζεξεπηή θαη έλα ζήξακα ηνπ.                                                   (κ. 0,5)  
 

     Κνξπθαίνο ζεξεπηήο: …………………………………            Θήξακα: ………..…………………….. 

 
β) Με βάζε ην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα λα γξάςεηε κηα ηξνθηθή αιπζίδα κε ηέζζεξεηο  
    νξγαληζκνύο ζηελ νπνία λα ζπκκεηέρεη ην ζθνπιήθη. (κ. 1) 
 

 
γ) Να εμεγήζεηε ηη ζα ζπκβεί ζηνλ πιεζπζκό ησλ ζθνπιεθηώλ αλ κεησζνύλ ηα ζαιηγθάξηα;  (κ. 0,5) 
 
............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 
3) α) Να ηνπνζεηήζεηε ηηο ελδείμεηο  1-5 ηνπ δηπιαλνύ ζρήκαηνο.                                         (κ. 1,25)  

    
        1………………………………….………                            

        2…………………………………….…… 

        3…………………………………………. 

        4…………………………………………. 

        5…………………………………………. 

 
     β) i) Τν δηπιαλό θύηηαξν είλαη δσηθό ή θπηηθό;               (κ. 0,25) 

 
     ………………………………………………………. 
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    ii) Να αλαθέξεηε δύν ιόγνπο πνπ λα δηθαηνινγνύλ ηελ απάληεζή ζαο ζην πξνεγνύκελν    
        εξώηεκα.               (κ. 0,5) 

 ………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………… 

 
4) α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο γπλαίθαο πνπ αληηζηνηρνύλ ζηηο 
ελδείμεηο 1-4 ηνπ δηπιαλνύ ζρήκαηνο.                                   (κ. 1) 

 
        1………………………………… 

        2………………………………… 

        3………………………………… 

        4………………………………… 

    β) Να γξάςεηε ηα όξγαλα ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο 
        ηεο γπλαίθαο ζηα νπνία γίλνληαη νη αθόινπζεο ιεηηνπξγίεο: 
                                                                                                 (κ. 1) 

             Παξαγσγή γπλαηθείσλ νξκνλώλ: ………...……………………………………….…… 

             Σπλάληεζε σαξίνπ – ζπεξκαηνδσαξίνπ: ……………………………………………… 

        Αλάπηπμε εκβξύνπ:………………………………………………………………………. 

        Έμνδνο ηνπ εκβξύνπ θαηά ηνλ ηνθεηό:…………………………………………………. 

 
5) α) Σηνλ πην θάησ πίλαθα δίλνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεζζάξσλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ. Να  
        αλαθέξεηε ζε πνην βαζίιεην αλήθνπλ νη νξγαληζκνί απηνί, ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πίλαθα.    
                                                                                                                                                (κ. 1) 

Εωνηανοί Οπγανιζμοί Χαπακηηπιζηικά Οπγανιζμών Βαζίλεια 

Οπγανιζμόρ  1 Μνλνθύηηαξνο νξγαληζκόο κε ππξήλα.   

Οπγανιζμόρ  2 
Πνιπθύηηαξνο νξγαληζκόο κε θπηηαξηθό ηνίρσκα 
πνπ βξίζθεη έηνηκε ηξνθή από ην πεξηβάιινλ ηνπ.  

Οπγανιζμόρ  3 Μνλνθύηηαξνο νξγαληζκόο ρσξίο ππξήλα.  

Οπγανιζμόρ  4 
 
Πνιπθύηηαξνο νξγαληζκόο πνπ θσηνζπλζέηεη.  

 
     β) Να νλνκάζεηε ηηο νκνηαμίεο ηνπ βαζηιείνπ ησλ δώσλ νη νπνίεο αληηζηνηρνύλ ζηα πην θάησ   
         ραξαθηεξηζηηθά ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πην θάησ πίλαθα.                                                   (κ. 1) 
 

 
Χαπακηηπιζηικά οπγανιζμών 

 
Ομοηαξία 

 
Ενπλ θαη πνιιαπιαζηάδνληαη κόλν ζην λεξό θαη αλαπλένπλ κε βξάγρηα. 
Τν δέξκα ηνπο θαιύπηεηαη κε ιέπηα.  

 

 
Άιια δνπλ ζηελ μεξά θαη άιια ζην λεξό θαη αλαπλένπλ κε πλεύκνλεο. 
Γελ γελλνύλ απγά θαη ζειάδνπλ ηα κηθξά ηνπο.  

 

 
Αξρηθά δνπλ ζην λεξό θαη αλαπλένπλ κε βξάγρηα θαη ζηε ζπλέρεηα 
αλαπλένπλ κε πλεύκνλεο ζηελ μεξά. Τν δέξκα ηνπο είλαη πάληνηε πγξό. 

 

 
Ενπλ θπξίσο ζηελ μεξά θαη γελλνύλ απγά. Τν δέξκα ηνπο είλαη μεξό θαη 
θαιύπηεηαη από θνιίδεο. 
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6) α) Σην δηπιαλό ζρεδηάγξακκα πνπ δείρλεη ηε ιεηηνπξγία ηεο θσηνζύλζεζεο λα νλνκάζεηε: (κ. 1) 
 
     i) Τν αέξην Α πνπ πξνζιακβάλεη ην θπηό από ηελ αηκόζθαηξα: 

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

     ii) Τελ νπζία Β πνπ πξνζιακβάλεη ην θπηό από ην έδαθνο: 

         …………………………………………………………… 

     iii) Τν αέξην Γ πνπ απειεπζεξώλεηαη ζηελ αηκόζθαηξα: 

         …………………………………………………………… 

     iv) Τελ νπζία Γ πνπ ζπλζέηεη ην θπηό:                                 

         …………………………………………………………… 

 
    β) i) Πνην θαηλόκελν πξνθαιείηαη από ηε κείσζε ησλ δαζώλ θαη πνην αέξην είλαη  
           ππεύζπλν;                                                                                                                       (κ.0,5) 
           Φαηλόκελν: ……………………………………………………………………………………...…….. 

           Αέξην πνπ πξνθαιεί ην πην πάλσ θαηλόκελν: …………………………………..………………… 

 
        ii) Να αλαθέξεηε δύν ζπλέπεηεο ηνπ θαηλνκέλνπ απηνύ:                                                   (κ. 0,5) 

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

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

 

ΜΔΡΟ Γ΄: Απνηειείηαη από ηπειρ (3) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε ηπειρ (3) 
κνλάδεο. Από ηιρ ηπειρ (3) επωηήζειρ να απανηήζεηε ΜΟΝΟ ζε δύο (2). 

 
1) Γίλνληαη ηέζζεξεηο δσηθνί νξγαληζκνί: Πεπιζηέπι, Χηαπόδι, Γελθίνι και Μςπμήγκι.  
    α) i) Να γξάςεηε ηηο δύν ζπλνκνηαμίεο πνπ ρσξίδνληαη ηα δώα θαη λα θαηαηάμεηε ηνπο πην πάλσ  
           νξγαληζκνύο ζηελ θαηάιιειε ζηήιε.                                                                             (κ. 1,5) 
 

 
ςνομοηαξία 1:  

 
ςνομοηαξία 2:  

 
 

 

 

 
     ii) Να γξάςεηε ην θξηηήξην πνπ ρξεζηκνπνηήζαηε γηα ην δηαρσξηζκό ησλ ηεζζάξσλ  
         νξγαληζκώλ.                                                                                                                     (κ.0,5) 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

β) i) Σε πνηα νκνηαμία ζα θαηαηάζζαηε ην πεξηζηέξη;                                                             (κ. 0,25) 

………………………………………………………………………………………………………………… 

    ii) Να γξάςεηε ηξία ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα πνπ ζαο βνήζεζαλ λα θάλεηε ηελ πην πάλσ 
        θαηάηαμε.                                                                                                                         (κ.0,75) 
 

 ………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………… 
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απκούδα
γεπάκι

ζκίοςπορ

μαπμόηα

αγπιό-

γαλορελάθι

θάμνοι
γπαζίδι ζπόποι

2) Να παξαηεξήζεηε πξνζεθηηθά ην πην θάησ ηξνθηθό πιέγκα θαη λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο   
    πνπ αθνινπζνύλ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    α) i) Να ζπκπιεξώζεηε ζηνλ πην θάησ πίλαθα ηα ζηνηρεία πνπ δεηνύληαη:                         (κ.1,25) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ii) Να αλαθέξεηε δύν νξγαληζκνύο πνπ αληαγσλίδνληαη κεηαμύ ηνπο γηα ηξνθή:           (κ. 0,75)        
 

 
Οπγανιζμόρ  1 

 
Οπγανιζμόρ 2 

 
Σποθή 

 
 

  
 

 
    β) Να εξηγήζεηε δύν ιόγνπο πνπ λα δείρλνπλ ηε ζεκαζία ησλ θπηώλ γηα ηνπο ππόινηπνπο   
        νξγαληζκνύο ηνπ πην πάλσ ηξνθηθνύ πιέγκαηνο.                                                               (κ. 1) 
 

i) ……………………………………………………………………………………………………….....  

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

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

ii) ……………………………………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 
έλαλ πακθάγν νξγαληζκό 

 

 
έλα ζαξθνθάγν νξγαληζκό 

 

 
έλα θπηνθάγν νξγαληζκό 

 

 
έλαλ απηόηξνθν νξγαληζκό  

 

 
έλαλ εηεξόηξνθν νξγαληζκό 
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3) α) Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο 1-8 ηεο ζηήιεο Α κε ηηο θξάζεηο ηεο ζηήιεο Β.                   (κ. 2) 
   

 
         Στήλη  Α 

 
                                        Στήλη  Β                              

 
1. ………… Ωνξξεμία 

 
2. …………Τνθεηόο 
 
3. …………Έκκελε ξύζε 

 
4. …………Οκθάιηνο ιώξνο 
 
5. …………Καηακήληνο θύθινο 

 
6. …………Ακληαθό πγξό 
 
7. ………… Γνληκνπνίεζε 
 
8. ………… Κξίζηκε πεξίνδνο 
 

 
Α.   Απνβνιή αγνληκνπνίεηνπ σαξίνπ καδί κε βιέλλα θαη αίκα 
 
Β.  Έλσζε σαξίνπ θαη ζπεξκαηνδσαξίνπ 
 
Γ.   Μεηαθνξά ζξεπηηθώλ νπζηώλ ζην έκβξπν 
 
Γ.  Τν δηάζηεκα ηεο 11εο θαη 16εο κέξαο ελόο θαηακήληνπ θύθινπ 
 
Δ.   Απειεπζέξσζε ηνπ σαξίνπ ζηε ζάιπηγγα   
 
Σ. Δκθύηεπζε ηεο κάδαο θπηηάξσλ ζην ηνίρσκα ηεο κήηξαο 
 
Ε.   Έμνδνο ηνπ εκβξύνπ από ην ζώκα ηεο γπλαίθαο 
 
Ζ.   Γηαξθεί πεξίπνπ 28 κέξεο 
 
Θ.   Πξνζηαζία ηνπ εκβξύνπ από εμσηεξηθνύο παξάγνληεο 
 

 
β) Να γξάςεηε ην ξόιν ησλ πην θάησ νξγάλσλ ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ άληξα.  (κ. 1) 
 
    Όζρεν: …………………..………………………………………………….……………………………… 

    Όξρηο: ……………………………………………………………………….……………………………… 

    Οπξήζξα: ……………………………………………………………………………………………..…… 

    Πξνζηάηεο αδέλαο: ……………………………………………………………………………………….. 

 

 
 
 

 
 
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΓΤΜΝΑΗΟ ΑΓΗΟΤ ΓΟΜΔΣΗΟΤ            ΥΟΛΗΚΖ  ΥΡΟΝΗΑ  2012-2013 
 

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΗΟΤΝΗΟΤ 2013 
 
Μάζεκα: Φπζηνγλωζηηθά  Σάμε: Α΄ Ζκεξνκελία: 10/06/2013 Γηάξθεηα: 1:30΄ 
 
Ολνκαηεπώλπκν: ………………………………………………………  Τκήκα:……..    Αξ:…….  
 
Βαζκόο:…………  Οινγξάθσο:…………..……… Υπνγξ. Καζεγεηή:…………………..……… 
 

 
ΟΓΖΓΗΔ: 
 

 Να γξάςεηε κόλν κε κπιε ή καύξε πέλα. 

 Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πγξνύ. 

 Τν εμεηαζηηθό δνθίκην ησλ Φπζηνγλσζηηθώλ απνηειείηαη από νθηώ (8) ζειίδεο θαη 
ρσξίδεηαη ζε ηξία κέξε Α, Β θαη Γ. Να απαληήζεηε ζε όια ηα κέξε ζύκθσλα κε ηηο 
νδεγίεο. 

 
 

ΜΕΡΟΣ Α΄: (6 κνλάδεο) 

Να απαληήζεηε ΟΛΕΣ ηηο εξωηήζεηο (1-6). Κάζε ζωζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη  
κε ΜΗΑ (1) κνλάδα. 
 

1. Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα γξάθνληαο θάησ από ηνλ θάζε νξγαληζκό 

ην Βαζίιεην ζην νπνίν αλήθεη.              (κ. 1) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μπαθαιηάξνο Μαληηάξη Βαθηήξην Κακεινπάξδαιε Κππαξίζζη 

 

……………………. 

 

……………… 

 

……………. 

 

……………….. 

 

……………… 
 

2. Από ηνπο όξνπο πνπ αθνινπζνύλ λα επηιέμεηε εθείλνπο πνπ ηαηξηάδνπλ, γηα λα 

νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ θωηνληθνύ κηθξνζθνπίνπ κε ηνπο αξηζκνύο 1-4, πνπ  
 θαίλνληαη ζηελ πην θάησ εηθόλα.               (κ. 1) 

Οπηηθή ηξάπεδα,   πξνζνθζάικηνο θαθόο,   θωηεηλή πεγή, 
καθξνκεηξηθόο θνριίαο,   αληηθεηκεληθόο θαθόο,   κηθξνκεηξηθόο θνριίαο 

 

 

 

1. …………………………………………………..… 

2. …………………………………………………….. 

3. …………………………………………………….. 

4. …………………………………………………….. 

Φσηνληθό κηθξνζθόπην 

 

1 

4 

2 

3 

http://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=μπακαλιάρος&source=images&cd=&cad=rja&docid=pwhiayKRQSWn1M&tbnid=2vDkW6UhT-LVaM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.homefood.gr/fishes/fish.asp?l=194&id=36&ei=2OOgUaXqG4vVPNipgYAC&bvm=bv.47008514,d.ZWU&psig=AFQjCNHGShKkRe0P1Hp7Xr11Ke4nWTvuaw&ust=1369584942788875
http://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=καμηλοπάρδαλη&source=images&cd=&cad=rja&docid=bvIKzp_fbAmW6M&tbnid=LL_NMx_7BQ36eM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.funnycoloring.com/giraffe-2.htm&ei=e-OgUdvUC8eyOYDwgOAP&bvm=bv.47008514,d.ZWU&psig=AFQjCNHynHBE39Rje_S7xxUZ0_-i1HVRpw&ust=1369584844373738
http://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=κυπαρίσσι&source=images&cd=&cad=rja&docid=lJYDuWOXMPHFSM&tbnid=rvEaYNNah_3hNM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.kipologio.gr/2012/03/fyteyw-kwnofora-leilant-elato-peuko.html&ei=t-SgUczfLY3DPK6OgdAP&psig=AFQjCNEYVdSWCiKDEH6-zjYJIP2jQ4YxEA&ust=1369585191210345
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3. Να γξάςεηε δύν δηαθνξέο κεηαμύ θπηηθνύ θαη δωηθνύ θπηηάξνπ.         (κ. 1) 

 
(α) …………………………..……………………………………………………………….. 

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

  

(β) ………………………..………………………………………………………………….. 

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

 

4. Ζ πην θάησ εηθόλα δείρλεη δηάθνξνπο νξγαληζκνύο. 

 

 

 

 
Να θαηαηάμεηε ηνπο νξγαληζκνύο πνπ 
δείρλνπλ ηα γξάκκαηα Α-Γ ζε 
απηόηξνθνπο θαη εηεξόηξνθνπο.  (κ. 1) 
 

Απηόηξνθνη:  ……………………………… 

 

Εηεξόηξνθνη: ……………………………… 

 

5. (α) Να ηνπνζεηήζεηε ζσζηά ηα βέιε (        ή       ) ώζηε λα ζρεκαηηζηνύλ ζσζηά νη 

ηξνθηθέο αιπζίδεο Α θαη Β.            (κ.0,5) 
  

 

 

Α 

 

    θπηνπιαγθηόλ      γαξίδα               καξίδα                κεγάιν ςάξη                 άλζξσπνο 

 

 

Β 

 

                       αεηόο                            κηθξό πνπιί                  θάκπηα                      θπηό 

 

(β) Τη δείρλνπλ ηα βέιε ζε κία ηξνθηθή αιπζίδα;           (κ.0,5) 
 

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

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

Γ 

Α 

Γ 

Β 
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6. Να νλνκάζεηε ην όξγαλν ηνπ αλαπαξαγωγηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο γπλαίθαο ζην 

νπνίν:                  (κ. 1) 

Παξάγνληαη ηα σάξηα: ……………………………………………………………………… 

Αλαπηύζζεηαη ην έκβξπν: …………………………………………………………………. 
 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β΄: (8 κνλάδεο) 
 
Να απαληήζεηε κόλν ζηηο 4 από ηηο 6 εξωηήζεηο. Κάζε ζωζηή απάληεζε 
βαζκνινγείηαη κε 2 κνλάδεο. 
 

1. (α) Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο γπλαίθαο πνπ  

 δείρλνπλ νη αξηζκνί 1-4 ζην πην θάησ ζρήκα.             (κ. 1) 
 

 

 

1. ………………………….….…. 

2. ………………………………… 

3. ………………………………… 

4. ………………………...……… 

 

Αλαπαξαγσγηθό ζύζηεκα γπλαίθαο 

(β) Να νλνκάζεηε:                (κ. 1) 

 ην όξγαλν ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ άληξα ζην νπνίν 
παξάγνληαη ηα ζπεξκαηνδωάξηα: ……………………………………… 

 
 ην όξγαλν από ην νπνίν απνβάιινληαη έμω από ην ζώκα ηνπ άληξα 

ην ζπέξκα θαη ηα νύξα: …………………………………………………… 
 
 

2. Να ζπκπιεξσζεί θαηάιιεια ν πην θάησ πίλαθαο.            (κ. 2) 

 

Δηθόλα νξγάλνπ Όλνκα νξγάλνπ Οξγαληθό ζύζηεκα 

 

  

 

  

 

  

 

  

4 

3 

2 

1 

Τράτηλος 

http://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=μυς&source=images&cd=&cad=rja&docid=XKp6urno2hdE7M&tbnid=7I2NCs2LvgMTDM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.rotise.gr/arthra/emfanisi/axioperierga-se-mys-kai-kokkala.html&ei=Xs2gUefcFIbROYn_gLgP&bvm=bv.47008514,d.ZWU&psig=AFQjCNEvcHz1d_BmUGjWamX-DLA0GdVifA&ust=1369579209271209
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3. (α) Ζ πην θάησ εηθόλα δείρλεη κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο πνπ αθνινπζνύκε γηα ηελ 

αθαίξεζε ηεο ριωξνθύιιεο από έλα θύιιν. Να απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ 
αθνινπζνύλ. 

 

 

 

 
(i) Να νλνκάζεηε ηελ νπζία Α πνπ ηνπνζεηνύκε 
ζην δνθηκαζηηθό ζσιήλα γηα λα δηαιύζεη θαη λα 
αθαηξέζεη ηε ριωξνθύιιε από ην θύιιν. 
                                                                  (κ.0,5) 
 

……………………………………………………… 

 

(ii) Γηαηί ρξεηάδεηαη λα αθαηξέζνπκε ηε ριωξνθύιιε από ην θύιιν πξηλ γίλεη ε 
αλίρλεπζε ηνπ ακύινπ;              (κ.0,5) 
………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

(β) Γίλνληαη νη πην θάησ έλλνηεο:        
 

Απνηειέζκαηα, Πείξακα, Παξαηήξεζε, πκπέξαζκα, Τπόζεζε 
 
Να ηηο ηνπνζεηήζεηε ζηε ζσζηή ζεηξά, ώζηε λα δείμεηε ηε ζσζηή πνξεία πνπ πξέπεη 
λα αθνινπζνύλ νη επηζηήκνλεο όηαλ δηεξεπλνύλ δηάθνξα επηζηεκνληθά εξσηήκαηα.
                   (κ. 1) 

 

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

               ………………………………                  …………………………… 

 

4. Να κειεηήζεηε ην πην θάησ θείκελν θαη λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ 

αθνινπζνύλ 

 

Πνιινί επηζηήκνλεο ππνζηεξίδνπλ όηη 
θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ην 
Φαηλόκελν ηνπ Θεξκνθεπίνπ γίλεηαη 
όιν θαη πην έληνλν κε απνηέιεζκα λα 
δεκηνπξγνύληαη πνιιά πξνβιήκαηα 
ζηνλ πιαλήηε Γε. Απηό ην απνδίδνπλ, 
θπξίσο, ζηελ αύμεζε ηεο 
πεξηεθηηθόηεηαο ηνπ αηκνζθαηξηθνύ 
αέξα ζε θάπνην αέξην. 

 

(α) Να νλνκάζεηε ην αέξην ζην νπνίν νθείιεηαη θπξίσο ε αύμεζε ηνπ Φαηλνκέλνπ 
ηνπ Θεξκνθεπίνπ.             (κ. 0,5) 
………………………………………………………………………………………………… 

 

(β) Να εμεγήζεηε κε πνην ηξόπν ε ιεηηνπξγία ηεο Φωηνζύλζεζεο ζπκβάιεη ζηε 
κείσζε ηνπ Φαηλνκέλνπ ηνπ Θεξκνθεπίνπ.          (κ. 0,5) 
…………………………………………………………………………………..……………… 

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

(Ζ εξώηεζε ζπλερίδεηαη ζηελ επόκελε ζειίδα) 

Α 
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(γ) Να πξνηείλεηε δύν κέηξα κε ηα νπνία κπνξνύκε λα πεξηνξίζνπκε ην Φαηλόκελν 
ηνπ Θεξκνθεπίνπ.                (κ. 1) 
 

(i) …………………………………………………………………………….………………… 

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

(ii) ……………………………………………………………………………………………… 

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

 

5. Να ζπκπιεξσζεί θαηάιιεια ν πην θάησ πίλαθαο.            (κ. 2) 

 

Οκνηαμία Πωο αλαπλένπλ Ση γελλνύλ 

 
……………………….. 

 
…………………………… 

 
Εσληαλά κηθξά 

 
Πηελά 

 
…………………………… 

 
…………………………… 

 
………………………… 

 
Βξάγρηα 

 
…………………………… 

 
Δξπεηά 

 
…………………………… 

 
…………………………… 

 

6.  (α) Τν πην θάησ ζρήκα δείρλεη ην αλαπαξαγωγηθό ζύζηεκα ηνπ άληξα. 

 

 
 

Με ηε βνήζεηα ηνπ πην πάλσ ζρήκαηνο λα δείμεηε ηε ζωζηή πνξεία ηωλ 
ζπεξκαηνδωαξίωλ, από ηνλ ηόπν παξαγωγήο ηνπο κέρξη ηελ έμνδν ηνπο από 
ην ζώκα ηνπ άληξα, ζπκπιεξώλνληαο ηα θελά:         (κ. 1,6) 

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

 
               ……………………….……..                       έμνδνο από ην ζώκα. 

 

(β) Να νλνκάζεηε ην όξγαλν ηνπ αλαπαξαγωγηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο γπλαίθαο ζην 
νπνίν γίλεηαη ε γνληκνπνίεζε ηνπ ωαξίνπ.          (κ. 0,4) 

………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 
 

Επιδιδσμίδα 
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ΜΕΡΟΣ Γ΄: (6 κνλάδεο) 

Να απαληήζεηε κόλν ζηηο 2 από ηηο 3 εξωηήζεηο. Κάζε ζωζηή απάληεζε 
βαζκνινγείηαη κε 3 κνλάδεο. 
 
 
 

1. (α) Τα πην θάησ ζρήκαηα δείρλνπλ δύν θύηηαξα. 

 
(i) Να νλνκάζεηε ηα κέξε / νξγαλίδηα πνπ δείρλνπλ ηα βέιε κε ηνπο αξηζκνύο 1-4. 

        (κ. 1) 
 

 

 
1. …………………... 

2. …………………... 

3. …………………... 

4. …………………... 

 

 
 (ii) Πνηνο είλαη ν ξόινο ησλ κηηνρνλδξίωλ πνπ θαίλνληαη ζηα πην πάλσ ζρήκαηα; 
                 (κ. 0,5) 

………………………………………………………………………………………………… 

  

(β) Να νλνκάζεηε ην νξγαλίδην ηνπ θπηηθνύ θπηηάξνπ ζην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε 
ιεηηνπξγία ηεο θωηνζύλζεζεο.            (κ. 0,5) 

………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
(γ) Γίλνληαη νη πην θάησ έλλνηεο:        

 
Οξγαληζκόο,   Όξγαλν,   Ηζηόο,   Κύηηαξν,   Οξγαληθό ζύζηεκα 

 
 
Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά κε ηνπο αξηζκνύο 1-5, ώζηε λα θηάζεηε από ηελ πην  
απιή ζηελ πην ζύλζεηε έλλνηα.               (κ. 1) 

 
1. …………………… 2. ……………..…….  3. ……………………… 

4. ……………………………… 5. …………………………… 

 

 

Μιτοτόνδριο 

1 

2 

4 

3 

Μιτοτόνδριο 
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2.  (α) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηελ πην θάησ ρεκηθή αληίδξαζε έηζη ώζηε λα 

πεξηγξάθεη ζσζηά ηε ιεηηνπξγία ηεο Φωηνζύλζεζεο.            (κ. 1) 

 

(β) Να εμεγήζεηε γηαηί ε θωηνζύλζεζε είλαη πνιύ ζεκαληηθή γηα όινπο ηνπο 
νξγαληζκνύο πνπ δνπλ ζηνλ πιαλήηε Γε. (2 ιόγνη)        (κ. 0,8) 

 

1. ………………………………………………………………………………………………. 

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

2. ……………………………………………………………………………………………… 

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

 

(γ) Σηα πην θάησ ζρήκαηα α θαη β, θαίλνληαη δύν όκνηα, πξάζηλα θπηά γεξαληνύ ηα 
νπνία ηνπνζεηήζεθαλ γηα ηνπιάρηζηνλ 24 ώξεο ζην ειηαθό θωο. Τν θπηό Α είλαη 
πνηηζκέλν, ελώ ην θπηό Β έρεη παξακείλεη γηα κεγάιν δηάζηεκα απόηηζην. Κόβνπκε έλα 
θύιιν από ην πνηηζκέλν θπηό θαη έλα θύιιν από ην απόηηζην θπηό θαη ηα 
απνρξωκαηίδνπκε. Σηε ζπλέρεηα ξίρλνπκε θαη ζηα δύν θύιια κεξηθέο ζηαγόλεο 
δηαιύκαηνο ηωδίνπ (ζρ. γ). Να απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 

 

   

ρ. α: Φπηό Α - πνηηζκέλν ρ. β: Φπηό Β - απόηηζην ρ. γ 
 

(i) Τη ζα παξαηεξήζνπκε όηαλ ξίμνπκε δηάιπκα ησδίνπ ζηα δύν θύιια; (Να 
αλαθεξζείηε ζην ρξώκα ηνπ ησδίνπ πξηλ θαη κεηά)          (κ.0,4) 
 

Φύιιν από ην θπηό Α: ……………………………………………………………………… 

Φύιιν από ην θπηό Β: ……………………………………………………………………… 

 

(ii) Με βάζε ηηο απαληήζεηο πνπ δώζαηε πην πάλσ, ηα θύιια Α θαη Β πεξηέρνπλ 
άκπιν;                (κ.0,4) 
 

Φύιιν από ην θπηό Α: ………………… Φύιιν από ην θπηό Β: …………………… 
 

(iii) Πσο κπνξείηε λα εμεγήζεηε ηελ παξνπζία ή ηελ απνπζία ηνπ ακύινπ από ηα πην 
πάλσ θύιια;               (κ. 0,4) 
 

Φύιιν από ην θπηό Α: ……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Φύιιν από ην θπηό Β: ……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Διξνείδιξ 

τξυ 

Άμθοακα 

Χλωοξφύλλη 
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3.  Γίλεηαη ην πην θάησ ηξνθηθό πιέγκα. Αθνύ ην κειεηήζεηε, λα απαληήζεηε ζηηο 

εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 
 

 
 

(α) Φξεζηκνπνηώληαο ηα γξάκκαηα Α-Λ, λα γξάςεηε:             (κ. 1) 
 

(α) Έλαλ θπηνθάγν νξγαληζκό  

(β) Έλαλ παξαγωγό  

(γ) Έλαλ ζαξθνθάγν νξγαληζκό  

(δ) Έλαλ θνξπθαίν ζεξεπηή  

 

(β) Με βάζε ην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα λα ζρεδηάζεηε (λα γξάςεηε) κία ηξνθηθή 
αιπζίδα. Αληί γηα νλόκαηα νξγαληζκώλ λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηα γξάκκαηα Α-Λ.  (κ. 1) 
 
 
 
(γ) Φξεζηκνπνηώληαο ηα γξάκκαηα Α-Λ, λα γξάςεηε έλα δεπγάξη νξγαληζκώλ πνπ  
απνηεινύλ ζήξακα θαη ζεξεπηή ζπκπιεξώλνληαο θαηάιιεια ηνλ πην θάησ πίλαθα. 

     (κ. 0,4) 
 

Θήξακα Θεξεπηήο 

 
 

 

 

(δ) Να αλαθέξεηε δύν νξγαληζκνύο από ην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα πνπ 
αληαγωλίδνληαη γηα ηελ ηξνθή ηνπο. Αληί γηα νλόκαηα νξγαληζκώλ λα 
ρξεζηκνπνηήζεηε ηα γξάκκαηα Α-Λ.           (κ. 0,6) 
 

Οξγαληζκόο 1 Οξγαληζκόο 2 Γηα πνηα ηξνθή 
αληαγωλίδνληαη; 

   
 

 
 
 

Οη εηζεγήηξηεο            Ζ Γηεπζύληξηα 

 

Μ. Αξγπξίδνπ        

Γ. Κάξηζαθα        Σηαπξνύια Μηραήι 

Θ 

Η 
Κ 

Ε 

Ζ 

Γ 

Γ 
Δ 

Α Β 

Λ 
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ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΝΘΟΤΠΟΛΕΩ          χολική χρονιά : 2012 - 2013 

ΓΡΑΠΣΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2013 

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α΄ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

 

Ημερομηνία :  10.6.2013                                               Βαθμολογία: …………….…………… 

Διάρκεια:  1 ώρα και 30 λεπτά    Ολογράφως: ………………..………... 

Ονοματεπώνυμο: ……………………………………………………………………………………….….  

Σμήμα: .....................   Αριθμός: ..................... Τπογραφή: …………………….…….. 

 

ΟΔΗΓΙΕ:   Να γράφετε μόνο με μπλε ή μαύρο μελάνι. 

Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού ή ταινίας. 

Σο εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 15 σελίδες.  

 

ΜΕΡΟ Α – ΜΟΝΑΔΕ 6 

Αποτελείται από 6 ερωτήσεις. Να απαντήσετε ΟΛΕ τις ερωτήσεις. Κάθε σωστή απάντηση 

βαθμολογείται με μία (1) μονάδα.  

1. Να μελετήσετε το διάγραμμα που σας δίνεται και να γράψετε στο άδειο κουτί ποιες από τις 

ακόλουθες προτάσεις είναι σωστές () και ποιες λανθασμένες (Λ).           (1) 

 

 

 

 

 

 

 ΩΣΟ/ΛΑΘΟ 

Όλα τα κύτταρα που εικονίζονται είναι προκαρυωτικά  

Ένα σπερματοζωάριο και ένα νευρικό κύτταρο έχουν διαφορετική λειτουργία  

Πολλά μυϊκά κύτταρα σχηματίζουν ένα μυϊκό ιστό  

Σα κύτταρα ενός νευρικού ιστού έχουν μεταξύ τους παρόμοια δομή και λειτουργία  
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2. ας δίνεται η ακόλουθη τροφική αλυσίδα: 

 

 

 

α. Δώστε έναν ορισμό για τον όρο ‘τροφική αλυσίδα’.      

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

……………………………………………………………………………………………………….....(0,5)  

 

β. Να ονομάσετε το θηρευτή του φιδιού.        

……………………………………………………………………………………………………..… (0.25) 

 

γ. Ποια είναι η αρχική πηγή ενέργειας στην πιο πάνω τροφική αλυσίδα;  

………………………………………………………………………………………………………...(0,25)  

 

3. Σα ζώα Α, Β, Γ και Δ είναι σπονδυλωτά. 

 

 Σο ζώο Α έχει δέρμα με φολίδες, είναι τετράποδο και έχει πνεύμονες. 

 Σο ζώο Β έχει δέρμα με τρίχες, είναι τετράποδο και έχει γαλακτοφόρους αδένες που του 

επιτρέπουν να θηλάζει τα μικρά του μετά τον τοκετό. 

 Σο ζώο Γ έχει δέρμα με λέπια, πτερύγια και βράγχια. 

 Σο ζώο Δ έχει δέρμα με φολίδες, δεν έχει πόδια και γεννά αυγά. 

Να συμπληρώσετε τον ακόλουθο πίνακα, γράφοντας σε ποια ομοταξία σπονδυλόζωων ανήκει 

το κάθε ένα από τα ζώα Α, Β, Γ και Δ.              (1) 

 πονδυλόζωο Α πονδυλόζωο Β πονδυλόζωο Γ πονδυλόζωο Δ 

Ομοταξία   
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4. Να αντιστοιχίσετε τα οργανικά συστήματα που εικονίζονται με τη λειτουργία τους.         (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Η Κατερίνα και ο Κωνσταντίνος, μαθητές της Α΄ Γυμνασίου,  θέλησαν να ελέγξουν την 

υπόθεση: «το διοξείδιο του άνθρακα είναι απαραίτητο για τη φωτοσύνθεση», οργανώνοντας το 

ακόλουθο πείραμα.   

 

 

 

 

 

α. Να εξηγήσετε γιατί τα παιδιά τοποθέτησαν καυστικό νάτριο στο γυάλινο δοχείο Α . 

………………………………………………………………………………………………...………(0,25) 

β. Γιατί τα παιδιά χρησιμοποίησαν το δοχείο Β; 

………………………………………………………………………………………………...………(0,25) 

γ. Για ποιο λόγο τα παιδιά αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν γυάλινα δοχεία όταν οργάνωναν το 

πείραμά τους; 

………………………………………………………………………………………………...………(0,25) 

Πέψη και 

απορρόφηση 

της τροφής 

Αναπαραγωγή – 

δημιουργία 

απογόνων 

Κυκλοφορία του 

αίματος και 

οξυγόνωση ιστών 

τήριξη  

και 

 κίνηση 
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δ. Να συμπληρώσετε την εξίσωση της φωτοσύνθεσης.                  (0,25) 

 

 

 

 

 

6. ας δίνεται η εικόνα του γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος. Να χρησιμοποιήσετε τους 

αριθμούς 1-6 για να δώσετε τον αριθμό που αντιστοιχεί στις περιγραφές που δίνονται στον 

πίνακα. Ο κάθε αριθμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία, καμία ή πολλές φορές:                         (1) 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή  Αριθμός 

Όργανο στο οποίο γονιμοποιείται το ωάριο                           

ημείο στο οποίο εμφυτεύεται το έμβρυο                               

Όργανο στο οποίο εκσπερματώνει ένας άνδρας                   

Όργανο στο οποίο παράγονται και ωριμάζουν τα ωάρια       
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ΜΕΡΟ Β – ΜΟΝΑΔΕ 8 

Από τις έξι (6) ερωτήσεις να απαντήσετε ΜΟΝΟ στις τέσσερις (4). Κάθε σωστή απάντηση 

βαθμολογείται με δυο (2) μονάδες. 

1.  α. Από ποιο από τα ακόλουθα είδη κυττάρων, Α ή Β, πιστεύετε ότι δομείται (χτίζεται) ο 

ανθρώπινος οργανισμός; Δικαιολογήστε την απάντησή σας. 

 

 

 

 

 

Κύτταρο:……………………………………………………………………………………………...(0,25) 

Εξήγηση: ……..……………………………………………………………………………………...(0,25) 

β. Να  χρησιμοποιήσετε την εικόνα των κυττάρων Α και Β για να δώσετε τον αριθμό του 

οργανιδίου που αντιστοιχεί στα ακόλουθα: 
 

Πυρήνας     ………………………..        (0,25) 

Πλασματική μεμβράνη  ………………………..        (0,25) 

Μιτοχόνδριο   ………………………..        (0,25) 

 

γ. Ονομάστε τα ακόλουθα σχήματα που αφορούν τον άνθρωπο τοποθετώντας σωστά κάτω από 

την αντίστοιχη εικόνα τις λέξεις: οργανικό σύστημα, ιστός και οργανισμός.                           (0,75) 

 

 

 

 

 

 

 

κύτταρο   όργανο  
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2. Σο ακόλουθο ταξινομικό διάγραμμα αναφέρεται στην ταξινόμηση του Φρυσού αετού με βάση 

συγκεκριμένα κριτήρια. Αφού το μελετήσετε, να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν.  

 

πονδυλική στήλη 

 

Υτερά και φτερούγες 

 

    Γαμψό ράμφος και πόδια με σουβλερά νύχια 

 

α. ε ποια συνομοταξία κατατάσσει το Φρυσό αετό  το κριτήριο Α; 

……………………………………………………………………………………………………….....(0,5) 

β. ε ποια ομοταξία κατατάσσει το Φρυσό αετό  το κριτήριο Β;  

……………………………………………………………………………………………………….... (0,5) 

γ. ας δίνεται ένα κύτταρο του Φρυσού αετού, όπως αυτό φαίνεται κάτω από το μικροσκόπιο 

σάρωσης. Να γράψετε αν ο Φρυσός αετός είναι ευκαρυωτικός ή προκαρυωτικός οργανισμός. 

Εξηγήστε την απάντησή σας.  

 

Απάντηση: ……………………………………………….………….  

Εξήγηση: …………………………………………………………… 

…………………………………………………………………. (0,5) 

δ. Ο Φρυσός αετός ταξινομείται στο βασίλειο των ζώων. Βάλτε √ δίπλα από όποιο από τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά πιστεύετε ότι ισχύει για ΟΛΑ τα ζώα.                                             (0,5) 

 

Είναι πολυκύτταροι οργανισμοί  

Είναι ευκαρυωτικοί οργανισμοί  

Έχουν πόδια  

Είναι αυτότροφοι οργανισμοί  

 

 

Κριτήριο A 

Κριτήριο B 
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3. α. Ο Κυριάκος και η Ιωάννα ανακαλύπτουν την πολυπλοκότητα του ανθρώπινου οργανισμού 

παίζοντας φωτεινό παντογνώστη! Παίξτε μαζί τους τοποθετώντας το σωστό όργανο στη σωστή 

θέση του σχήματος του ανθρώπινου οργανισμού!          (0,5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

β. Αντιστοιχίστε το κάθε ένα από τα ακόλουθα όργανα με τη λειτουργία του.      (0,5) 

 

 

 

 

 

γ. Για να ανακαλύψουν τις λειτουργίες ενός οργάνου, οι ειδικοί επιστήμονες συχνά μελετούν τους 

ιστούς ενός οργάνου, μεγεθύνοντάς τους κάτω από το φωτονικό μικροσκόπιο. Ονομάστε τα μέρη 

του φωτονικού μικροσκοπίου που φαίνονται πιο κάτω.                                                              (1) 

 

 

 

 

 

 

 

Αποθήκεσση και 
πέυη της τρουής 

Παραγφγή 
ούρφν 

Κσκλουορία 
αίματος 

Παραγφγή 
τολής 
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4. ας δίνεται το ακόλουθο τροφικό πλέγμα. Αφού το μελετήσετε, απαντήστε στις ερωτήσεις που 

ακολουθούν.  

 

  

 

 

 

 

 

 

α.   Με βάση το τροφικό πλέγμα που σας δόθηκε, να ονομάσετε:   

i. έναν παραγωγό   ............................................       (0,25) 

ii. ένα φυτοφάγο οργανισμό  ............................................                    (0,25) 

iii. ένα σαρκοφάγο οργανισμό  ............................................                   (0,25) 

iv. έναν κορυφαίο θηρευτή  ............................................                    (0,25) 

 

β. Να εξηγήσετε ποιου είδους οργανισμοί ονομάζονται ‘κορυφαίοι θηρευτές’ μέσα σε ένα 

οικοσύστημα. 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..(0,25) 

 

γ. Να εξηγήσετε τι συμβολίζουν τα βέλη που ενώνουν δυο οργανισμούς ενός τροφικού 

πλέγματος.  

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..(0,25) 
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δ. Οι οικολόγοι συχνά προτιμούν να χρησιμοποιούν στις μελέτες τους τροφικά πλέγματα αντί για 

τροφικές αλυσίδες. Να δικαιολογήσετε την πιο πάνω πρόταση . 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… (0,5) 

 

5. ας δίνεται το διάγραμμα ενός ανθρώπινου σπερματοζωαρίου. 

 

 

α. Να ονομάσετε τα μέρη 1 – 3:                     (0,75) 

i. μέρος 1 ……………………………………...  

ii. μέρος 2 …………………………………….. 

iii. μέρος 3 ……………………………………..   

 

β. Να συμπληρώσετε τα κενά στις πιο κάτω προτάσεις:       (0,75) 

Σα σπερματοζωάρια παράγονται στους ………………………………… των αντρών. Σο σπέρμα 

αποτελείται από σπερματοζωάρια και …………………………………………… που παράγονται 

………………………………………………………………  

 

γ. Η παραγωγή σπέρματος είναι μια διαδικασία που ξεκινά στον άνδρα κατά την εφηβεία. Να 

γράψετε δυο ακόμη αλλαγές που συμβαίνουν στον άνδρα κατά την εφηβεία. 

i........................................................................................................................................................

ii…………………………………………………………………………………………………………(0,5)  
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6. Να μελετήσετε το ακόλουθο διάγραμμα και να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν:        

 

 

 

 

 

 

 

α. Να γράψετε στο άδειο κουτάκι τον αριθμό που αντιστοιχεί στις ακόλουθες διαδικασίες:        (1)                                 

Ωορρηξία Εμφύτευση Γονιμοποίηση Διαίρεση ζυγωτού 

    

 

β. Σι εννοούμε με τον όρο ‘γονιμοποίηση’; 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………...(0,25) 

γ. Να ονομάσετε το κύτταρο που προκύπτει ως αποτέλεσμα της γονιμοποίησης.  

…………………………………………………………………………………………………...…...(0,25) 

δ. Πότε αρχίζει η κύηση (εγκυμοσύνη) σε μια γυναίκα και πόσο διαρκεί; 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..…...(0,5) 
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ΜΕΡΟ Γ – ΜΟΝΑΔΕ 6 

Από τις τρεις (3) ερωτήσεις να απαντήσετε ΜΟΝΟ στις δυο (2). Κάθε σωστή απάντηση 

βαθμολογείται με τρεις (3) μονάδες. 

 

1. Οι μαθητές του Γυμνασίου Ανθουπόλεως οργάνωσαν ένα πείραμα για να ελέγξουν την 

υπόθεση: «το φως είναι απαραίτητο για τη φωτοσύνθεση». Επέλεξαν δυο όμοιες γλάστρες που 

περιείχαν δυο όμοια πράσινα φυτά και τις πότισαν με την ίδια ποσότητα νερού. Σοποθέτησαν τη  

γλάστρα Α για 5 μέρες στο φως, ενώ τη γλάστρα Β για 5 μέρες στο σκοτάδι.  

 

 

 

 

 

 

 

το τέλος των 5 ημερών έκοψαν ένα φύλλο από την κάθε γλάστρα, το αποχρωμάτισαν και 

έλεγξαν αν είχε παραχθεί άμυλο. 

 

α. Ποιο εύφλεκτο υγρό χρησιμοποίησαν τα παιδιά, για να αποχρωματίσουν τα φύλλα;    

.................................................................................................................................................(0,5)

β. Να εξηγήσετε γιατί τα παιδιά αποχρωμάτισαν τα φύλλα, πριν ανιχνεύσουν το άμυλο. 

.........................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................(0,5)  

γ. Ποια χημική ουσία χρησιμοποίησαν τα παιδιά, για να ανιχνεύσουν το άμυλο;  

.................................................................................................................................................(0,5)  

δ. Σι χρώμα περιμένετε να βάψει το φύλλο από τη γλάστρα Β μετά την ανίχνευση αμύλου; Να 

δικαιολογήσετε την απάντησή σας.    

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………........................................... (0,5) 
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ε. Με βάση τα αποτελέσματα του πειράματος, τι συμπέρασμα μπορείτε να βγάλετε σχετικά με το 

ρόλο του φωτός στη φωτοσύνθεση; Είναι απαραίτητος παράγοντας, ναι ή όχι; Εξηγήστε. 

 

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………........................................... (0,5) 

 

στ. Να ονομάσετε 2 παράγοντες (μεταβλητές) που τα παιδιά κράτησαν σταθερούς (τους ίδιους) 

ώστε να μπορούν να συγκρίνουν δίκαια τα αποτελέσματα της γλάστρας Α με αυτά της γλάστρας 

Β.   

Παράγοντας 1: …………………………………………………………………………………..…. (0,25) 

Παράγοντας 2: ………………………………………………………………………………..……. (0,25) 

 
 
 

2. Οι αφίδες είναι φυτοφάγα έντομα που ρουφούν τους χυμούς φυτών όπως οι ντοματιές, 

καταστρέφοντάς τες. Επιπλέον, μεταδίδουν διάφορες φυτικές ασθένειες, όπως ιώσεις.  Οι αφίδες 

αποτελούν μέρος του παρακάτω τροφικού πλέγματος:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο κ. Δημήτρης, ντοματοπαραγωγός ανακαλύπτει πως κάποιες από τις ντοματιές του έχουν 

μολυνθεί από αφίδες. Υοβάται ότι αν δεν αντιμετωπίσει το θέμα αμέσως, οι αφίδες θα 

καταστρέψουν σύντομα όλες τις ντοματιές.  

α. Σι είδους οργανισμοί είναι οι αφίδες με βάση τις διατροφικές τους συνήθειες; Να 

δικαιολογήσετε την απάντησή σας.  

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

…………………………………………………………………………………………………….……(0,5) 
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β. χηματίστε μια τροφική αλυσίδα που να περιλαμβάνει τις αφίδες.       (0,5) 

 

 

γ. Να γράψετε ένα οργανισμό του τροφικού πλέγματος με τον οποίο οι αφίδες ανταγωνίζονται, 

καθώς και την τροφή για την οποία ανταγωνίζονται.                                          (0,5) 

 

Οργανισμός με τον οποίο ανταγωνίζονται Σροφή για την οποία ανταγωνίζονται 

  

  

δ. Αποφασίστε αν ο κ.Δημήτρης μπορεί να μειώσει ή όχι τον αριθμό των αφίδων 

χρησιμοποιώντας παπαδούρες. την απάντησή σας να χρησιμοποιήσετε τους όρους θήραμα και 

θηρευτής.  

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… (0,5) 

ε. Με βάση το τροφικό σας πλέγμα, αν ο κ.Δημήτρης τελικά ελευθερώσει παπαδούρες στο 

χωράφι του, πώς θα αλλάξουν οι πληθυσμοί (αριθμοί) των ντοματιών; Εξηγήστε την απάντησή 

σας. 

Ο πληθυσμός των ντοματιών θα ……………………………………, επειδή …………………….…. 

……………………………………………………………………………………………………..…..(0,5) 

 

στ. Οι ντοματιές ονομάζονται διαφορετικά και παραγωγοί ή αυτότροφοι οργανισμοί. Να 

εξηγήσετε με ποια λειτουργία εξασφαλίζουν τα δομικά υλικά που απαιτούνται για την ανάπτυξή 

τους, αφού δεν έχουν θηράματα. 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… (0,5) 

 



14 
 

3. Σο ακόλουθο σχεδιάγραμμα απεικονίζει την Ευγλήνη, ένα μονοκύτταρο οργανισμό που 

συναντάται συχνά σε λίμνες, όπως φαίνεται κάτω από το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο.  

 

 

 

 

 

 

α. Να γράψετε μια χρήση του μικροσκοπίου στη βιολογία.  

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..(0,25) 

 

β. Η Ευγλήνη, ως έμβιος οργανισμός, εμφανίζει διάφορα χαρακτηριστικά των ζωντανών 

οργανισμών. Να γράψετε μια λειτουργία που χαρακτηρίζει όλους τους ζωντανούς οργανισμούς. 

…………………………………………………………………………………………………..…….(0,25) 

γ. Η Ευγλήνη, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, ταξινομείται από πολλούς ταξινόμους στο 

βασίλειο των πρωτίστων. 

i. Να ονομάσετε ένα ακόμη πρώτιστο που γνωρίζετε. 

………………………………………………………………………………………………….……..(0,25) 

ii. Να γράψετε τα δύο χαρακτηριστικά που εμφανίζει η Ευγλήνη με τα οποία δικαιολογείται η 

ταξινόμησή της στο βασίλειο των πρωτίστων.   

………………………………………………………………………………………………….……..(0,25) 

δ. Ονομάστε τα υπόλοιπα τέσσερα βασίλεια στα οποία ταξινομούνται οι έμβιοι οργανισμοί.      (1) 

i. …………………………………...   ii. …………………………………... 

iii. …………………………………..   iv. …………………………………..    
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ε. i. Η Ευγλήνη διαθέτει την ικανότητα να φωτοσυνθέτει, λειτουργώντας έτσι ως αυτότροφος 

οργανισμός ή παραγωγός. Με βάση την εικόνα που σας δόθηκε, να εξηγήσετε γιατί η Ευγλήνη 

έχει την ικανότητα να φωτοσυνθέτει.  

………………………………………………………………………………………………………...(0,25) 

 

ii. Να γράψετε δύο λόγους για τους οποίους η λειτουργία της φωτοσύνθεσης είναι σημαντική για 

τη διατήρηση της ζωής πάνω στη γη.  

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….....(0,5) 

 

στ. Η Ευγλήνη, ανάμεσα στα υπόλοιπα οργανίδια που διαθέτει, διαθέτει και μαστίγιο (ουρά). Με 

βάση τις γνώσεις που έχετε αποκτήσει κατά τη διάρκεια της χρονιάς, ποιο ρόλο πιστεύετε ότι έχει 

το μαστίγιο στην καθημερινή ζωή της Ευγλήνης; 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..(0,25)    

 

 

Οι εισηγήτριες                  Η Διευθύντρια 

Μαυρικίου Έλλη, Β.Δ. 

Γρηγοριάδου Φριστιάνα               τέλλα Σαμάμη 
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ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ) 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2012 – 2013 
 
 

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 
 
Μάθηµα:  Βιολογία Α΄ τάξης                                                        Βαθµός:  Αριθµητικώς: …………….. 
 
Ηµεροµηνία:  7 Ιουνίου 2013                                                       Ολογράφως : …………….…………. 
 
Διάρκεια Εξέτασης:  1.30΄                                           Υπογραφή Εισηγητή:………………… 
 
Ονοµατεπώνυµο µαθητή / τριας: …………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………….Τµήµα: ……….…..  Αρ. : …………… 
ΟΔΗΓΙΕΣ: Να γράφετε µόνο µε µπλε πένα. 

                  Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού υγρού. 

                  Το γραπτό αποτελείται από 9 σελίδες. 

MEPOΣ A΄(µονάδες 6):  Nα απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. Kάθε σωστή απάντηση 

βαθµολογείται µε µία (1) µονάδα. 

1) Για κάθε ένα από τους παρακάτω οργανισµούς να γράψετε το βασίλειο στο οποίο ανήκει.     (1 µ.)  
  

οργανισµός βασίλειο 

αµοιβάδα   

θυµάρι  

άνθρωπος  

σαλµονέλα  

2) α. Να συµπληρώσετε τα κενά στον πιο κάτω πίνακα: (0,75 µ.) 

 

 Προσοφθάλµιος φακός Αντικειµενικός φακός Τελική µεγέθυνση 
αντικειµένου 

1 10 Χ 20 Χ  

2 10 Χ  400 

3  100Χ 1000 

β. Το αντικείµενο το οποίο τοποθετούµε πάνω στην αντικειµενοφόρο πλάκα, για να το δούµε στο 

µικροσκόπιο, πρέπει να είναι πάρα πολύ λεπτό. Γιατί είναι απαραίτητο αυτό; (0,25 µ.) 

.................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 
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3) Nα ονοµάσετε τα όργανα του ανθρώπινου οργανισµού που φαίνονται στις πιο κάτω εικόνες. (1 µ.)        

 

 

  

 
 

……………………… ……………………… ……………………… ……………………… 

4) Το πιο κάτω σχεδιάγραµµα παρουσιάζει ένα οικοσύστηµα σε µία µικρή λίµνη. Στις όχθες της 

λίµνης φυτρώνει γρασίδι και µεταξύ των άλλων οργανισµών ζουν εκεί και βάτραχοι. Από αυτό το 

οικοσύστηµα να ονοµάσετε: (1 µ.) 

 

                      
 

α. δύο αβιοτικούς παράγοντες: …..…….…………………… και …..…….…………………… 

β. δύο βιοτικούς παράγοντες: …..…….…………………… και …..…….…………………… 

5) Ανάµεσα στους οργανισµούς που ζουν σε ένα οικοσύστηµα υπάρχουν και οι εξής τέσσερις 

οργανισµοί: βάτραχος, χορτάρι, γεράκι και ακρίδα. Να χρησιµοποιήσετε αυτούς τους τέσσερις 

οργανισµούς, για να φτιάξετε µια τροφική αλυσίδα.  (1 µ.) 
 

 

6) Nα συγκρίνετε το ωάριο και το σπερµατοζωάριο ως προς το σχήµα και τον τρόπο κίνησής τους:
 (1 µ.) 

 ωάριο σπερµατοζωάριο 

σχήµα 
 

 

 

τρόπος κίνησης 
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MEPOΣ B΄(µονάδες 8): Aπό τις έξι ερωτήσεις να απαντήσετε µόνο τις τέσσερις. Κάθε σωστή 

απάντηση βαθµολογείται µε δύο (2) µονάδες. 

1) Στον πιο κάτω πίνακα δίνονται πληροφορίες για τέσσερις ζωικούς οργανισµούς.  

ζώο αριθµός 
ποδιών 

τρίχωµα φτερά φολίδες 

Α 2 + - - 

Β 2 - + - 

Γ 4 - - + 

Δ 4 + - - 
Σηµείωση: όπου +σηµαίνει ότι υπάρχει το χαρακτηριστικό, όπου -σηµαίνει ότι δεν υπάρχει 

Αφού µελετήσετε τον πίνακα να απαντήσετε στα πιο κάτω ερωτήµατα:  

α. i. Ποιο από τα πιο πάνω ζώα µπορεί να είναι πτηνό; ……… (1 µ.) 

ii. Ποιο από τα πιο πάνω ζώα µπορεί να είναι ερπετό; ……………… 

iii. Ποια από τα πιο πάνω ζώα µπορεί να είναι θηλαστικά; …………… και …………… 

β. Σε ποια συνοµοταξία ανήκουν τα πιο πάνω ζώα; ............................................................... (0,25 µ.) 

γ. Ποιο από τα πιο πάνω χαρακτηριστικά θα χρησιµοποιούσατε, για να διακρίνετε επιστηµονικά τα 

θηλαστικά από τα ψάρια; (0,25 µ.) 

.................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

δ. Να αναφέρετε δύο άλλα χαρακτηριστικά των θηλαστικών (0,5 µ.) 

i. .................................................................................................................................................................. 

ii. ................................................................................................................................................................... 

2) α. Να συµπληρώσετε τα όργανα που αντιστοιχούν στις 

ενδείξεις του διπλανού σχήµατος                               (1 µ.)                                      

1. ……………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………….. 

4. ……………………………………………………….. 

β. Να αναφέρετε σε ποιο από τα πιο πάνω όργανα 

γίνονται οι ακόλουθες λειτουργίες:             (1 µ.)  

Αποθηκεύεται προσωρινά η τροφή: ……………………………………………………….. 

Πρόσληψη οξυγόνου: ……………………….................................................………………. 

Λειτουργεί ως αντλία: …………………………………………………….......................….. 

Ολοκληρώνεται η πέψη της τροφής: ……………………………………………………….. 
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3) α. Να ονοµάσετε τα µέρη του κυττάρου που φαίνονται 

στο διπλανό σχήµα:                                              (1 µ.) 

1. ………………………………………….…….. 

2. ………………………………………….…….. 

3. ………………………………………….…….. 

4. ………………………………………….……..        
 

β. Να αντιστοιχίσετε κάθε οργανίδιο της στήλης Α µε τη λειτουργία του στη στήλη Β. (1 µ.) 

στήλη Α  στήλη Β 

οργανίδιο  λειτουργία 

χυµοτόπιο  
 περιέχει τη χλωροφύλλη που δεσµεύει µέρος της 

φωτεινής ενέργειας του ήλιου 

µιτοχόνδριο 
 περιέχει το γενετικό υλικό που ελέγχει όλες τις 

λειτουργίες του κυττάρου 

πυρήνας 
 από το οργανίδιο αυτό απελευθερώνεται ενέργεια 

που προέρχεται από θρεπτικές ουσίες που 
καίγονται µε τη βοήθεια του οξυγόνου 

χλωροπλάστης  
 αποτελεί αποθήκη νερού και άλλων θρεπτικών 

ουσιών για το κύτταρο 

 

4) α. Η Ελένη βρίσκεται στο εργαστήριο της Βιολογίας και πραγµατοποιεί το πιο κάτω πείραµα: σε 

ένα δοχείο Petri τοποθέτησε µερικούς κόκκους ρύζι και ένα κοµµάτι χαλούµι. Στη συνέχεια έριξε µε 

το σταγονόµετρο 3-4 σταγόνες διαλύµατος ιωδίου πάνω σε κάθε είδος τροφής και, αφού περίµενε 

µερικά λεπτά, έκανε τις παρατηρήσεις της. Με βάση το πείραµα της Ελένης να συµπληρώσετε τα πιο 

κάτω:  (1,25 µ) 

Αρχικά το διάλυµα ιωδίου είχε χρώµα .......................................... 

Στο τέλος του πειράµατος το διάλυµα ιωδίου πάνω στο ρύζι είχε χρώµα ........................................ , 

ενώ το διάλυµα ιωδίου πάνω στο χαλούµι είχε χρώµα .......................................... 

Με βάση αυτό το πείραµα η Ελένη κατέληξε στο συµπέρασµα ότι το ρύζι περιέχει ...................... 

ενώ το χαλούµι ......................................................................... 

β. Να βάλετε σε κύκλο τη σωστή απάντηση για τα πιο κάτω ερωτήµατα: (0,75 µ) 

i. Με ποια ουσία γίνεται ο αποχρωµατισµός ενός φύλλου; 

Α. µε κρύο νερό     Β. µε διάλυµα ιωδίου  

Γ. µε ζεστό οινόπνευµα    Δ. µε ζεστό νερό 

ii. Τι προσφέρουν τα φυτά σε όλους τους οργανισµούς της γης; 

Α. µόνο οξυγόνο     Β. οξυγόνο και θρεπτικές ουσίες  

Γ. µόνο θρεπτικές ουσίες    Δ. διοξείδιο του άνθρακα 

 2

 1

 3

 4
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iii. Οι θρεπτικές ουσίες χρησιµοποιούνται από τους οργανισµούς: 

Α. µόνο ως δοµικά υλικά    Β. µόνο ως ενεργειακά υλικά  

Γ. ως δοµικά και ενεργειακά υλικά  Δ. για κανένα από τους πιο πάνω λόγους 

5) Το πιο κάτω σχήµα δείχνει µια αλυσίδα τροφής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

φυτά  ελάφι  λύκος 

α. Ποιοι οργανισµοί από τους πιο πάνω ονοµάζονται i) παραγωγοί και ii) καταναλωτές;  (0,75 µ.) 

i. Παραγωγοί: …………………………………………………..……………………...…………… 

ii. Καταναλωτές: ………………………….………………………………………………………… 

β. Πώς ονοµάζονται διαφορετικά οι παραγωγοί και πώς οι καταναλωτές ανάλογα µε τον τρόπο 

διατροφής τους;  (0,5 µ.) 

 
Παραγωγοί: …………………………………..      Καταναλωτές: ………………...……………… 

γ. i. Ποια λειτουργία µπορούν να κάνουν οι παραγωγοί που δεν κάνουν οι καταναλωτές; (0,25 µ.)  

............................................................................................................................................................  

ii. Ποιο παράγοντα, που χρειάζεται για τη λειτουργία αυτή, δεν έχουν οι καταναλωτές; (0,25 µ.)  

............................................................................................................................................................  

δ. Ποια είναι η πρωταρχική πηγή ενέργειας όλων των ζωντανών οργανισµών;  (0,25 µ.) 

.................................................................................................................................................................... 

6) α. Να αντιστοιχίσετε κάθε όργανο του γυναικείου αναπαραγωγικού συστήµατος µε τη λειτουργία 

που επιτελεί. (1 µ.) 

όργανο  λειτουργία 

ωαγωγός 
 Κατά τον τοκετό διαστέλλεται για να µπορέσει 

να περάσει το παιδί 

κόλπος 
 Παράγει γυναικείες ορµόνες 

ωοθήκη 
 Εκεί αναπτύσσεται το έµβρυο 

µήτρα  
 Εκεί γίνεται η γονιµοποίηση του ωαρίου 
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β. Τι είναι η ωορρηξία; (0,25 µ.) 

.................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

γ. Πώς ονοµάζεται η διαδικασία ένωσης του ωαρίου µε το σπερµατοζωάριο;  (0,25 µ.) 

.................................................................................................................................................................... 

δ. Να αναφέρετε δύο αλλαγές που συµβαίνουν στο σώµα των κοριτσιών κατά την εφηβεία. (0,5 µ.) 

i. ................................................................................................................................................................... 

ii. ................................................................................................................................................................... 

 

MEPOΣ Γ΄(µονάδες 6): Aπό τις τρεις ερωτήσεις να απαντήσετε µόνο τις δύο. Κάθε σωστή 

απάντηση βαθµολογείται µε τρεις (3) µονάδες. 

1) α. Στο πιο κάτω σχεδιάγραµµα να συµπληρώσετε τα κενά, έτσι ώστε να φαίνονται οι πρώτες 
ύλες, οι απαραίτητοι παράγοντες καθώς και τα προϊόντα της φωτοσύνθεσης: (1,5 µ) 

 

β. Η Μαρίνα έκοψε ένα φύλλο από ένα δίχρωµο φυτό, καλά ποτισµένο και εκτεθειµένο στο φως, 
και το αποχρωµάτισε. Να απαντήσετε στα πιο κάτω ερωτήµατα: 

i. Σε ποιο µέρος του φύλλου πιστεύετε ότι η Μαρίνα θα 
ανιχνεύσει την ουσία άµυλο; Στο λευκό µέρος Α ή στο πράσινο 
µέρος Β; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.            (0,5 µ.)                              

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………..……… 

…………………………………………………………..……… 

ii. Τι αφαίρεσε µε τον αποχρωµατισµό από το φύλλο η 
Μαρίνα;                                                                        (0,25 µ.) 

 

.................................................................................................................................................................... 

 

 

119 
 

4   Ερευνώντας  τη  Φωτοσύνθεση… 
 
4.2.2: Η  Φωτοσύνθεση  και  …  οι  απαραίτητοι  παράγοντες 
Να   παρακολουθήσετε   το   βίντεο με   τίτλο «Φωτοσύνθεση» και   την   παρουσίαση 
«Φωτοσύνθεση  και  Διατροφή  των  φυτών» που  σας  δίνονται. 
 
4.2.2.1: Με   βάση   τις   πληροφορίες   που   πήρατε, να   συμπληρώσετε   τις   ενδείξεις   στην πιο  
 κάτω  εικόνα,  έτσι  ώστε  να  φαίνονται  οι  πρώτες  ύλες, οι  απαραίτητοι  παράγοντες  για
 τη  διεξαγωγή  της  φωτοσύνθεσης,  καθώς  και  τα  προϊόντα  της  φωτοσύνθεσης.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.2.2: Η   πιο   πάνω   διαδικασία της   φωτοσύνθεσης   μπορεί   να   διατυπωθεί   με   έναν πιο  
 συνοπτικό   τρόπο.   Να συμπληρώσετε,   κατάλληλα, τα   κενά   στο   πιο   κάτω  
 σχεδιάγραμμα,  έτσι  ώστε  να φαίνεται, συνοπτικά, η  διαδικασία της  φωτοσύνθεσης. 
 Να  χρησιμοποιήσετε  τις  έννοιες:  γλυκόζη-άμυλο,  διοξείδιο  του  άνθρακα,  ηλιακό  
 φως,  νερό,  οξυγόνο,  χλωροφύλλη. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Πρώτες  Ύλες                      Απαραίτητοι  Παράγοντες                                  Προϊόντα 
 

……………... 

……………... 

 
……….. 

 
……….. 

 
………… 

 
………… 

………………… 

………………… 

………………… 

…………………………… 
………………… 

………………… 

A B
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iii. Γιατί έπρεπε πρώτα να αποχρωµατίσει το φύλλο και µετά να προσπαθήσει να ανιχνεύσει το 

άµυλο; (0,25 µ.) 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

γ. Να ερµηνεύσετε την ακόλουθη πρόταση: «Η λειτουργία της φωτοσύνθεσης είναι απαραίτητη για 

τη διατήρηση σταθερών ποσοτήτων διοξειδίου του άνθρακα στην ατµόσφαιρα». (0,5 µ.) 

.................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

 

2) Αφού µελετήσετε το πιο κάτω σχεδιάγραµµα που παρουσιάζει ένα τροφικό πλέγµα σε έναν αγρό, να 

απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις (α, β, γ, δ και ε): 

 

α. Ποιος είναι ο κορυφαίος θηρευτής στο πιο πάνω οικοσύστηµα; Να εξηγήσετε γιατί.      (0,5 µ.) 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

β. Χρησιµοποιώντας το πιο πάνω τροφικό πλέγµα να ονοµάσετε: (0,75 µ.) 

ένα φυτοφάγο οργανισµό  

έναν σαρκοφάγο οργανισµό  

έναν παµφάγο οργανισµό  
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γ. Να συµπληρώσετε τα πιο κάτω κουτιά, ώστε, χρησιµοποιώντας το πιο πάνω τροφικό πλέγµα, 

να δηµιουργήσετε µια τροφική αλυσίδα στην οποία να συµµετέχει το σκουλήκι: (1 µ.) 

 
δ. Οι άνθρωποι προσπαθούν να µειώσουν τα σαλιγκάρια, γιατί καταστρέφουν τις καλλιέργειες.     

Να εξηγήσετε πώς θα επηρεαστούν τα σκουλήκια, αν εξαφανιστούν τα σαλιγκάρια.  (0,5 µ.) 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................  

ε. Αν εξαφανιστούν τα σκουλήκια, ποιος οργανισµός θα επηρεαστεί άµεσα και θα εξαφανιστεί;  
 (0,25 µ.) 

.................................................................................................................................................................... 

 

3) α. Να ονοµάσετε τα όργανα του ανδρικού 

αναπαραγωγικού συστήµατος, που φαίνονται στο 

διπλανό σχήµα:                                            (1,25 µ.) 

1. ………………………………………….…….. 

2. ………………………………………….…….. 

3. ………………………………………….…….. 

4. ………………………………………….…...... 

5. ………………………………………….…......  

 

β. Να αναφέρετε δύο χρησιµότητες της ουρήθρας στον άνδρα: (0,5 µ.) 

i. ................................................................................................................................................................... 

ii. .................................................................................................................................................................. 

 
γ. Τι ονοµάζουµε εκσπερµάτωση;  (0,25 µ.) 

.................................................................................................................................................................... 

 

 

!

1
23

4
5
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δ. Να γράψετε µε τη σωστή σειρά τα µέρη του αναπαραγωγικού συστήµατος του άνδρα από τα οποία 

περνούν τα σπερµατοζωάρια. Να ξεκινήσετε από τον τόπο παραγωγής τους µέχρι την έξοδό τους 

από το σώµα του άνδρα: (1 µ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Διευθύντρια 

 

 

 

 

Παρθενόπη Βυρίδου 
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ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓ. ΣΤΛΙΑΝΟΤ                            χολική χρονιά : 2012 - 2013 

ΓΡΑΠΣΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2013 

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α΄ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

 

Ημερομηνία :  10.6.2013                                               Βαθμολογία: …………….…………… 

Διάρκεια:  Δυο (2) ώρες     Ολογράφως: ………………..………... 

Ονοματεπώνυμο: ……………………………………………………………………………………….….  

Σμήμα: .....................   Αριθμός: ..................... Τπογραφή: …………………….…….. 

 

ΟΔΗΓΙΕ:   Να γράφετε μόνο με μπλε ή μαύρο μελάνι. 

Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού ή ταινίας. 

Σο εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 15 σελίδες.  

 

ΜΕΡΟ Α – ΜΟΝΑΔΕ 6 

Αποτελείται από 6 ερωτήσεις. Να απαντήσετε ΟΛΕ τις ερωτήσεις. Κάθε σωστή απάντηση 

βαθμολογείται με μία (1) μονάδα. 

1. Μελετήστε το διάγραμμα που σας δίνεται και αποφασίστε ποιες από τις ακόλουθες προτάσεις 

είναι σωστές () και ποιες λανθασμένες (Λ).              (1) 

 

 

 

 

 

 

…….. Όλα τα κύτταρα που εικονίζονται είναι προκαρυωτικά 

…….. Ένα σπερματοζωάριο και ένα νευρικό κύτταρο έχουν διαφορετική λειτουργία 

…….. Πολλά μυϊκά κύτταρα σχηματίζουν ένα μυϊκό ιστό 

…….. Σα κύτταρα ενός μυϊκού ιστού έχουν μεταξύ τους παρόμοια δομή και λειτουργία 
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2. ας δίνεται η ακόλουθη τροφική αλυσίδα: 

 

 

 

α. Δώστε έναν ορισμό για τον όρο ‘τροφική αλυσίδα’.      

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

……………………………………………………………………………………………………….....(0,5)  

 

β. Να ονομάσετε το θηρευτή του φιδιού.        

……………………………………………………………………………………………………..… (0,25) 

 

γ. Ποια είναι η αρχική πηγή ενέργειας στην πιο πάνω τροφική αλυσίδα;  

………………………………………………………………………………………………………...(0,25)  

 

 

3. Σα ζώα Α, Β, Γ και Δ είναι σπονδυλωτά. 

 

 Σο ζώο Α έχει δέρμα με φολίδες, είναι τετράποδο και έχει πνεύμονες. 

 Σο ζώο Β έχει δέρμα με τρίχες, είναι τετράποδο και έχει γαλακτοφόρους αδένες που του 

επιτρέπουν να θηλάζει τα μικρά του μετά τον τοκετό. 

 Σο ζώο Γ έχει δέρμα με λέπια, πτερύγια και βράγχια. 

 Σο ζώο Δ έχει δέρμα με φολίδες, δεν έχει πόδια και γεννά αυγά. 

Να συμπληρώσετε τον ακόλουθο πίνακα, υποδεικνύοντας σε ποια ομοταξία σπονδυλόζωων 

ανήκει το κάθε ένα από τα ζώα Α, Β, Γ και Δ.              (1) 

 πονδυλόζωο Α πονδυλόζωο Β πονδυλόζωο Γ πονδυλόζωο Δ 

Ομοταξία   
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4. Να αντιστοιχίσετε τα οργανικά συστήματα που εικονίζονται με τη λειτουργία τους.              (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Η Κατερίνα και ο Κωνσταντίνος, μαθητές της Α΄ Γυμνασίου,  θέλησαν να ελέγξουν την 

υπόθεση: «το διοξείδιο του άνθρακα είναι απαραίτητο για τη φωτοσύνθεση», οργανώνοντας το 

ακόλουθο πείραμα.   

 

 

 

 

 

 

α. Εξηγήστε γιατί τα παιδιά τοποθέτησαν καυστικό νάτριο στο γυάλινο δοχείο Α . 

………………………………………………………………………………………………...………(0,25) 

β. Γιατί τα παιδιά χρησιμοποίησαν το δοχείο Β; 

………………………………………………………………………………………………...………(0,25) 

Πέψη και 

απορρόφηση της 

τροφής 

Αναπαραγωγή – 

δημιουργία 

απογόνων 

Κυκλοφορία του 

αίματος και 

οξυγόνωση ιστών 

Στήριξη  

και 

 κίνηση 
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γ. Εξηγήστε γιατί τα παιδιά αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν γυάλινα δοχεία. 
 

………………………………………………………………………………………………...………(0,25) 

δ. Σα παιδιά άφησαν τα δυο φυτά στο φώς για 24 ώρες. τη συνέχεια έκοψαν ένα φύλλο από το 

φυτό Α και ένα φύλλο από το φυτό Β, τα αποχρωμάτισαν και έσταξαν στο καθένα 5 σταγόνες 

ιωδίου. Σο φύλλο από το φυτό Α έβαψε καφέ, ενώ το φύλλο από το φυτό Β έβαψε μαύρο. Σι 

συμπέρασμα μπορείτε να βγάλετε για την υπόθεση: ‘το διοξείδιο του άνθρακα είναι απαραίτητο 

για τη φωτοσύνθεση’; Θα πρέπει να την αποδεχτείτε (είναι σωστή) ή να την απορρίψετε (είναι 

λανθασμένη); 
 

………………………………………………………………………………………………...………(0,25) 

 

6. ας δίνεται η εικόνα του θηλυκού αναπαραγωγικού συστήματος. Φρησιμοποιήστε τους 

αριθμούς 1-6 για να δώσετε τον αριθμό που αντιστοιχεί στις περιγραφές που δίνονται στον 

πίνακα. Ο κάθε αριθμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια, καμία ή πολλές φορές:                         (1) 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή  Αριθμός  

Όργανο στο οποίο γονιμοποιείται το ωάριο                           

ημείο στο οποίο εμφυτεύεται το έμβρυο                              

Όργανο στο οποίο εκσπερματώνει ένας άνδρας                   

Όργανο στο οποίο παράγονται και ωριμάζουν τα ωάρια       
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ΜΕΡΟ Β – ΜΟΝΑΔΕ 8 

Από τις έξι (6) ερωτήσεις να απαντήσετε ΜΟΝΟ στις τέσσερις (4). Κάθε σωστή απάντηση 

βαθμολογείται με δυο (2) μονάδες. 

1. Η Κυριακή βρίσκεται σε μια οικολογική εξόρμηση στον Ακάμα. Κατά τη διάρκεια της 

επίσκεψής της, συνέλεξε δείγματα από διάφορους οργανισμούς, ανάμεσα στα οποία και δέρμα 

από το ενδημικό μας αγρινό.  
 

α. Από ποιο από τα ακόλουθα είδη κυττάρων, Α ή Β, πιστεύετε ότι δομείται (χτίζεται) το αγρινό; 

Δικαιολογήστε την απάντησή σας. 

 

 

 

 

Κύτταρο:……………………………………………………………………………………………...(0,25) 

Εξήγηση: ……..……………………………………………………………………………………...(0,25) 

β. Φρησιμοποιείστε την εικόνα των κυττάρων Α και Β για να δώσετε τον αριθμό του οργανιδίου 

που αντιστοιχεί στα ακόλουθα: 
 

Πυρήνας     ………………………..        (0,25) 

Πλασματική μεμβράνη  ………………………..        (0,25) 

Μιτοχόνδριο   ………………………..        (0,25) 

 

γ. Ονομάστε τα ακόλουθα σχήματα που αφορούν το αγρινό τοποθετώντας σωστά κάτω από την 

αντίστοιχη εικόνα τις λέξεις: οργανικό σύστημα, ιστός και οργανισμός.                                  (0,75) 
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2. Σο ακόλουθο ταξινομικό διάγραμμα αναφέρεται στην ταξινόμηση του Φρυσού αετού με βάση 

συγκεκριμένα κριτήρια. Αφού το μελετήσετε, να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν.  

 

πονδυλική στήλη 

 

Υτερά και φτερούγες 

 

Γαμψό ράμφος και πόδια με σουβλερά νύχια 

 

α. ε ποια συνομοταξία κατατάσσει τον Φρυσό αετό  το κριτήριο Α; 

……………………………………………………………………………………………………..…...(0,5) 

β. ε ποια ομοταξία κατατάσσει τον Φρυσό αετό  το κριτήριο Β;  

……………………………………………………………………………………………………..….. (0,5) 

γ. ας δίνεται ένα κύτταρο του Φρυσού αετού, καθώς αυτό εμφανίζεται κάτω από το μικροσκόπιο 

σάρωσης. Αποφασίστε αν ο Φρυσός αετός είναι ευκαρυωτικός ή προκαρυωτικός οργανισμός. 

Εξηγήστε την απάντησή σας.  

 

Απάντηση: ……………………………………………….………….  

Εξήγηση: …………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… (0,5) 

δ. Ο Φρυσός αετός ταξινομείται στο βασίλειο των ζώων. Βάλτε √ δίπλα από όποιο από τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά πιστεύετε ότι ισχύει για ΟΛΑ τα ζώα.                                            (0,5) 

 

Είναι πολυκύτταροι οργανισμοί  

Είναι ευκαρυωτικοί οργανισμοί  

Έχουν πόδια  

Είναι αυτότροφοι οργανισμοί  

 

Κριτήριο A 

Κριτήριο B 
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3. ας δίνεται το διάγραμμα ενός ανθρώπινου σπερματοζωαρίου. 

 

 

α. Να ονομάσετε τα μέρη 1 – 3:                     (0,75) 

i. 1 ……………………………………...  

ii. 2 …………………………………….. 

iii. 3 ……………………………………..   

 

β. ε ποιο όργανο του αναπαραγωγικού συστήματος του άνδρα παράγονται τα 

σπερματοζωάρια; 

...............................................................................................................................................(0,25)  

 

γ. Εξηγήστε τη διαφορά μεταξύ σπερματοζωαρίων και σπέρματος. 

...............................................................................................................................................(0,25) 

  

δ. Ονομάστε ένα αδένα του ανδρικού συστήματος που συνεισφέρει στην παραγωγή του 

σπέρματος.  

...............................................................................................................................................(0,25) 

 

ε. Η παραγωγή σπέρματος είναι μια διαδικασία που ξεκινά στον άνδρα μετά την εφηβεία. Δώστε 

δυο ακόμη αλλαγές που συμβαίνουν στον άνδρα κατά την εφηβεία. 

.................................................................................................................................................(0,5)  

 

 

4. Οι μαθητές του Γυμνασίου Αγ. τυλιανός οργάνωσαν ένα πείραμα για να ελέγξουν την 

υπόθεση: «το φως είναι απαραίτητο για τη φωτοσύνθεση». Επέλεξαν δυο όμοιες γλάστρες που 

περιείχαν δυο όμοια πράσινα φυτά και τις πότισαν με την ίδια ποσότητα νερού. Σοποθέτησαν τη  

γλάστρα Α για 5 μέρες στο φως, ενώ τη γλάστρα Β για 5 μέρες στο σκοτάδι.  
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το τέλος των 5 ημερών έκοψαν ένα φύλλο από την κάθε γλάστρα, το αποχρωμάτισαν και 

έλεγξαν αν είχε παραχθεί άμυλο. 

 

α. Ποιο εύφλεκτο υγρό χρησιμοποίησαν τα παιδιά, για να αποχρωματίσουν τα φύλλα;    

...............................................................................................................................................(0,25)

β.  Εξηγήστε γιατί τα παιδιά αποχρωμάτισαν τα φύλλα, πριν ανιχνεύσουν το άμυλο. 

.........................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................(0,5)  

γ. Ποια χημική ουσία χρησιμοποίησαν τα παιδιά, για να ανιχνεύσουν το άμυλο;  

...............................................................................................................................................(0,25)  

δ. Σι χρώμα περιμένετε να βάψει το φύλλο από τη γλάστρα Β μετά την ανίχνευση αμύλου; 

Εξηγήστε την απάντησή σας.   

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………........................................... (0,5) 

ε. Να ονομάσετε 2 παράγοντες (μεταβλητές) που τα παιδιά κράτησαν σταθερούς (τους ίδιους) 

ώστε να μπορούν να συγκρίνουν δίκαια τα αποτελέσματα της γλάστρας Α με αυτά της γλάστρας 

Β.   

Παράγοντας 1: …………………………………………………………………………………..…. (0,25) 

Παράγοντας 2: ………………………………………………………………………………..……. (0,25) 
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5. ας δίνεται το ακόλουθο τροφικό πλέγμα. Αφού το μελετήσετε, απαντήστε στις ερωτήσεις που 

ακολουθούν.  

 

  

 

 

 

 

 

 

α.   Με βάση το τροφικό πλέγμα που σας δόθηκε, να ονομάσετε:   

i. έναν παραγωγό   ............................................       (0,25) 

ii. ένα φυτοφάγο οργανισμό  ............................................                    (0,25) 

iii. ένα σαρκοφάγο οργανισμό  ............................................                   (0,25) 

iv. έναν κορυφαίο θηρευτή  ............................................                    (0,25) 

 

β. Εξηγήστε ποιου είδους οργανισμοί ονομάζονται ‘κορυφαίοι θηρευτές’ σε ένα οικοσύστημα. 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..(0,25) 

 

γ. Οργανισμοί ενός οικοσυστήματος που ανήκουν στο ίδιο τροφικό πλέγμα συνδέονται με βέλη. 

Εξηγήστε τι συμβολίζουν τα βέλη που ενώνουν δυο οργανισμούς ενός τροφικού πλέγματος.  

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..(0,25) 
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δ. Εισηγηθείτε τι πιθανόν να συμβεί στους ετερότροφους οργανισμούς, αν για 3 συνεχόμενες 

χρονιές το οικοσύστημα υποφέρει από ανομβρία. Φρησιμοποιήστε στην απάντησή σας τον όρο 

‘φωτοσύνθεση’.  

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… (0,5) 

 

6. Μελετήστε το ακόλουθο διάγραμμα και απαντήστε στις ερωτήσεις που ακολουθούν:        

 

 

 

 

 

 

 

 

α. Δώστε τον αριθμό που αντιστοιχεί στις ακόλουθες διαδικασίες:                                         (0,75) 

Ωορρηξία Εμφύτευση Γονιμοποίηση Διαίρεση ζυγωτού 

  4  

 

β. Σι εννοούμε με τον όρο ‘γονιμοποίηση’; 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………...(0,25) 

γ. Ονομάστε το κύτταρο που προκύπτει ως αποτέλεσμα της γονιμοποίησης.  

…………………………………………………………………………………………………...…...(0,25) 
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δ. Πότε αρχίζει η κύηση (εγκυμοσύνη) σε μια γυναίκα; 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..….(0,25) 

ε. Ονομάστε δυο είδη φαγητών που συστήνεται να αποφεύγει μια έγκυος ώστε να γεννήσει ένα, 

όσο γίνεται, πιο υγιές βρέφος. 

………………………………………………………………………………………………………….(0,5) 

 

 

ΜΕΡΟ Γ – ΜΟΝΑΔΕ 6 

Από τις τρεις (3) ερωτήσεις να απαντήσετε ΜΟΝΟ στις δυο (2). Κάθε σωστή απάντηση 

βαθμολογείται με τρεις (3) μονάδες. 

 

1. α. Ο Κυριάκος και η Ιωάννα ανακαλύπτουν την πολυπλοκότητα του ανθρώπινου οργανισμού 

παίζοντας φωτεινό παντογνώστη! Παίξτε μαζί τους τοποθετώντας το σωστό όργανο στη σωστή 

θέση του σχήματος του ανθρώπινου οργανισμού!             (1) 
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β. Αντιστοιχίστε το κάθε ένα από τα ακόλουθα όργανα με τη λειτουργία του.         (1) 

 

 

 

 

 

γ. Για να ανακαλύψουν τις λειτουργίες ενός οργάνου, οι ειδικοί επιστήμονες συχνά μελετούν τους 

ιστούς ενός οργάνου, μεγεθύνοντας τους κάτω από το φωτονικό μικροσκόπιο. Ονομάστε τα μέρη 

του φωτονικού μικροσκοπίου που υποδεικνύονται με βέλη (τόξα).                                             (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Σο ακόλουθο σχεδιάγραμμα απεικονίζει την Ευγλήνη, ένα μονοκύτταρο οργανισμό που 

συναντάται συχνά σε λίμνες, καθώς εμφανίζεται κάτω από το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο.  

 

 

  

 

 

Ανταλλαγή 
αερίων 

Παραγωγή 
ούρων 

Κσκλοφορία 
αίματος 

Παραγωγή 
τολής 
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α. Η Ευγλήνη, ως έμβιος οργανισμός, εμφανίζει διάφορα χαρακτηριστικά των ζωντανών 

οργανισμών. Γράψτε δυο λειτουργίες που χαρακτηρίζουν όλους τους ζωντανούς οργανισμούς. 

………………………………………………………………………………………………………….(0,5) 

β. Η Ευγλήνη, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, ταξινομείται από πολλούς ταξινόμους στο 

βασίλειο των πρώτιστων. 

i. Να ονομάσετε ένα ακόμη πρώτιστο που γνωρίζετε. 

………………………………………………………………………………………………….……..(0,25) 

ii. Να καταγράψετε ένα χαρακτηριστικό της Ευγλήνης με το οποίο δικαιολογείται η ταξινόμησή 

της στο βασίλειο των πρώτιστων.   

………………………………………………………………………………………………….……..(0,25) 

δ. Ονομάστε τα υπόλοιπα τέσσερα βασίλεια στα οποία ταξινομούνται οι έμβιοι οργανισμοί.      (1) 

i. …………………………………...   ii. …………………………………... 

iii. …………………………………..   iv. …………………………………..    

ε. i. Με βάση την εικόνα που σας δόθηκε, εξηγήστε γιατί η Ευγλήνη έχει την ικανότητα να 

φωτοσυνθέτει, λειτουργώντας έτσι ως αυτότροφος οργανισμός (παραγωγός). 

………………………………………………………………………………………………………...(0,25) 

 

ii. Δώστε δυο λόγους για τους οποίους η λειτουργία της φωτοσύνθεσης είναι απαραίτητη για τη 

διατήρηση της ζωής των ετερότροφων οργανισμών. 

i………………………………………………………………………………………………….……………

ii………………………………………………………………………………………………………...(0,5) 

 

στ. Η Ευγλήνη, ανάμεσα στα υπόλοιπα οργανίδια που διαθέτει, διαθέτει και μαστίγιο (ουρά). Με 

βάση τις γνώσεις που έχετε αποκτήσει κατά τη διάρκεια της χρονιάς, ποιο ρόλο πιστεύετε ότι έχει 

το μαστίγιο στην καθημερινή ζωή της Ευγλήνης; 

………………………………………………………………………………………………………..(0,25)  
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3. Οι αφίδες είναι φυτοφάγα έντομα που ρουφούν τους χυμούς φυτών όπως οι ντοματιές, 

καταστρέφοντάς τες. Επιπλέον, μεταδίδουν διάφορες φυτικές ασθένειες, όπως ιώσεις.  Οι αφίδες 

αποτελούν μέρος του παρακάτω τροφικού πλέγματος:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο κ. Δημήτρης, ντοματοπαραγωγός ανακαλύπτει πως κάποιες από τις ντοματιές του έχουν 

μολυνθεί από αφίδες. Υοβάται ότι αν δεν αντιμετωπίσει το θέμα αμέσως, οι αφίδες θα 

καταστρέψουν σύντομα όλες τις ντοματιές.  

α. Σι είδους οργανισμοί είναι οι αφίδες με βάση τις διατροφικές τους συνήθειες; Φορτοφάγοι, 

σαρκοφάγοι ή παμφάγοι; Εξηγήστε την απάντησή σας.  

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

…………………………………………………………………………………………………….…....(0,5) 

β. χηματίστε μια τροφική αλυσίδα που να περιλαμβάνει τις αφίδες.       (0,5) 

 

γ. Ονομάστε έναν οργανισμό του τροφικού πλέγματος με τον οποίο οι αφίδες ανταγωνίζονται, 

καθώς και την τροφή για την οποία ανταγωνίζονται.                                          (0,5) 

 

Οργανισμός με τον οποίο ανταγωνίζονται Σροφή για την οποία ανταγωνίζονται 

  

  

Οι αφίδες βλάπτουν τις ντοματιές του κ. Δημήτρη, ο οποίος έχει αποφασίσει να ψεκάσει τις 

ντοματιές. Ένας οικολόγος τον συμβουλεύει να αποφύγει το ψεκασμό, ο οποίος έχει αρνητικές 
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επιπτώσεις στην υγεία των καταναλωτών, καθώς και στο οικοσύστημα, και  να 

ρυθμίσει τους πληθυσμούς των αφίδων τοποθετώντας πάνω στο φυτό μικρό 

αριθμό από παπαδούρες, οι οποίες τρώνε τις αφίδες.  

δ. Αποφασίστε αν ο κ.Δημήτρης μπορεί να μειώσει ή όχι τον αριθμό των αφίδων 

χρησιμοποιώντας παπαδούρες. Αξιοποιήστε στην απάντησή σας τους όρους θήραμα και 

θηρευτής.  

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… (0,5) 

ε. Με βάση το τροφικό σας πλέγμα, αν ο κ.Δημήτρης τελικά ελευθερώσει παπαδούρες στο 

χωράφι του, πώς θα αλλάξουν οι πληθυσμοί (αριθμοί) των: i. πουλιών;  ii. ντοματιών; Εξηγήστε 

την απάντησή σας. 
 

Ο πληθυσμός των πουλιών θα ……………………………………, επειδή ………………….………. 

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

Ο πληθυσμός των ντοματιών θα ……………………………………, επειδή …………………….…. 

……………………………………………………………………………………………………..…..(0,5) 

 

στ. Οι ντοματιές ονομάζονται διαφορετικά και παραγωγοί ή αυτότροφοι οργανισμοί. Εξηγήστε με 

ποια λειτουργία εξασφαλίζουν τα δομικά υλικά που απαιτούνται για την ανάπτυξή τους, αφού δεν 

έχουν θηράματα. 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… (0,5) 

 

Οι εισηγήτριες           Η διευθύντρια 

Φριστιάνα Γρηγοριάδου                         

Πόπη Πολυδώρου       Μαρία Φριστούδια  
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Οδεγίες:  

 Να γξάθεηε κόλν κε κπιε ή καύξν κειάλη. 

 Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πγξνύ. 

 Τν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από 8 ζειίδεο. 

 
ΜΔΡΟ Α΄: 

Να απαληήζεηε ζε όιες  ηηο εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε κία (1) 

κνλάδα.  

 

1. Να γξάςεηε ην βαζίιεην ζην νπνίν αλήθεη ν θαζέλαο από ηνπο παξαθάησ 

νξγαληζκνύο.  ( κνλ. 1) 

 

Σαικνλέια: ....................................................................... 

Ακπγδαιηά: ........................................................................ 

Ακνηβάδα: .......................................................................... 

Κνθθηλνκαλίηαξν: ............................................................... 

 

 

2.  Να ηνπνζεηήζεηε θαζέλα από ηα πην θάησ ζώκαηα ζηελ θαηάιιειε ζηήιε ηνπ πίλαθα 

πνπ αθνινπζεί. ( κνλ. 1) 

 

                              πέηρα , κλαδί ζηο τώμα , καρταρίας , υσγείο 

 

 

              Έκβηα 

 

                 Άβηα 

 

                 Νεθρά 

   

 

 

 
ΓΤΜΝΑΙΟ ΣΑΤΡΟΤ                   ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ  2012 - 2013 

 
ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ  ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2013 

 
ΜΑΘΗΜΑ: ΦΤΙΚΑ ( ΒΙΟΛΟΓΙΑ ) 
ΣΑΞΗ: Α΄                                                             Βαζκός: 
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 10/06/2013                               Αρηζκεηηθώς:  .......................................... 
ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 1.30΄                                                 Οιογράθως:   .......................................... 
                                                                             Τπογραθή:     .......................................... 
 

 
Όλνκα: ................................................................................. Τκήκα: ...........  Αξηζκόο:......... 
 



 2 

3.   Γίλνληαη ηα πην θάησ όξγαλα ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ:                                                 

ζσκώηι ,  ζηομάτι   , καρδιά, ένηερο .  Πνην από απηά:             ( κνλ. 1) 

                                                         

Απνζεθεύεη πξνζσξηλά ηελ ηξνθή: …………………………………………………… 

Σηέιλεη ην αίκα ζε όιν ην ζώκα:………………………………….……………………. 

Οινθιεξώλεη ηελ πέςε ησλ ηξνθώλ:…………………………………………………… 

Παξάγεη ηε ρνιή :…………………………………………….…………………………… 

 

 

4.  Σην δάζνο Πάθνπ ν ζπηδαεηός ηξέθεηαη κε θίδηα. Τα θίδηα ηξέθνληαη κε κηθξνύο 

ιαγνύο θαη νη ιαγοί ηξέθνληαη κε τορηάρη.    

Να παξνπζηάζεηε ηνπο 4 πην πάλσ νξγαληζκνύο ζε κνξθή ηξνθηθήο αιπζίδαο.( κνλ. 1) 

 

 

 

5.  Να ζπγθξίλεηε ην σάξην κε ην ζπεξκαηνδσάξην, σο πξνο ην ζρήκα θαη ηνλ ηξόπν 

θίλεζήο ηνπο θαη λα γξάςεηε ηελ απάληεζή ζαο ζηνλ πην θάησ πίλαθα.  ( κνλ. 1) 

 

  

                  Ωάριο 

 

       Σπερμαηοζφάριο 

 

          Στήμα 

  

 

    Τρόπος κίνηζης 

  

 

 

 

6.  Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο κε ηηο ζσζηέο ιέμεηο:  ( κνλ. 1) 

 

Ζ δνκηθή κνλάδα ηεο δσήο είλαη ην ........................................... . Πνιιά όκνηα θύηηαξα 

πνπ θάλνπλ ηελ ίδηα ιεηηνπξγία απνηεινύλ έλα ..................................... . Τέηνηεο νκάδεο 

θπηηάξσλ ζπλαληνύκε ζηνπο ........................................... νξγαληζκνύο. Τν ζπθώηη είλαη 

έλα ..................................... ηνπ αλζξώπηλνπ ζώκαηνο. 
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ΜΔΡΟ Β΄: 

Να απαληήζεηε κόλο ζηης ηέζζερης από ηηο έμη εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε 

βαζκνινγείηαη κε δσο κνλάδεο. 

 

1. α)  Να αληηζηνηρίζεηε ηα βαζίιεηα , πνπ θαίλνληαη πην θάησ, κε ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ νξγαληζκώλ θαη λα ζπκπιεξώζεηε ηε ζηήιε Γ ηνπ πίλαθα. (κνλ. 1) 

 

        Βαζίλεια            Χαρακηηριζηικά οργανιζμών     Σηήλη Γ 

1. Μνλήξε 

2. Πξώηηζηα 

3. Φπηά  

4. Εώα 

Α. Πνιπθύηηαξνη νξγαληζκνί, θσηνζπλζέηνπλ 

Β. Μνλνθύηηαξνη νξγαληζκνί κε ππξήλα 

Γ. Πνιπθύηηαξνη νξγαληζκνί , πξνζιακβάλνπλ  

ηελ ηξνθή ηνπο από ην πεξηβάιινλ  

Γ. Μνλνθύηηαξνη νξγαληζκνί ρσξίο ππξήλα 

1 …………. 

2 …………. 

3 ………….. 

4 ………….. 

 

β) Να αλαθέξεηε δύν ραξαθηεξηζηηθά ηεο γάηαο, γηα ηα νπνία ζα ηελ θαηαηάζζαηε 

ζηα ζειαζηηθά. (κνλ. 0,5) 

 .................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................. 

γ) Τν ζώκα ησλ εξπεηώλ θαιύπηεηαη κε…………………. ,ελώ ην ζώκα ησλ ςαξηώλ 

θαιύπηεηαη κε …………………….  (κνλ. 0,5) 

 

 

2.  α)  Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ θπηηάξνπ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνπο αξηζκνύο  1 θαη  2 
ηνπ πην θάησ ζρήκαηνο.  ( κνλ. 0,5) 

 

 

                 1 ......................................................... 

                 2 ......................................................... 

 

β) Σε πνηα έλλνηα αλαθέξεηαη θαζεκηά από ηηο πην θάησ 

πξνηάζεηο; ( Σπκπιεξώζηε θαηάιιεια )  ( κνλ. 1) 

 ειέγρεη ηελ είζνδν θαη ηελ έμνδν νπζηώλ ζην θύηηαξν ......................................... 

 νξγαλίδηα ηνπ θπηηάξνπ πνπ παξάγνπλ ελέξγεηα ................................................. 

 πεξηβάιιεη κόλν ηα θπηηθά θύηηαξα ...................................................................... 

 ρώξνο ζην θπηηθό θύηηαξν γεκάηνο κε λεξό θαη νπζίεο.......................................... 
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γ)   Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα:   ( κνλ. 0,5)     

                      

Κύηηαρο Λειηοσργία 

 
λεπξηθό 

 

 

 
εξπζξό αηκνζθαίξην 

 

 

 

 

3. α) Να αληηζηνηρίζεηε ην ζρήκα ηνπ θάζε νξγάλνπ κε ην όλνκά ηνπ θαη λα 

ζεκεηώζεηε, δίπια από θάζε αξηζκό , ην θαηάιιειν γξάκκα.    (κνλ. 1)  

 

 Σρήκα   Όλνκα  
 
 
 
 
1……………………... 
2……………………… 
3……………………… 
4………………………. 

 
 

1 
 

 

  
 

  Α 

 
 

πλεύκνλεο 

 
 

2 

 

  
 

Β 

 
 

 ζπθώηη 

  
 

3 

 

  
 
Γ 

 
 
Καξδηά 

 
 

4 

 

  
 

Γ 

 
 
Έληεξν 

 

β) Να βάιεηε ζηε ζσζηή ζεηξά ηνπο όξνπο πνπ αλαθέξνληαη πην θάησ, ώζηε λα 

θηάζεηε από ην πην πνιύπινθν ζην πην απιό. (κνλ. 1) 

 

Όργανο, κύηηαρο, οργανιζμός, οργανικό ζύζηημα, ιζηός 

 

Οξγαληζκόο             ……………………………....                 ……………………................... 

                    ………………………………………..                   ..............................................  
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4. α)  Αθνύ δηαβάζεηε ην πην θάησ θείκελν, λα ζπκπιεξώζεηε ηηο πξνηάζεηο πνπ 

αθνινπζνύλ.        

«Ζ αιεπνύ δεη ζην δάζνο Πάθνπ. Τξέθεηαη κε ιαγνύο, αγξηλά, θαξπνύο ζάκλσλ θαη 

ρνξηάξη. Τν αγξηλό,  όπσο θαη ν ιαγόο ,ηξέθνληαη κε θαξπνύο από ζάκλνπο θαη κε 

ρνξηάξη. Ο ζπηδαεηόο ηξέθεηαη κε ιαγνύο». 

 

i)  Έλαο θπηνθάγνο νξγαληζκόο είλαη: ……………………………   (κνλ. 0,25) 

ii) Έλαο πακθάγνο νξγαληζκόο είλαη: …………………………….   (κνλ. 0,25) 

iii) Γπν νξγαληζκνί πνπ αληαγσλίδνληαη γηα ηελ ίδηα ηξνθή είλαη:   ( κνλ 0,5 ) 

.......................................................................................................................................... 

 

β)   Να γξάςεηε δύν βηνηηθνύο θαη δύν αβηνηηθνύο παξάγνληεο ζε έλα νηθνζύζηεκα.   

                                                                                                               ( κνλ. 1) 
Βηνηηθνί παξάγνληεο:  1) .......................................... , 2) .............................................. 
 
Αβηνηηθνί παξάγνληεο:1) .......................................... , 2) ............................................. 
 
 
 

5. α)  Να νλνκάζεηε ηα κέξε 1, 2, 3 ,4 ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ άληξα,πνπ 
θαίλνληαη ζην πην θάησ ζρήκα.   (κνλ. 1 ) 

 
                  

 

          1 ............................................................................ 

          2 ............................................................................ 

          3 ............................................................................  

          4 ............................................................................ 

 

 

 

β)  Να γξάςεηε, κε ηε ζσζηή ζεηξά , ηα κέξε ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ 

άληξα από ηα νπνία πεξλνύλ ηα ζπεξκαηνδσάξηα , αξρίδνληαο από ηνλ ηόπν 

παξαγσγήο ηνπο κέρξη θαη ηελ έμνδό ηνπο από ην ζώκα.   ( κνλ. 1)  
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6. α)  Να γξάςεηε γηαηί,  ζην πείξακα γηα ηνλ απνρξσκαηηζκό ηνπ θύιινπ , 

  ξίμακε ην θύιιν ζε λεξό πνπ βξάδεη  ( κνλ. 0,25) 

............................................................................................................................................. 

  ρξεζηκνπνηήζακε δεζηό νηλόπλεπκα  ( κνλ. 0,25 ) 

............................................................................................................................................. 

 

β)  Να εμεγήζεηε γηαηί ε ξίδα ζηα θπηά δελ κπνξεί λα θσηνζπλζέηεη. ( κνλ .0,5 ) 

............................................................................................................................................. 

 

γ)  Να ζπκπιεξώζεηε ηα πην θάησ: 

 Απηόηξνθνη είλαη νη νξγαληζκνί πνπ .............................................................................. 

............................................................................................................................( κνλ. 0,5 ) 

 Δηεξόηξνθνη είλαη νη νξγαληζκνί πνπ ............................................................................ 

.............................................................................................................................( κνλ. 0,5)  

 

ΜΔΡΟ Γ΄: 

Να απαληήζεηε κόλο ζηης δύο από ηηο ηξεηο εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε 
βαζκνινγείηαη κε ηρεης κνλάδεο. 
 

 

1. α)  Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο γπλαίθαο, ηα νπνία 

θαίλνληαη ζην ζρήκα πνπ αθνινπζεί:  ( κνλ. 1) 

 

   1 ........................................................ 

   2 ........................................................ 

   3 ........................................................ 

   4 ........................................................ 

 

β)  Σε πνην κέξνο ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο 

ηεο γπλαίθαο εηζέξρεηαη ην πένο θαηά ηε ζεμνπαιηθή  

                                                          επαθή; ...................................................(κνλ. 0,25) 

γ)  Τη είλαη ε σνξξεμία; ....................................................................................................... 

.......................................................................................................................... (κνλ. 0,5) 

 

δ) Σε πνην κέξνο ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο γπλαίθαο αλαπηύζζεηαη ην 

έκβξπν κεηά ηε γνληκνπνίεζε; ........................................................................................... 

...........................................................................................................................( κνλ. 0,25)   
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ε)  Να ζπκπιεξώζεηε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο: ( κνλ. 1)   

 Ζ απνβνιή αίκαηνο θαη βιέλλαο κέζσ ηνπ θόιπνπ νλνκάδεηαη ………………………  

 Ζ πάζεζε θαηά ηελ νπνία νη όξρεηο παξακέλνπλ ζηελ θνηιηά νλνκάδεηαη 

…………………………………… 

 Οη όξρεηο πεξηβάιινληαη από έλα ζάθν, ην ................................................................. 

 Ζ δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία έλα ζπεξκαηνδσάξην ελώλεηαη κε έλα σάξην, κέζα ζηνλ 

σαγσγό, νλνκάδεηαη: .......................................................... 

 

2.  Σην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη έλα θύιιν πνπ θσηνζπλζέηεη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α i) Να νλνκάζεηε ηηο πξώηεο ύιεο πνπ δείρλνπλ νη αξηζκνί 1 θαη 2. (κνλ.0,5) 

    1 ………………………………………………………… 

    2 ………………………………………………………… 

ii) Να νλνκάζεηε ηνπο παξάγνληεο πνπ δείρλνπλ νη αξηζκνί 3 θαη 4. (κνλ.0,5) 
   3 ………………………………………………………… 

   4 ………………………………………………………… 

β i) Να νλνκάζεηε ηα πξντόληα πνπ δείρλνπλ νη αξηζκνί 5 θαη 6. (κνλ.0,5) 
     5 ………………………………………………………… 

     6 ………………………………………………………… 

ii) Να γξάςεηε ηε ζεκαζία ησλ πξντόλησλ πνπ δείρλνπλ νη αξηζκνί 5 θαη 6 γηα ηνπο 

δσληαλνύο νξγαληζκνύο. (κνλ.0,5) 

   5 ...........................………………………………......................................................... 

   6 ………………………………………………………................................................... 

γ i) Με ην δηάιπκα πνηαο νπζίαο αληρλεύεηαη, αλ ππάξρεη, ην πξντόλ 6 ζηα θύιια; (κνλ.0,5) 

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

ii) Τη αιιαγή παξαηεξείηαη ζην ρξώκα ηνπ θύιινπ, εθόζνλ πεξηέρεη ην πξντόλ 6; (κνλ.0,5) 

……………………………………………………………………………………………………… 
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3. Τν πην θάησ ζρεδηάγξακκα παξνπζηάδεη έλα ηξνθηθό πιέγκα. Αθνύ ην κειεηήζεηε, 

λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 

 

 

α) Να νλνκάζεηε:        (κνλ. 0,5) 

i) έλα ζαξθνθάγν νξγαληζκό: …………………………………………………………. 

ii) έλα θνξπθαίν ζεξεπηή: …………………………………………………………….. 

 

β) Να αλαθέξεηε έλα ζεξεπηή θαη ην ζήξακά ηνπ.                                         (κνλ. 0,5) 

i)   Θεξεπηήο: …………………………………………. 

ii)  Θήξακα: …………………………………………… 

 

γ) Με βάζε ην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα, λα δεκηνπξγήζεηε δπν δηαθνξεηηθέο 

ηξνθηθέο αιπζίδεο ζηηο νπνίεο λα ζπκκεηέρεη ν πνληηθόο.  (κνλ. 1,5) 

i)………………………………………………………………………………………………… 

ii)……………………………………………………………………………………………….. 

 

δ)  Τη ζα ζπκβεί ζηνλ πιεζπζκό ησλ αιεπνύδσλ, αλ κεησζνύλ νη πνληηθνί; Να 

δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. ............................................................................... 

....................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................(κνλ. 0,5) 

 

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                    Ζ δηεπζύληξηα 

 

                                                                                                 Μαξία Χξηζηνύδηα 
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ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΔΩ 
ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2012 - 2013 

ΓΡΑΠΣΔ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2013 
 

 
Μάθημα : Βιολογία A΄ ηάξηρ               

Γιάπκεια εξέηαζηρ : 1:30’ 

Ημεπομηνία εξέηαζηρ : 13 Ιοςνίος 2013 

 
Βαθμόρ απιθμηηικώρ : ..............................             

Βαθμόρ ολογπάθωρ  : .............................. 

Τπογπαθή ειζηγήηπιαρ : ......................... 

 
Ονομαηεπώνςμο : ........................................................................... Σμήμα : ..........  Απ : ........ 

 Σν εμεηαζηηθό  δνθίκην  απνηειείηαη  από  δέθα  ( 10 )  δαθηπινγξαθεκέλεο  ζειίδεο  θαη  ηξία 
     κέξε Α΄, Β΄ θαη Γ΄. 

 Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πγξνύ ή ηαηλίαο.  

 ην εμεηαζηηθό δνθίκην γξάθεηε κόλν κε κπιε ή καύξν κειάλη.  

 

 
ΜΔΡΟ Α (Μνλάδεο 6) 

Πεξηιακβάλνληαη έμη εξσηήζεηο. Να απαληήζεηε ζε όλερ. Κάζε ζσζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη 

κε μία κνλάδα. 

 

1.α. Σί δείρλνπλ ηα βέιε ζε κηα ηξνθηθή αιπζίδα;              (0,5)                                                                                                                                        

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

1. β.  Πνηα είλαη ε ζρέζε ηεο ηξνθήο κε ηελ ελέξγεηα;                  (0,5)                                                                                                                                                      

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

 

2. Nα αληηζηνηρίζεηε ην θάζε Δπίπεδν Οξγάλσζεο κε ηνλ αληίζηνηρν Οξηζκό πνπ βξίζθεηαη ζηε 
δεμηά πιεπξά ηνπ πίλαθα.                                                                                             (1) 

Δπίπεδν Οξγάλσζεο Αληηζηνίρηζε Οξηζκόο 

1. Ιζηόο 1- ………… Α. Απνηειείηαη από έλα ζύλνιν νξγαληθώλ ζπζηεκάησλ 

2. Οξγαληθό ζύζηεκα 2- ………… Β. ύλνιν θπηηάξσλ όκνησλ κνξθνινγηθά θαη  
Δηδηθεπκέλσλ ζηελ ίδηα ιεηηνπξγία. 

3. Οξγαληζκόο 3- ………… Γ. Απνηειείηαη από δηαθνξεηηθνύο ηζηνύο θαη θάλεη κηα  
ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία γηα έλα πνιπθύηηαξν  
νξγαληζκό. 

4. Όξγαλν 4- …………. Γ. ύλνιν νξγάλσλ πνπ ζπλεξγάδνληαη γηα κηα  
επξύηεξε ιεηηνπξγία ελόο πνιπθύηηαξνπ νξγαληζκνύ. 
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3. Να γξάςεηε δίπια από θάζε πξόηαζε ζσζηό () ή ιάζνο (Λ):        (4 x0,25=1)  

α) Η θσηνζύλζεζε γίλεηαη ζε όινπο ηνπο νξγαληζκνύο.             ………… 

β) Σν πξάζηλν ρξώκα ζηα θπηά νθείιεηαη ζηε ρισξνθύιιε.               ………… 

γ) Σν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα είλαη απαξαίηεηε πξώηε ύιε γηα λα γίλεη ε θσηνζύλζεζε.   ………... 

δ) Σν άκπιν εληνπίδεηαη κόλν ζηα πξάζηλα κέξε ησλ θπηώλ             …………

          

4.  ην πην θάησ ηεηξάγσλν λα ζρεδηάζεηε έλα ζπεξκαηνδσάξην νλνκάδνληαο ηα κέξε από ηα 
νπνία απνηειείηαη.                          (4 x0,25=1) 

 

 

 

 

5. Να ζπκπιεξώζεηε ζην θάησ κέξνο ηεο θάζε εηθόλαο ην βαζίιεην ζην νπνίν αλήθνπλ νη 
νξγαληζκνί.                       (5 x0,2=1)
                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

6. Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ πνπ θαίλνληαη ζην πην θάησ 

ζρεδηάγξακκα.                                                                                                            (4 x0,25=1)                                                                                  

 

 

 

 

 

 

1: ……………………………………. 

2: ……………………………………. 

3: ……………………………………. 

4: ……………………………………. 
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ΜΔΡΟ Β (Μνλάδεο 8) 

Πεξηιακβάλνληαη έμη εξσηήζεηο. Να απαληήζεηε κόλν ζηηο ηέζζεπιρ. Κάζε ζσζηή απάληεζε 

βαζκνινγείηαη κε δύο κνλάδεο. 

1. α) Ο Γηώξγνο ζα πξέπεη λα εηνηκάζεη παξαζθεύαζκα από επηδεξκίδα θξεκκπδηνύ. Γηα λα ην 

θάλεη απηό ζα πξέπεη λα ζπκεζεί πξώηα ηε ζεηξά κε ηελ νπνία ζα εθηειέζεη ηα πην θάησ έμη (6)  

βήκαηα:  

1. 
Με έλα θνκκάηη δηεζεηηθνύ ραξηηνύ λα απνξξνθήζεηε ην ηπρόλ πιεόλαζκα 

δηαιύκαηνο ησδίνπ πνπ βξίζθεηαη γύξσ από ηελ θαιππηξίδα. 

2. 

Να θόςεηε πξνζεθηηθά έλα βνιβό θξεκκπδηνύ ζε ηέζζεξα ηεηαξηεκόξηα.  

ηε ζπλέρεηα λα απνζπάζεηε από έλα ηεηαξηεκόξην έλαλ ελδηάκεζν ιεπθό 

ρηηώλα θαη λα ηνλ ζπάζεηε ζηε κέζε. 

3. 
Να ηνπνζεηήζεηε πξνζεθηηθά ηε κεκβξάλε πάλσ ζηε  ζηαγόλα ησδίνπ.  

Πάλσ από ηε κεκβξάλε λα ηνπνζεηήζεηε κηα θαιππηξίδα.   

4. 
Να παξαηεξήζεηε ην παξαζθεύαζκα πνπ έρεηε εηνηκάζεη ζην 

κηθξνζθόπην.  

5. 
Να ξίμεηε κε ην ζηαγνλόκεηξν 1-2 ζηαγόλεο δηαιύκαηνο ησδίνπ ζην θέληξν 

ηεο αληηθεηκελνθόξνπ πιάθαο. 

6. 

Να ραξάμεηε πξνζεθηηθά κε ην μπξαθάθη έλα κηθξό ηεηξάγσλν ζηελ 

εζσηεξηθή πιεπξά ηνπ ρηηώλα ηνπ θξεκκπδηνύ.  Με ηε ιαβίδα λα 

αθαηξέζεηε πξνζεθηηθά ηε κεκβξάλε πνπ θαιύπηεη ηνλ ρηηώλα.  

 

Γηα λα ηνλ βνεζήζεηε, ζα πξέπεη λα βάιεηε ζηε ζσζηή ζεηξά ηνπο αξηζκνύο 1-6 ώζηε λα 
δεκηνπξγήζεηε ηελ νξζή ζεηξά βεκάησλ πνπ ζα πξέπεη λα εθηειέζεη γηα λα εηνηκάζεη 
παξαζθεύαζκα από επηδεξκίδα θξεκκπδηνύ.   

Η ζσζηή ζεηξά βεκάησλ είλαη: ___, ___, ___, ___, ___, ___ .                (6 x0,25=1,5)                                        
                    

1. β) Αλ έλα κηθξνζθόπην δηαζέηεη έλαλ προζοθθάλμιο θαθό, κε κεγεζπληηθή ηθαλόηεηα 10 Χ 

(δέθα θνξέο), θαη έλαλ ανηικειμενικό θαθό, κε κεγεζπληηθή ηθαλόηεηα 20Χ (είθνζη θνξέο), πόζε 

ζα είλαη ε ζπλνιηθή κεγεζπληηθή ηθαλόηεηα απηνύ ηνπ κηθξνζθνπίνπ;  

  Μεγεθυντική Ικανότητα:  ___________________              (0,5)
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2. α) Σί νλνκάδνπκε θύηηαξν;               (0,5) 

……………………………………………………………………………………………………………

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

2.  β) Να ζπκπιεξώζεηε ηα κέξε ηνπ θπηηάξνπ ζην πην θάησ ζρήκα:      (6 x0,25=1,5) 

 

 

3. Γίλνληαη νη αθόινπζεο ηξνθηθέο αιπζίδεο: 
 

Φπηνπιαθηόλ       Καιακάξη        Φώθηα ιενπάξδαιε     Όξθα 
 
Χνξηάξη                  Πνληίθη                Κνπθνπβάγηα 
 
Λαηδηά                 Λαγόο               Φίδη                 πηδαεηόο 

 
 
3. α)  Να γξάςεηε δύν θνηλά ραξαθηεξηζηηθά πνπ παξνπζηάδνπλ νη πην πάλσ ηξνθηθέο αιπζίδεο.   
                         (2 x0,5=1)                 
 

i. ………………………………………………………………………………………………………. 

ii. ………………………………………………………………………………………………………. 
 

3. β) Με βάζε ηε ζέζε ηνπο ζε κηα ηξνθηθή αιπζίδα πώο κπνξνύλ λα νλνκαζηνύλ ηα θπηά θαη 

γηαηί;                        (0,75)                         

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

3. γ) Από πνύ παίξλνπλ ηελ ελέξγεηά ηνπο ηα θπηά;           (0,25)                                                                                               

                     

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

1) …………………………..... 

2) …………………………….. 

3) …………………………….. 

4) ………………………….…. 

5) ……………………….……. 

6) ………………………..……. 
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4. Οη παξαθάησ εηθόλεο παξνπζηάδνπλ ηηο αθηηλνγξαθίεο από δύν νξγαληζκνύο ηνπ δσηθνύ 

βαζηιείνπ νη νπνίνη αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο ζπλνκνηαμίεο. 

4. α. Πνηα βαζηθή δνκηθή δηαθνξά ρξεζηκνπνηνύλ νη επηζηήκνλεο γηα λα θαηαηάμνπλ ηνπο 

νξγαληζκνύο ηνπ δσηθνύ βαζηιείνπ ζε δύν ζπλνκνηαμίεο;              (1)                                                                                                                                                      

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

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

 

4. β. Να ζπκπιεξώζεηε ην πην θάησ δηάγξακκα κε ηηο νλνκαζίεο ησλ ζπλνκνηαμηώλ απηώλ.   

       (2 x0,5=1)                                         

 

 

5. ην παξαθάησ ζρήκα παξνπζηάδεηαη ην γελλεηηθό ζύζηεκα ηνπ άληξα. 
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5. Να ζπκπιεξώζεηε ηε δεύηεξε ζηήιε ηνπ πίλαθα κε ηα γξάκκαηα πνπ αληηζηνηρνύλ ζηα 

όξγαλα πνπ θαίλνληαη ζην ζρήκα, έηζη ώζηε λα ηαηξηάδνπλ κε ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ πξώηε ζηήιε ηνπ πίλαθα. ε θάζε πεξηγξαθή αληηζηνηρεί κόλν έλα όξγαλν. Η απάληεζε 

γηα ην όξγαλν α έρεη δνζεί σο παξάδεηγκα.                                (4x0,5=2)                                                                                                                                                        

                        

 

 

 

 

 

 

 

6. α) Να αληηζηνηρίζεηε ην θάζε όξγαλν πνπ παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα κε ηε ιεηηνπξγία πνπ 

επηηειεί.                           (4 x0,25=1)      

Όξγαλν Λεηηνπξγία Απαληήζεηο 

1                                
ηνκάρη 

 

Α. Όξγαλα ηα νπνία βνεζνύλ ζηελ αλαπλνή, 
δηεπθνιύλνληαο ηελ αληαιιαγή αεξίσλ, νμπγόλνπ θαη 
δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, κεηαμύ αηκνζθαηξηθνύ αέξα 

θαη αίκαηνο ηνπ νξγαληζκνύ. 

1 …… 
 

2 ….. 
 

3 ….. 
 

4 ….. 

2                           
Πλεύκνλεο 

 

Β. Όξγαλν (αλαδηπισκέλνο ζσιήλαο) κέζα ζην 
νπνίν νινθιεξώλεηαη ε δηάζπαζε (πέςε) ησλ 

ζπζηαηηθώλ ηεο ηξνθήο ζε κηθξόηεξεο ζξεπηηθέο 
νπζίεο πνπ ζηε ζπλέρεηα απνξξνθνύληαη από ηα 

ηνηρώκαηα ηνπ ζσιήλα γηα λα θαηαιήμνπλ ζην αίκα. 

3                                 
Έληεξν 

 
 

Γ. Όξγαλν πνπ ιεηηνπξγεί σο δηπιή  αληιία. Σν δεμηό 
ηνπ κέξνο δέρεηαη αίκα από ηα δηάθνξα όξγαλα ηνπ 
ζώκαηνο  θαη ην ζηέιλεη ζηνπο πλεύκνλεο, ελώ ην 

αξηζηεξό ηνπ κέξνο δέρεηαη αίκα από ηνπο πλεύκνλεο 
θαη ην δηνρεηεύεη ζε όια ηα όξγαλα ηνπ ζώκαηνο. 

4  Καξδηά 

 

Γ. Όξγαλν (ζσιήλαο ζαλ ζαθνύιη), ζην νπνίν 
απνζεθεύεηαη πξνζσξηλά ε ηξνθή θαη γίλεηαη πέςε, 

θπξίσο ησλ ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ ηεο πνπ 
νλνκάδνληαη πξσηεΐλεο, ζε κηθξόηεξεο νπζίεο. 

Πεξηγξαθή Απαληήζεηο 

Η ζέζε ηνπ νξγάλνπ απηνύ εμαζθαιίδεη ζηνπο όξρεηο ζεξκνθξαζία 
ρακειόηεξε από απηή ηνπ ζώκαηνο. 

 

Παξάγεη εθθξίκαηα πνπ δηνρεηεύνληαη ζηελ νπξήζξα. α 

σιήλαο κέζα από ηνλ νπνίν δηνρεηεύνληαη ηα νύξα θαη ην ζπέξκα  

Παξάγνπλ ζπεξκαηνδσάξηα θαη δηάθνξα εθθξίκαηα. 
 

Λεπηνί ζσιήλεο νη νπνίνη ζπλδένπλ ηηο επηδηδπκίδεο κε ηνλ πξνζηάηε 
αδέλα. 
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6. β. Γλσξίδνληαο ηε ιεηηνπξγία ηνπ θάζε νξγάλνπ λα απαληήζεηε ζην εξώηεκα θαηά πόζν 

παξαηεξείηαη ζπλεξγαζία κεηαμύ νξγάλσλ ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ. Να εμεγήζεηε ηελ 

άπνςε ζαο δίλνληαο θη έλα παξάδεηγκα ζπλεξγαζίαο κεηαμύ νξγάλσλ.                    (2x0,5=1) 

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

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

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

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

ΜΔΡΟ Γ (Μνλάδεο 6) 

Πεξηιακβάλνληαη ηξεηο εξσηήζεηο. Να απαληήζεηε κόλν ζηηο δύο. Κάζε ζσζηή απάληεζε 

βαζκνινγείηαη κε ηπειρ κνλάδεο. 

 

1. Αθήζακε ην θπηό ηνπ ζρήκαηνο ζηηο ζπλζήθεο πνπ θαίλνληαη θαη κεηά θόςακε ηα θύιια Α, Β 

θαη Γ θαη θάλακε απνρξσκαηηζκό θαη αλίρλεπζε ακύινπ. 

 

3. α) ε πνην/πνηα από ηα θύιια Α, Β, Γ  ζα βξνύκε άκπιν; Να εμεγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.      

                        (0,5)   

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………. 
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3. β) Πνηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην ζρεκαηηζκό ηνπ ακύινπ ειέγρνπκε κε απηό ην 

πείξακα;                (0,5) 

η) …………………………………………   ηη) ………………………………………. 

 

3. γ) Να εμεγήζεηε γηαηί ε αύμεζε ηνπ Φαηλνκέλνπ ηνπ Θεξκνθεπίνπ πξνθαιεί άλνδν ηεο κέζεο 

ζεξκνθξαζίαο ηεο αηκόζθαηξαο ηεο Γεο.                (1) 

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

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

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

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

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

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

3. δ) Πνηνο ν ξόινο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Φσηνζύλζεζεο γηα ηε δηαηήξεζε ζηαζεξώλ πνζνηήησλ 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηελ αηκόζθαηξα;                (1) 

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

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

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

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

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

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

 

2. ηελ πην θάησ εηθόλα παξνπζηάδεηαη ην γελλεηηθό ζύζηεκα ηεο γπλαίθαο.  
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2. α)  Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα πνπ παξνπζηάδνπλ νη ελδείμεηο α έσο δ ζπκπιεξώλνληαο ηνλ 

πην θάησ πίλαθα.                (4 x0,25=1) 

 

Α/Α Όξγαλν 

α  

β  

γ  

δ  

 

 

2. β) Να αλαθέξεηε κία βαζηθή ιεηηνπξγία ησλ σνζεθώλ.              (1)                                                                                           

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

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

2. γ) Να αλαθέξεηε δύν (2) αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζην ζώκα ησλ θνξηηζηώλ θαηά ηελ 

εθεβεία.                     (2 x0,5=1)                   

i. ………………………………………………………………………………………………………. 

ii. ………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

3. Πην θάησ ζαο δίλεηαη έλα ηξνθηθό πιέγκα κε νξγαληζκνύο ηνπ δάζνπο Πάθνπ. 
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α) Να αλαθέξεηε δύο νξγαληζκνύο πνπ ζα επεξεαζηνύλ ζε πεξίπησζε πνπ απνκαθξπλζεί ην 

αγξηλό από ην δάζνο Πάθνπ. Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.            (1)                                                                                                                      

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

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

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

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

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

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

β) Να αλαθέξεηε δύν δεπγάξηα νξγαληζκώλ πνπ απνηεινύλ ζήξακα θαη ζεξεπηή κε βάζε ην πην 

πάλσ ηξνθηθό πιέγκα.                 (2 x0,5=1)                                                                                                                                                                                  

i. Θεξεπηήο: ………………………………..  Θήξακα: ……………………………….. 

ii. Θεξεπηήο: ………………………………..  Θήξακα: ……………………………….. 

 

γ) Πνηνο από ηνπο νξγαληζκνύο ηνπ πην πάλσ ηξνθηθνύ πιέγκαηνο έρεη δύν άκεζεο πεγέο 

ηξνθήο;                       (0,5)                                                                  

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

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

δ) Ση είδνπο ζρέζεηο αλαπηύζζνληαη κεηαμύ ησλ νξγαληζκώλ ελόο ηξνθηθνύ πιέγκαηνο;       (0,5)                                                                                     

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

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

                                

 

            Η Γηεπζύληξηα 

            

              πξίκε Χξηζηνύιια 
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α) Να αλαθέξεηε δύο νξγαληζκνύο πνπ ζα επεξεαζηνύλ ζε πεξίπησζε πνπ απνκαθξπλζεί ην 

αγξηλό από ην δάζνο Πάθνπ. Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.            (1)                                                                                                                      

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

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

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

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

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

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

β) Να αλαθέξεηε δύν δεπγάξηα νξγαληζκώλ πνπ απνηεινύλ ζήξακα θαη ζεξεπηή κε βάζε ην πην 

πάλσ ηξνθηθό πιέγκα.                 (2 x0,5=1)                                                                                                                                                                                  

i. Θεξεπηήο: ………………………………..  Θήξακα: ……………………………….. 

ii. Θεξεπηήο: ………………………………..  Θήξακα: ……………………………….. 

 

γ) Πνηνο από ηνπο νξγαληζκνύο ηνπ πην πάλσ ηξνθηθνύ πιέγκαηνο έρεη δύν άκεζεο πεγέο 

ηξνθήο;                       (0,5)                                                                  

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

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

δ) Ση είδνπο ζρέζεηο αλαπηύζζνληαη κεηαμύ ησλ νξγαληζκώλ ελόο ηξνθηθνύ πιέγκαηνο;       (0,5)                                                                                     

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

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

                                

 

Οη εηζεγεηέο                     Η Γηεπζύληξηα 

Αλησληάδνπ Μαξία 

Ρώζζνπ Έιελα            πξίκε Χξηζηνύιια 



 

 
Οδηγίες:  

 Να γξάθεηε κόλν κε κπιε κειάλη. 

 Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πγξνύ. 

 Τν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από 9 ζειίδεο. 
 
 
ΜΔΡΟ Α΄: 

Να απαληήζεηε ζε όλες  ηηο  εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε μια 

κνλάδα. 

 

1. α)  Να αληηζηνηρίζεηε ηα είδε ζσκάησλ ηεο ζηήιεο Α, κε ηηο έλλνηεο ηεο ζηήιεο Β.       

(κνλ. 0,5) 

Σηήιε Α Σηήιε Β  

1……… 

2……… 

 

1. Σώκαηα πνπ έρνπλ δσή Α. Νεθξά ζώκαηα 

2. Σώκαηα πνπ δελ έρνπλ αιιά θάπνηε είραλ δσή Β. Άβηα ζώκαηα 

 Γ. Έκβηα ζώκαηα  

 

β) Να γξάςεηε δπν ιεηηνπξγίεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ όινπο ηνπο δσληαλνύο νξγαληζκνύο. 

(κνλ. 0,5) 

i……………………………………………………………………………………………………. 

ii…………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Όινη νη νξγαληζκνί ηνπ πιαλήηε καο ηαμηλνκνύληαη ζε 5 βαζίιεηα. Τα βαζίιεηα απηά 

είλαη: (κνλ. 1) 

i……………………………………………    iv…………………………………………. 

ii……………………………………………   v………………………………………….. 

iii…………………………………………… 

ΓΤΜΝΑΙΟ ΓΙΑΝΔΛΛΟΤ ΚΑΙ ΘΔΟΓΟΣΟΤ 
ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2012-2013 
 

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2013 
 
ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ (ΦΤΙΚΑ) 
ΣΑΞΗ: Α΄                                                             Βαθμός: 
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 12/6/2013                                Αριθμηηικώς:  .......................................... 
ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 1.30΄                                                Ολογράθως:    .......................................... 
                                                                            Τπογραθή:     ........................................... 
 

 
Όλνκα: ................................................................................. Τκήκα: ...........  Αξηζκόο:......... 
 



 2 

3. α) Οη θαθνί πνπ δηαζέηεη έλα ζρνιηθό κηθξνζθόπην νλνκάδνληαη:             (κνλ. 0,5) 

    Α) …………………………………………….. Β) ……………………………………………. 

 

β) Να ππνινγίζεηε ηε ζπλνιηθή κεγεζπληηθή ηθαλόηεηα ελόο κηθξνζθνπίνπ, όηαλ ν θαθόο 

Α έρεη κεγεζπληηθή ηθαλόηεηα 10 Υ θαη ν θαθόο Β  έρεη κεγεζπληηθή ηθαλόηεηα 40 Υ . 

(κνλ.0,5) 

Σπλνιηθή κεγεζπληηθή ηθαλόηεηα κηθξνζθνπίνπ: ……………………………………………… 

 

4. Έλα θπηό γηα ηε δηαδηθαζία ηεο θσηνζύλζεζεο ρξεηάδεηαη:      (κνλ. 1) 

i…………………………………………….. 

ii……………………………………………. 

iii……………………………………………. 

iv……………………………………………. 

 

5. Σε  έλα δάζνο δνπλ αιεπνύδεο πνπ ηξέθνληαη κε ιαγνύο θαη πνληηθνύο. Οη ιαγνί θαη νη 

πνληηθνί ηξώλε ρνξηάξη θαη άιια θπηά. 

Με βάζε ηηο πην πάλσ πιεξνθνξίεο λα αλαθέξεηε έλα παξαγσγό, έλα ζαξθνθάγν, έλα 

ζήξακα θαη έλα ζεξεπηή.                 (κνλ. 1) 

Παξαγσγόο:……………………………………… 

Σαξθνθάγνο:………………………………..……. 

Θήξακα: …………………………………………. 

Θεξεπηήο:………………………………………… 

 

6. α) Να αληηζηνηρίζεηε ηηο ιεηηνπξγίεο ζηε ζηήιε Α, κε ηα όξγαλα ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ 

ζπζηήκαηνο ηεο γπλαίθαο ζηε ζηήιε Β.   (κνλ. 0,75) 

Σηήιε Α: Λεηηνπξγίεο Σηήιε Β: Όξγαλα αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο  

1…….. 

2…….. 

3…….. 

1. Ωξίκαλζε σαξίνπ Α. Μήηξα  

2. Γνληκνπνίεζε Β. Ωνζήθε  

3. Κύεζε (εγθπκνζύλε) Γ. Κόιπνο 

 Γ.  Ωαγσγόο 

 

β) Πόζν δηαξθεί ε εγθπκνζύλε; (κνλ. 0,25) 

 …………………………………………………………………………………………………… 
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ΜΔΡΟ Β΄: 

Να απαληήζεηε μόνο ζηις ηέζζερις από ηηο έμη εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε 

βαζκνινγείηαη κε δσο κνλάδεο. 

 

1. α) Να θαηαγξάςεηε κε ηε ζσζηή ζεηξά ηα βήκαηα ηεο επηζηεκνληθήο κεζόδνπ πνπ 

αλαθέξνληαη πην θάησ. (κνλ.1,5) 

 
απνηειέζκαηα, εξώηεκα, παξαηήξεζε, πείξακα, ζπκπέξαζκα, ππόζεζε 

 

i…………………………………                       ii…………………………………… 

iii………………………………                        iv…………………………………… 

v………………………………                         vi………………………………….. 

 

β) Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο επηζηεκνληθήο κεζόδνπ κπνξεί λα εθηειεζηνύλ πνιιά 

……………………………….. Ζ αλάπηπμε ηεο ………………………….. νθείιεηαη θπξίσο 

ζηελ εθαξκνγή ηεο επηζηεκνληθήο κεζόδνπ.  (κνλ. 0,5) 

 

2. α) Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο νξγαληζκνύο, κε ηα βαζίιεηα ζηα νπνία αλήθνπλ.            

(κνλ. 1,25) 

Οξγαληζκνί  Βαζίιεηα  

   1……………                      

   2……………. 

   3……………. 

   4……………. 

    5………….. 

1.  Αιεπνύ                    Α. Μνλήξε 

2. Μαληηάξη Β. Πξώηηζηα 

3. Πεύθν Γ. Φπηά 

4. Ακνηβάδα Γ. Εώα 

5. Βαθηήξηα Δ. Μύθεηεο  

  

 

β) η)Να αλαθέξεηε ηηο δπν ζπλνκνηαμίεο ζηηο νπνίεο  ρσξίδνληαη ηα δώα.  (κνλ. 0,5) 

i ……………….………………………………ii ………………………………………………… 

ηη) Ζ βαζηθή δνκηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο νξγαληζκνύο πνπ αλήθνπλ ζηηο δπν απηέο 

ζπλνκνηαμίεο είλαη:………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………(κνλ. 0,25) 
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3. α) Να αληηζηνηρίζεηε ην ζρήκα ηνπ θάζε νξγάλνπ κε ην όλνκά ηνπ.  (κνλ. 1)  

 Σρήκα  Όλνκα  
 
 
 
 
1……………………... 

2……………………… 

3……………………… 

4………………………. 

 
 
1 
 

   
 

λεθξνί 

 
 
2 

   
 

 εγθέθαινο 

  
 
3 

   
 
θαξδηά 

 
 
4 

   
 
πάγθξεαο 

 

 

β) Να αληηζηνηρίζεηε ηα όξγαλα κε ηε ιεηηνπξγία ηνπο. (κνλ. 1) 

Όξγαλα Λεηηνπξγία  

1………… 

2………… 

3………… 

4…………... 

1. Πλεύκνλεο Α. Απνζεθεύεηαη πξνζσξηλά ε ηξνθή 

2. Σπθώηη Β. Μεηαθέξνπλ ην αίκα 

3. Σηνκάρη Γ. Παξάγεη ηε ρνιή 

4. Αηκνθόξα αγγεία Γ. Βνεζνύλ ζηελ αλαπλνή 

 

4. Ο Τδόδεθ Πξίζηιετ έβαιε έλα πνληίθη θαη έλα θεξί αλακκέλν κέζα ζε έλα 

ζθξαγηζκέλν, γπάιηλν δηαθαλέο δνρείν.  

 

α) Τη ζπλέβεθε κεηά από κεξηθέο κέξεο ζην πνληίθη θαη ζην θεξί; (κνλ. 0,5) 

 Πνληίθη: ……………………………………… Κεξί:…………………………………………… 

 

β)Σηε ζπλέρεηα έθαλε έλα δεύηεξν πείξακα. Τη πξόζζεζε ζην γπάιηλν δνρείν, ζην 

δεύηεξν πείξακα πνπ έθαλε;………………………..………………(κνλ.0,25) 
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γ) Τη παξαηήξεζε κεηά από κεξηθέο κέξεο; (κνλ. 0,5) 

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

……………………………………………………………………………………………………… 

 

δ)Τη ξόιν έπαημε ην θπηό ζην δεύηεξν γπάιηλν δνρείν; (κνλ. 0,25) 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

ε)Τη ζπκπεξάζκαηα πξνθύπηνπλ από ηα πεηξάκαηα ηνπ Τδόδεθ Πξίζηιετ;( κνλ. 0,5) 

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

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

 

5. Τν πην θάησ ζρεδηάγξακκα παξνπζηάδεη έλα ηξνθηθό πιέγκα. Αθνύ ην κειεηήζεηε λα 

απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 

 

α) Να νλνκάζεηε:        (κνλ. 0,5) 

i) έλαλ θνξπθαίν ζεξεπηή: …………………………………………………………….. 

ii) έλαλ πακθάγν νξγαληζκό: …………………………………………………………. 

 

β) Με βάζε ην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα λα δεκηνπξγήζεηε κηα ηξνθηθή αιπζίδα.   

(κνλ. 0,5) 

………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………  
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γ) Να αλαθέξεηε δπν θνηλά ραξαθηεξηζηηθά πνπ παξνπζηάδνπλ όιεο νη ηξνθηθέο 

αιπζίδεο. (κνλ. 1) 

i……………………………………………………………………………………………………… 

ii……………………………………………………………………………………………………. 

 

6.   Σην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη ην αλαπαξαγσγηθό ζύζηεκα ηνπ άληξα. 

 α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε πνπ δείρλνπλ νη αξηζκνί 1,2,3, 4.   (κνλ. 1)                     

                                                                                

                                                                               

1 …………………………….…….…………….. 

2…………………………….………………….... 

3………………………………………………….. 

4…………………………………………………… 

                                                                              

                                                                                 

                                                                                 

 

β) Να αλαθέξεηε δπν δηαθνξέο κεηαμύ ζπεξκαηνδσαξίνπ θαη σαξίνπ. (κνλ. 0,5)  

i ………………………………………………….…………………………………………………. 

ii ………………………………………………………………….………………………………… 

 

γ) Να αλαθέξεηε δπν ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπεξκαηνδσαξίνπ πνπ ην βνεζνύλ λα θηλείηαη 

γξήγνξα. (κνλ. 0,5) 

i ………………………………………………….…………………………………………………. 

ii ………………………………………………………………….………………………………… 
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ΜΔΡΟ Γ΄: 

Να απαληήζεηε μόνο ζηις δύο από ηηο ηξεηο εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε 
βαζκνινγείηαη κε ηρεις κνλάδεο. 
 

1. Σην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη έλα θπηηθό θύηηαξν. 

α) Να νλνκάζεηε ηα νξγαλίδηα πνπ δείρλνπλ νη αξηζκνί 1,2,3,4. (κνλ.1) 

 

 

1 …………………………………………… 

2 …………………………………………… 

    3 …………………………………………... 

4 …………………………………………… 

 

 

 

β) Να γξάςεηε δπν ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ην θύηηαξν δεν είλαη δσηθό. (κνλ.0,5) 

i ………………………………………………….…………………………………………………. 

ii ………………………………………………………………….………………………………… 

 

γ)  Να αληηζηνηρίζεηε ηα νξγαλίδηα ηνπ θπηηάξνπ  κε ηε ιεηηνπξγία ηνπο.        (κνλ. 1) 

Οξγαλίδηα θπηηάξνπ Λεηηνπξγία   

 

1……… 

2……… 

3……… 

4……… 

 

1. Πιαζκαηηθή κεκβξάλε Α. Δμαζθαιίδεη ελέξγεηα ζην θύηηαξν 

2. Μηηνρόλδξην Β. Πεξηέρεη ηε ρισξνθύιιε 

3. Ππξήλαο Γ. Απνζεθεύεη λεξό θαη άιιεο νπζίεο 

4. Χπκνηόπην Γ. Διέγρεη όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ θπηηάξνπ  

 Δ.  Διέγρεη πνηεο νπζίεο κπαίλνπλ ή βγαίλνπλ από ην 

θύηηαξν 

 

δ) Όια ηα θύηηαξα ελόο πνιπθύηηαξνπ νξγαληζκνύ έρνπλ ηελ ίδηα δνκή; (κνλ. 0,25) Να 

αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. (κνλ. 0,25) 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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2.  α)Σην πείξακα γηα ηε δηεξεύλεζε ηνπ ξόινπ ηνπ λεξνύ ζηε θσηνζύλζεζε πνηνπο 

παξάγνληεο θξαηήζακε ζηαζεξνύο;  (κνλ. 1) 

η…………………………………………………………………… 

ηη……………………………………………………..………… 

ηηη…………………………………………………………………   

ηλ…………..…………………………………………………… 

 

β)Πνηνλ παξάγνληα αιιάμακε; ………………………………………. (κνλ. 0,25) 

 

γ)Πνηνλ παξάγνληα κεηξήζακε; ……………………………………….(κνλ. 0,25) 

 

δ)Σε πνην ζπκπέξαζκα θαηαιήμακε;(κνλ. 0,5) 

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

……………………………………………………………………………………………………… 

 

ε) Γηα ηε δηεξεύλεζε ηνπ ξόινπ ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηε ιεηηνπξγία ηεο 

θσηνζύλζεζεο ρξεζηκνπνηήζακε κηα νπζία, ην ……………………… ………………. 

επεηδή έρεη ηελ ηδηόηεηα λα δεζκεύεη ην……………………………..................................... 

(κνλ. 0,5)  

 

ζη) Τα θπηά κε ηε θσηνζύλζεζε παξάγνπλ:          (κνλ. 0,5) 

i…………………………………………………. 

ii…………………………………………………. 

 

3.  α) Σην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη ην αλαπαξαγσγηθό ζύζηεκα ηεο γπλαίθαο.  Να 

νλνκάζεηε ηα όξγαλα πνπ δείρλνπλ νη 

αξηζκνί 1,2,3,4. (κνλ.1) 

 

                                                                                     

1………………………………………. 

2……………………………………….. 

3………………………………………. 

4………………………………………. 
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β) Πόηε αξρίδεη ε εγθπκνζύλε;   (κνλ. 0,5) 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

γ) Πόηε γίλεηαη ε γνληκνπνίεζε ηνπ σαξίνπ; (κνλ. 0,5) 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

δ i) O θαηακήληνο θύθινο δηαξθεί πεξίπνπ …………… κέξεο.    (κνλ. 0,25) 

ii) Τελ πξώηε κέξα ηνπ θαηακήληνπ θύθινπ μεθηλά ε …………………… 

……………….(κνλ.0,25) 

iii) Τν ρξνληθό δηάζηεκα ησλ εκεξώλ πνπ ε γπλαίθα, αλ έρεη ζεμνπαιηθή επαθή κπνξεί 

λα κείλεη έγθπνο νλνκάδεηαη ………………………….  ……………………  (κνλ. 0,25) 

iv) Ζ απειεπζέξσζε ηνπ ώξηκνπ σαξίνπ ζηνλ σαγσγό νλνκάδεηαη ……………………. 

(κνλ. 0,25) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              Ο Γηεπζπληήο   

 

                                                               

                                                                                                      Δπαγόξαο Καξαγηώξγεο 

        

 

 



 

Σελίδα 1 

ΥΟΛΔΗΟ: ΓΤΜΝΑΗΟ ΛΑΣΗΩΝ       ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ: 2012-2013 

 
ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΓΟΚΗΜΗΟ ΦΤΗΟΓΝΩΣΗΚΩΝ 

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΗΟΤΝΗΟΤ 2013 
 
ΜΑΘΖΜΑ: ΒΗΟΛΟΓΗΑ/ΦΤΗΟΓΝΩΣΗΚΑ    ΣΑΞΖ: Α΄ ΓΤΜΝΑΗΟΤ 
 
 
 
ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1:30΄ 
 
 
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ: 04/06/2013 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: .................................................................................................................. 

ΣΜΖΜΑ: .........          ΑΡ.: ......... 

 
 

ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΓΟΚΗΜΗΟ ΑΠΟΣΔΛΔΗΣΑΗ ΑΠΟ ΓΔΚΑ (10) ΔΛΗΓΔ 
 

 

ΜΔΡΟ Α΄: Απνηειείηαη από έμη (6) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε κία (1) 

κνλάδα. Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξωηήζεηο. 

 
1. Να γξάςεηε ηέζζεξηο θνηλέο ιεηηνπξγίεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ όινπο ηνπο δσληαλνύο  

      νξγαληζκνύο.                                                                                                   (4 x 0,25 = 1 μ) 
 
     (α) …………………………………………....   (β) ………………………………………………. 

     (γ) ………………………………………….....  (δ) .………………………………………………. 

 

 2.  Πην θάησ ζαο δίλνληαη νη αθηηλνγξαθίεο 2 δσληαλώλ νξγαληζκώλ.  
 

 

 

 

 

 

 

 

                        

α) Πνηα είλαη ε βαζηθή δνκηθή δηαθνξά πνπ εληνπίδεηε ζηνπο πην πάλσ νξγαληζκνύο;  
                                                                                                                                       (0,5 μ) 

    .................................................................................................................................................. 

    .................................................................................................................................................. 

    β) Να νλνκάζεηε ηηο νκάδεο ζηηο νπνίεο θαηαηάζζνληαη νη δσηθνί νξγαληζκνί ζύκθσλα κε 
    ηελ πην πάλσ δνκηθή δηαθνξά.                   (0,5 μ) 

 i. ……………………………………………   

ii. ………………………………………….. 

 
ΒΑΘΜΟ: ………/20 
 
ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: 
 
………………………………
…. 

Φάξη 
 



 

 Σελίδα 2 

3. ηνλ πην θάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηέζζεξηο (4) δσληαλνί νξγαληζκνί. 
    Να γξάςεηε θάησ από ηνλ θάζε νξγαληζκό ην Βαζίιεην ζην νπνίν απηόο αλήθεη.                                                                
                                                                                                                              (4 x 0,25 = 1 μ) 

 
 
 

Εωληαλόο  Οξγαληζκόο 

 

 
 

 

 

 
 

 

ΚΤΠΑΡΗΗ ΑΜΟΗΒΑΓΑ     ΜΑΝΗΣΑΡΗ ΛΑΓΟ 

Βαζίιεην δωληαλώλ νξγαληζκώλ        

 

 

4. α) Να γξάςεηε δύν θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηξνθηθώλ αιπζίδσλ.              (2 x 0,25 = 0,5 μ) 

          i. …………………………………………………………………………………………………… 

         ii. …………………………………………………………………………………………………… 

               β) Ση δείρλνπλ ηα βέιε ζε κηα ηξνθηθή αιπζίδα;                                                             (0,5 μ) 

       ............................................................................................................................................... 

       

5. Nα ζπγθξίλεηε ην σάξην θαη ην ζπεξκαηνδσάξην σο πξνο ην ζρήκα θαη ηνλ ηξόπν θίλεζήο  
    ηνπο.                           (4 x 0,25 = 1 μ) 
 

 

 Ωάξην  πεξκαηνδωάξην 

 
ρήκα 

 

................................................... 

 

.......................................................... 

 
Σξόπνο  θίλεζεο 

 

................................................... 

 

.......................................................... 

 
 

6. α) Να δώζεηε ηνλ νξηζκό ηνπ απηόηξνθνπ νξγαληζκνύ.                                                (0,5 μ) 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

    β) Να γξάςεηε δίπια από ηνλ θάζε νξγαληζκό αλ είλαη παξαγσγόο ή θαηαλαισηήο.  
    (2 x 0,25 = 0,5 μ) 

          Μαληηάξη: .............................................................. 

          Βάηξαρνο: ............................................................ 

http://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=lJYDuWOXMPHFSM&tbnid=rvEaYNNah_3hNM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.kipologio.gr%2F2012%2F03%2Ffyteyw-kwnofora-leilant-elato-peuko.html&ei=SqWKUZq6HMWmO62ugYgO&bvm=bv.46226182,d.ZWU&psig=AFQjCNH3OYbN_d8b0MvrLB9kY3Q34RXLOA&ust=1368127163898559


 

 Σελίδα 3 

ΜΔΡΟ Β΄: Απνηειείηαη από έμη (6) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δύν 

(2) κνλάδεο. Από ηηο έμη (6) εξωηήζεηο λα απαληήζεηε ΜΟΝΟ ζηηο ηέζζεξηο (4). 

 
1. ην πην θάησ ζρήκα παξνπζηάδεηαη έλα θσηνληθό κηθξνζθόπην.  

     α) Να ζπκπιεξώζεηε ηα κέξε ηνπ κηθξνζθνπίνπ πνπ δείρλνπλ νη αξηζκνί 1- 4.  
                                                                                                                              (4 x 0,25 = 1 μ) 

 
                                                                            
               1……………………………………….. 

      2………………………………………. 

                3………………………………………. 

      4………………………………………. 

                                            

 

    

 

    β) ε ηη ρξεζηκεύνπλ ηα κέξε ηνπ κηθξνζθνπίνπ  κε ηνπο αξηζκνύο 1 θαη 4;                  (0,5 μ) 

    .............................................................................................................................................. 

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

 γ) Να γξάςεηε κηα ρξεζηκόηεηα ηνπ κηθξνζθνπίνπ.                                                       (0,5 μ) 

 .................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................. 

 
 
 
2. Nα νλνκάζεηε ηα όξγαλα ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ πνπ θαίλνληαη ζην πην θάησ 

ζρεδηάγξακκα θαη λα γξάςεηε ην νξγαληθό ζύζηεκα ζην νπνίν αλήθεη ην θαζέλα.  
                                                                                                                        (8 x 0,25 = 2 μ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΡΓΑΝΟ ΟΡΓΑΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 

1. 
 

 

2. 
 

 

3. 
 

 

4. 
 

 



 

 Σελίδα 4 

3. α) Σν ζρήκα πνπ αθνινπζεί απεηθνλίδεη ην γελλεηηθό ζύζηεκα ζηνλ άληξα. 
          Να νλνκάζεηε ηα κέξε κε ηηο ελδείμεηο 1-4.                                                 (4 x 0,25 = 1 μ) 

  
  

1........................................................... 

 2........................................................... 

 3........................................................... 

 4........................................................... 

 
 
 

 
    β) Ο Πέηξνο έρεη κηα πάζεζε θαηά ηελ νπνία ην δέξκα πνπ θαιύπηεη εμσηεξηθά ην πένο ηνπ  
        δελ κπνξεί λα κεηαθηλείηαη πξνο ηα πίζσ.  

i. Να νλνκάζεηε ηελ πάζεζε πνπ έρεη ν Πέηξνο.                       (0,25 μ)  

 ............................................................................................................................................... 

ii. Να γξάςεηε έλα πξόβιεκα πνπ δεκηνπξγεί ε πάζεζε απηή.                     (0,25 μ) 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

     γ) Από ηη απνηειείηαη ην ζπέξκα;                     (2 x 0,25 = 0,5 μ) 

       ............................................................................................................................................ 

 

4. Ζ Αξεηή θαη ν σθξάηεο είλαη πνιύ ραξνύκελνη γηαηί ν γηαηξόο ηνπο αλαθνίλσζε όηη 
    πεξηκέλνπλ παηδί. Ο θαηακήληνο θύθινο ηεο Αξεηήο δηαξθεί 28 κέξεο.  
    Να απαληήζεηε ζηηο πην θάησ εξσηήζεηο. 
  

  α)  Έλα ωάξην ειεπζεξώζεθε από ηελ σνζήθε  ηεο Αξεηήο 

ζηηο 4 Απξηιίνπ. Πνηεο είλαη νη πηζαλέο εκεξνκελίεο ηνπ Απξίιε 

πνπ ε Αξεηή έκεηλε έγθπνο;         (0,5 μ) 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

  β) Ση είλαη ε έκκελε ξύζε (πεξίνδνο) θαη πόζεο κέξεο δηαξθεί;                                     (0,5 μ) 

 ................................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................................... 

    γ) Να γξάςεηε ην κέξνο ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Aξεηήο όπνπ 
                                                                                                                         (3 x 0,25 = 0,75 μ) 

 i. θπιάγνληαη ηα σάξηα: ……………………………………………………………………………... 

 ii. έγηλε ε γνληκνπνίεζε ηνπ σαξίνπ:  ………………………..……………………………………. 

 iii. αλαπηύζζεηαη ην έκβξπν: ……………………………………………………………………….. 

    



 

 Σελίδα 5 

   δ) Να γξάςεηε ην ξόιν ηνπ ακληαθνύ πγξνύ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο.          (0,25 μ) 

 …………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
5. ην πην θάησ ζρήκα απεηθνλίδεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο θσηνζύλζεζεο.  
    Να ην κειεηήζεηε θαη λα απαληήζεηε ζηα εξσηήκαηα πνπ αθνινπζνύλ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    α) Να νλνκάζεηε ηνπο παξάγνληεο ηεο θσηνζύλζεζεο κε ηηο ελδείμεηο 1- 4. (4 x 0,25 = 1 μ) 

  1. ……………………………………………… 

  2. ……………………………………………… 

  3. ……………………………………………… 

  4. ……………………………………………… 

  

     β) Να νλνκάζεηε ηα πξντόληα ηεο θσηνζύλζεζεο κε ηηο ελδείμεηο Α θαη Β. (2 x 0,25 = 0,5 μ)  

  Α (αέξην)  ……………………………………………… 

 Β (νπζία) ……………………………………………… 

       
     γ) H Eπηπρία ππνβιήζεθε ζε κηα εγρείξηζε θαη είλαη ζην λνζνθνκείν. Πνιινί θίινη ηεο 
         ηελ επηζθέθηεθαλ θέξλνληάο ηεο θπηά. Ζ λπρηεξηλή λνζνθόκα όκσο έβγαιε όια ηα 
         θπηά από ην δσκάηην ηεο Δπηπρίαο θαη ηα άθεζε ζην δηάδξνκν. Να γξάςεηε δύν ιόγνπο 
         γηα ηνπο νπνίνπο ην έθαλε απηό.                    (2 x 0,25 = 0,5 μ) 
  

i…………………………………………………………………………………………………….. 

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

 ii…………………………………………………………………………………………………… 

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

 

 



 

 Σελίδα 6 

 
6. ηνλ πην θάησ πίλαθα δίλνληαη νη εηθόλεο ηεζζάξσλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ.  
    Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά αλάινγα.                                                                (8 x 0,25 = 2 μ) 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

ΟΡΓΑΝΗΜΟ 

 

ΟΜΟΣΑΞΗΑ 

 

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΖ ΟΜΟΣΑΞΗΑ 

     

 

ΝΤΥΣΔΡΗΓΑ 

 

…………………………… 

 

 Ενπλ θπξίσο ζηε μεξά 

 ……………………………………………… 

 

ΚΡΟΚΟΓΔΗΛΟ 

 

   

…………………....……… 

 

 

 Αλαπλένπλ κε πλεύκνλεο 

 …………………………………………….... 

       ΒΑΣΡΑΥΟ 

 

 

…………………………… 

 

 Αξρηθά αλαπλένπλ κε βξάγρηα θαη ζηε 

ζπλέρεηα κε πλεύκνλεο 

 ………………………………………………… 

 

ΛΑΤΡΑΚΗ 

 

 

…………………………… 

 

 Σν δέξκα ηνπο θαιύπηεηαη κε ιέπηα 

 ………………………………………………… 

 



 

 Σελίδα 7 

ΜΔΡΟ Γ΄: Απνηειείηαη από ηξεηο (3) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 

ηξεηο (3) κνλάδεο. Από ηηο ηξεηο (3) εξωηήζεηο λα απαληήζεηε ΜΟΝΟ ζηηο δύν (2). 

 

1. α) Πην θάησ θαίλεηαη ην ζρήκα ελόο θπηηθνύ θπηηάξνπ.  

i. Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ θπηηάξνπ κε ηνπο αξηζκνύο 1-4.                  (4 x 0,25 = 1 μ) 

 

 

 1.......................................................... 

 2.......................................................... 

 3.......................................................... 

 4.......................................................... 

 

 

 

ii. Nα γξάςεηε ην ξόιν                                                                                (2 x  0,5 = 1 μ) 

 ηνπ κέξνπο κε ηνλ αξηζκό 3: ............................................................................... 

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

 ηνπ κέξνπο κε ηνλ αξηζκό 4: ............................................................................... 

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

 

       β) Να αλαθέξεηε πνην από ηα πην θάησ θύηηαξα είλαη επθαξπσηηθό θαη πνην είλαη 
            πξνθαξπσηηθό.                                                                                  (2 x 0,25 = 0,5 μ)
                                       

 

 

  

 

 
 
   Α: .................................................          Β: ......................................................... 

       

       γ) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο δίλνληαο δύν ιόγνπο.                 (2 x 0,25 = 0,5 μ)   

i. .................................................................................................................................... 

ii. ..................................................................................................................................... 

   

 

 

 



 

 Σελίδα 8 

αθξίδα 

θνπθνπβάγηα 
θίδη 

ιαγόο 

βάηξαρνο 

αιεπνύ 

πνληηθόο 

ζθίνπξνο 

θύιια  
θαξπνί θπηνύ 

2. Πην θάησ ζαο δίλεηαη έλα ηξνθηθό πιέγκα.  
 Να ην κειεηήζεηε θαη λα  απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    α) Να νλνκάζεηε                           (4 x 0,25 = 1 μ) 

i. έλα ζαξθνθάγν νξγαληζκό: …………………………………. 

ii. έλα θνξπθαίν ζεξεπηή: ………………………………………. 

iii. έλα παξαγσγό: ……………………….................................... 

iv. έλα θπηνθάγν νξγαληζκό: ………………………………........ 

     β) Να γξάςεηε κηα ηξνθηθή αιπζίδα κε ηέζζεξηο νξγαληζκνύο  πνπ λα πεξηέρεη ηνλ ιαγό.  
                                                                                                                              (4 x 0,25 = 1 μ) 
      ................................................................................................................................................ 

    γ) Να γξάςεηε δύν νξγαληζκνύο από ην πην πάλσ πιέγκα πνπ αληαγσλίδνληαη γηα ηελ 
        ηξνθή ηνπο.                                                                                              (3 x 0,25 = 0,75 μ) 
 

Αληαγωληζηήο 1 Αληαγωληζηήο 2 Σξνθή  

 

................................................ 

 

................................................ 

 

................................................ 

 
   δ) Ση νλνκάδνπκε θνξπθαίν ζεξεπηή;                  (0,25 μ) 

     ................................................................................................................................................. 

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



 

 Σελίδα 9 

3. Οη εηθόλεο πνπ αθνινπζνύλ αθνξνύλ ηα ζηάδηα ηνπ πεηξάκαηνο ηνπ απνρξσκαηηζκνύ ηνπ 
θύιινπ. 
 

Α Β Γ 

 
 

 

 

α)  Να βάιεηε ζε ρξνληθή ζεηξά ηηο πην πάλσ εηθόλεο ζπκπιεξώλνληαο ην πην θάησ ζρήκα 
κε ηα γξάκκαηα Α, Β, Γ.                                                                             (3 x 0,25 = 0,75 μ) 

 

 

 

      β)  i. Nα νλνκάζεηε ηελ νπζία Υ (εηθόλα Α).                        (0,25 μ) 

    ............................................................................................................................................. 

     ii. Γηα πνηό ιόγν ρξεζηκνπνηνύκε ηελ νπζία Υ ζην πείξακα απηό;                        (0,25 μ) 

    ............................................................................................................................................. 

 γ) Γηαηί βάδνπκε ην θύιιν ζην νηλόπλεπκα; (εηθόλα Γ)            (0,25 μ) 

 ................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................ 

 δ) Ζ ύιβηα έρεη θαιύςεη κε καύξε ηαηλία κηα πεξηνρή ελόο θύιινπ από έλα θπηό, θαιά  
       πνηηζκέλν θαη εθηεζεηκέλν ζην θσο. ε 48 ώξεο έθνςε ην θύιιν από ην θπηό θαη ην  
       απνρξσκάηηζε.  
       Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα.                                                       (4 x 0,25 = 1 μ) 

 

 Παξάγνληαο 
πνπ κεηάβαιε ε 

ύιβηα 

Αιιαγή 
ρξώκαηνο ηεο  

νπζίαο Υ 

πκπέξαζκα 
θαη  

Αηηηνιόγεζε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α: 

 
 

 

 

 

 

Β: 
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 ε) Θα κπνξνύζε ε ύιβηα λα θάλεη ην πείξακα ηνπ απνρξσκαηηζκνύ  ρξεζηκνπνηώληαο ηε  
          ξίδα ηνπ θπηνύ; Να εμεγήζεηε.                                                                                                          
                                                                                                                                           (0,5 μ) 
     ……………………………………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………………………………… 

    ……………………………………………………………………………………………………… 

    

 

ΣΔΛΟ 

          

 

                                                     Ζ Γηεπζύληξηα 

        

               Δηξήλε Θενράξνπο          
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ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΡΥΑΓΓΔΛΟΤ ΛΑΚΑΣΑΜΔΙΑ 
 
ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ: 2012-2013 

 

Βαθμόρ: ……………………………. 

Ολογπάθωρ: ………………………. 

Τπογπαθή: ………………………… 

 

 

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2013 

 

ΜΑΘΗΜΑ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ                                                           ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 5/6/2013 

ΣΑΞΗ: Α΄                                                                                ΩΡΑ: 7:45 – 9:15 

Όνομα: ……………………………………………………………………..Σμήμα: …… Απιθμόρ: …… 

Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πγξνύ. 

Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από ηξία κέξε: Α, Β, Γ θαη πεξηιακβάλεη 11 ζειίδεο. 

 

ΜΔΡΟ Α΄  (6 μονάδερ) 

Απνηειείηαη από έμη εξσηήζεηο. Να απαληήζεηε ΟΛΔ ηηο εξσηήζεηο. Κάζε ζσζηή απάληεζε 

βαζκνινγείηαη κε 1 κνλάδα. 

 

1. ηνλ πην θάησ πίλαθα απεηθνλίδνληαη όξγαλα ηνπ αλζξώπηλνπ ζώκαηνο. Να ηα νλνκάζεηε. 

 

Δηθόλα νξγάλνπ 

   

 

        

Όλνκα νξγάλνπ _____________ _____________ _____________ _____________ 

 

 

                                                                                                                                       (κνλάδεο: 1) 
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2. ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα απεηθνλίδεηαη ε δηαδηθαζία ηεο θσηνζύλζεζεο. Να ζπκπιεξώζεηε 

 ηηο ελδείμεηο κε ηηο θαηάιιειεο έλλνηεο. 

  
                                                    (κνλάδεο: 1) 

             

                                                                                                                

 3. Να θαηαγξάςεηε κε νξζή ζεηξά ηα κέξε ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ άληξα 

από ηα νπνία πεξλνύλ ηα ζπεξκαηνδσάξηα, από ηνλ ηόπo παξαγσγήο ηνπο κέρξη ηελ 

έμνδό ηνπο από ην ζώκα.   

 

 

  

 

                                                                                                                (κνλάδεο: 1) 

 4. Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα βάδνληαο  +   ζην θαηάιιειν νξζνγώλην 

ώζηε λα θαηαηάμεηε ηνλ θάζε νξγαληζκό ζε έλα από ηα πέληε Βαζίιεηα. 

                 Β     Α         Η          Λ Δ        Η Α 

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΦΤΣΑ ΕΩΑ ΜΤΚΖΣΔ ΠΡΩΣΗΣΑ ΜΟΝΖΡΖ 

Άινγν      

αικνλέια      

Μαληηάξη      

Σξηαληαθπιιηά      

                                                            

                                                                                                                (κνλάδεο: 1) 

____________ ____________

_ 

____________

________ 

___________ 
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5. Να εμεγήζεηε ηηο πην θάησ έλλνηεο.                                                        (κνλάδεο: 1) 

    Α) Κνξπθαίνο ζεξεπηήο 

i.………………………………………………………………………………………………..…

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

ii..........................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

Β) Σξνθηθό πιέγκα 

i…………………………………………………………………………………………………….…

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

ii……………………………………………………………………………………………….……

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

  6. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα κέξε ηνπ κηθξνζθνπίνπ 

αμηνπνηώληαο θάπνηεο από ηηο αθόινπζεο έλλνηεο: θσηεηλή πεγή, πξνζνθζάικηνη θαθνί, 

αληηθεηκεληθνί θαθνί, κηθξνκεηξηθόο θνριίαο, νπηηθή ηξάπεδα, καθξνκεηξηθόο  θνριίαο. 

                                                                                                                    (κνλάδεο: 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

3. 

2. 

4. 
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ΜΔΡΟ Β΄  (8 μονάδερ) 

Απνηειείηαη από έμη (6) εξσηήζεηο. Από ηηο έμη εξσηήζεηο λα απαληήζεηε κόλν ηηο 

ΣΔΔΡΙ (4). Κάζε ζσζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 2 κνλάδεο. 

 
1.Α) ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα απεηθνλίδεηαη έλα θύηηαξν. Να νλνκάζεηε ηα κέξε κε 

ηνπο αξηζκνύο 1 έσο 4 

  1. ………………………………………      2. ……………………………………. 

  3. …………………………………….        4. ……………………………………… 

                                                 

                                                                                                         (κνλάδεο: 1) 

 Β) Να γξάςεηε δίπια από θάζε πξόηαζε ηε δνκή ή ην νξγαλίδην ηνπ θπηηάξνπ πνπ 

ηαηξηάδεη. 

Διέγρεη ηελ είζνδν θαη έμνδν νπζηώλ από ην θύηηαξν.  ……………………………………. 
Δίλαη ην θέληξν παξαγσγήο ελέξγεηαο ηνπ θπηηάξνπ.  ……………………………………… 
Οξγαλίδην ζην νπνίν γίλεηαη ε θσηνζύλζεζε.  ……………………………………………… 
Ρπζκίδεη ηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ηνπ θπηηάξνπ.  …………………………………………….. 
                                                                                                             (κνλάδεο: 1) 
 

2.Α) ε πνηα ομοηαξία ζπνλδπισηώλ αλήθεη ην θίδη; ………………………………… 

Να γξάςεηε ηπειρ ιόγνπο πνπ λα δηθαηνινγνύλ ηελ απάληεζή ζαο. 

i)   ………………………………………………………………………………………………….. 

ii)   …………………………………………………………………………………………………. 

iii)   ………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                             (κνλάδεο: 1) 

6. 
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Β) ε πνηα ομοηαξία ζπνλδπισηώλ αλήθεη ε λπρηεξίδα ; ………………………………….. 

Να γξάςεηε ηπειρ ιόγνπο πνπ λα δηθαηνινγνύλ ηελ απάληεζή ζαο. 

 i)  …………………………………………………………………………..……………………… 

 ii) ………………………………………………………………………………………………….. 

 iii)  ………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                            (κνλάδεο: 1) 

   

3. Να αληηζηνηρίζεηε ηηο πξνηάζεηο ηεο ηήιεο Α, κε ηνπο όξνπο ηεο ηήιεο Β, πνπ 
    ζρεηίδνληαη  κε ην γελλεηηθό ζύζηεκα ηεο γπλαίθαο, ζηε ηήιε Γ. 

 

                           ΣΗΛΗ  Α        ΣΗΛΗ  Β ΣΗΛΗ  Γ 

Α. Σν θάησ κέξνο ηεο κήηξαο 1. Ωαγσγόο    Α …… 

Β. Σν γελλεηηθό θύηηαξν ηεο γπλαίθαο 2. Κόιπνο    Β …… 

Γ. Δθεί αλαπηύζζεηαη ην έκβξπν 3. Ωνζήθε    Γ …… 

Γ. Σν εμσηεξηθό γελλεηηθό όξγαλν ηεο γπλαίθαο 4. Σξάρεινο    Γ …… 

Δ. Παξάγεη ηα σάξηα 5. Ωνξξεμία    Δ …… 

Ε. Δθεί ζπκβαίλεη ε γνληκνπνίεζε ηνπ σαξίνπ 6. Ωάξην    Ε …… 

Ζ. Ζ απειεπζέξσζε ηνπ σαξίνπ ζηνλ σαγσγό 7. Μήηξα    Ζ …… 

Θ. Δθεί δηνρεηεύεηαη ην ζπέξκα ηνπ άληξα 8. Αηδνίν    Θ …… 

                                                                                                                    (κνλάδεο: 2) 

 

4.Α) αο δίλνληαη νη πην θάησ έλλνηεο: Οξγαληθό ζύζηεκα, Κύηηαξν, Οξγαληζκόο, Ηζηόο. 
Να ηηο ηνπνζεηήζεηε ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα ώζηε λα θηάζεηε από ηελ πην πνιύπινθε 
έλλνηα ζηελ πην απιή. 
........................................................... →  ………………………………………… → Όξγαλν 

→ ……………………………………... →   ………………………………………… 

                                                                                                                        (κνλάδεο: 1)    
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Β) Να εμεγήζεηε ηηο έλλνηεο: Ηζηόο, Κύηηαξν.                                            (κνλάδεο : 1)                          

 Ηζηόο 

…………………………………………………………………………………………………………

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

 Κύηηαξν 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

  5.Να κειεηήζεηε πξνζεθηηθά ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί θαη λα ζπκπιεξώζεηε όια ηα 

θελά κε ηηο ζσζηέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ιεηηνπξγίεο θάπνησλ νξγάλσλ, ηα νλόκαηα ησλ 

νξγάλσλ θαη ην νξγαληθό ζύζηεκα ζην νπνίν αλήθεη ην θάζε όξγαλν.        (κνλάδεο: 2) 

Λειηοςπγία οπγάνος Όπγανο Οπγανικό ζύζηημα 

Όξγαλν ζαλ ζαθνύιη, ζην νπνίν 
απνζεθεύεηαη  πξνζσξηλά  ε 
ηξνθή θαη ζπλερίδεηαη ε πέςε 
πνπ μεθίλεζε από ην ζηόκα.  

 

……………………….. 

 

……………………………… 

……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
…………………………………… 

 

 

 

Καξδηά 

 

 

 

……………………………… 

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

 

 

 

Νεθξνί 

 

 

……………………………… 

Όξγαλα πνπ βνεζνύλ ζηελ 
αληαιιαγή νμπγόλνπ θαη 
δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα κεηαμύ 
ηνπ αηκνζθαηξηθνύ αέξα θαη ηνπ 
αίκαηνο. 

 

………………………… 

 

……………………………… 
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6. Σν πην θάησ ζρεδηάγξακκα παξνπζηάδεη ηελ ηαμηλόκεζε πέληε νξγαληζκώλ ζηα πέληε 
Βαζίιεηα. 

 

 

Να γξάςεηε δίπια από θάζε θξηηήξην, ην ραξαθηεξηζηηθό ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε ώζηε 
λα γίλεη ε ηαμηλόκεζε ησλ  νξγαληζκώλ ζηα Βαζίιεηα ζην πην πάλσ ζρεδηάγξακκα. 

Κπιηήπιο Υαπακηηπιζηικό 

Α  

Β  

Γ  

Γ  

   

                                                                                                              (κνλάδεο: 2) 

 

 

Μανιηάπι, Λεμονιά, Αγπινό     

Αμοιβάδα, Βακηήπιο, 

Μαπούλι 

 

Βακηήπιο 

Βακηήπιο  

Αμοιβάδα 

Αμοιβάδα 

 Μανιηάπι, Αγπινό 

Λεμονιά 

 

 

Κριτήριο Α 

Βακηήπιο Αμοιβάδα 

Κριτήριο Β 

Αγπινό, Μανιηάπι Λεμονιά 

Κριτήριο Γ 

Αγπινό Μανιηάπι 

Κριτήριο Γ 
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ΜΔΡΟ Γ΄ (6 μονάδερ) 
 Απνηειείηαη από ηξεηο (3) εξσηήζεηο. Από ηηο ηξεηο εξσηήζεηο λα απαληήζεηε κόλν ηηο        
ΓΤΟ (2). Κάζε ζσζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 3 κνλάδεο. 

 
   1. αο δίλεηαη ην πην θάησ ηξνθηθό πιέγκα. 

 

 

 

 
 
Α) Από ην πιο πάνω ηξνθηθό πιέγκα λα νλνκάζεηε 
Έλα παξαγσγό ………………………………………………………… 
Έλα θνξπθαίν ζεξεπηή ……………………………………………….. 
Έλα θπηνθάγν νξγαληζκό ……………………………………………. 
Έλα ζαξθνθάγν νξγαληζκό ………………………………………….. 
Έλα ζήξακα ηνπ βάηξαρνπ …………………………………………… 
                                                                                                                  (κνλάδεο:1,25) 
 

Β) Με βάζε ην πιο πάνω ηξνθηθό πιέγκα λα δεκηνπξγήζεηε κηα ηξνθηθή αιπζίδα πνπ 
λα πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο νξγαληζκνύο. 

…………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                   (κνλάδεο: 1) 
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Γ) Δάλ εμαθαληζηνύλ ηα πνληίθηα ζην πιο πάνω ηξνθηθό πιέγκα ηη ηζρύεη από ηα πην 
θάησ; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

Γελ ζα επεξεαζηεί θαζόινπ ν πιεζπζκόο ηεο θάκπηαο. 
Θα απμεζνύλ νη θάκπηεο. 
Θα κεησζνύλ νη θάκπηεο.  
..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

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

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

.............................................................................................................................................. 

                                                                                                                (κνλάδεο: 0,75) 

                                                          

2.Α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ αληξηθνύ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο κε ηνπο αξηζκνύο 
     1 έσο 4 ζην πην θάησ ζρήκα.                                                             (κνλάδα :1) 
 
            

                                                                                                                                        

 

Β) Να απαληήζεηε ζηηο πην θάησ εξσηήζεηο. 

 Πνύ βξίζθνληαη γηα πξνζηαζία νη όξρεηο; ................................................................... 

                                                                                                              (κνλάδεο: 0,25) 

Αλ νη όξρεηο βξίζθνληαη ζηελ θνηιηαθή πεξηνρή ηνπ παηδηνύ, πώο νλνκάδεηαη ε πάζεζε; 

........................................................................................................................................... 

                                                                                                              (κνλάδεο: 0,25) 
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Πνην όξγαλν παξάγεη ηα ζπεξκαηνδσάξηα; ...................................................................... 

                                                                                                             (κνλάδεο: 0,25) 

Πνηα δύν ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπεξκαηνδσαξίνπ ην βνεζνύλ λα θηλείηαη γξήγνξα; 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

                                                                                                             (κνλάδεο: 0,5) 

Να γξάςεηε ηξία όξγαλα ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ άλδξα πνπ παξάγνπλ  

εθθξίκαηα , εθηόο από ηνπο όξρεηο.                                                       (κνλάδεο: 0,75) 

i………………………………………………, ii………………………………………………. 

iii……………………………………………..  . 

      

3.Α) Ζ θπξία  Αιεμία έθαλε ην εμήο πείξακα: Πήξε δύν πξάζηλα, πνηηζκέλα θπηά γεξαληνύ 

α θαη β, ηα νπνία είρε θαιύςεη θαη θιείζεη αεξνζηεγώο κε δηαθαλέο ζαθνύιη. 

Πξνεγνπκέλσο, πάλσ ζηε γιάζηξα ηνπ θπηνύ α είρε ηνπνζεηήζεη έλα πνηήξη δέζεσο κε 

δηάιπκα θαπζηηθνύ λαηξίνπ, ελώ ζην θπηό β είρε ηνπνζεηήζεη έλα πνηήξη δέζεσο αιιά 

ρσξίο θαπζηηθό λάηξην. Μεηά ηνπνζέηεζε ηα δύν θπηά ζηνλ ήιην γηα 3-4 κέξεο. 

 

 

    Να απαληήζεηε ζηα αθόινπζα εξσηήκαηα: 

α. Πνηνλ ή πνηνπο από ηνπο ηέζζεξηο παξάγνληεο θαη πξώηεο ύιεο πνπ είλαη απαξαίηεηνη 

γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο θσηνζύλζεζεο έρεη κεηαβάιεη ε θ. Αιεμία ζην πην πάλσ πείξακα; 

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                                                       

............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

                                                                                                                      (κνλάδεο: 0,5) 
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β. Πνηνλ ή πνηνπο από ηνπο ηέζζεξηο παξάγνληεο θαη πξώηεο ύιεο πνπ είλαη απαξαίηεηνη 

γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο θσηνζύλζεζεο έρεη δηαηεξήζεη ζηαζεξνύο ε θ. Αιεμία ζην πην πάλσ 

πείξακα;                                                                                                      

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................  

                                                                                                                    (κνλάδεο: 0,75) 

γ. Ση πηζηεύεηαη όηη ζέιεη λα εξεπλήζεη κε ην πην πάλσ  πείξακα ε θ. Αιεμία; 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

                                                                                                                      (κνλάδεο: 0,5) 

 

Β) Ο άλζξσπνο θαη ηα δώα δελ θσηνζπλζέηνπλ. Γηαηί; 

.............................................................................................................................................. 

                                                                                                                     (κνλάδεο: 0,25) 

Έρεη όκσο ζεκαζία θαη γηα απηνύο ηνπο νξγαληζκνύο ε θσηνζύλζεζε πνπ θάλνπλ ηα 

θπηά; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

                                                                                                                        (κνλάδεο: 1) 

 

 

 

 

 

Δηζεγήηξηεο:                                                                       Ο Γηεπζπληήο 

Αλησλία ηξαηνπξά 

Μαξία Μηηή                                                                    Νίθνο Πξσηνπαπάο 
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ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΙΟΤ ΙΩΑΝΝΟΤ ΣΟΤ                            ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2012-2013 
ΥΡΤΟΣΟΜΟΤ 
                                                                

ΓΡΑΠΣΔ  ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ  ΔΞΔΣΑΔΙ 
  ΙΟΤΝΙΟΤ 2013 

 
ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ                                                                                      

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 07/06/13 

ΣΑΞΗ: Α’                                                            ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 1,5 Ώξεο (10.30 – 12.00)  

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: ………………………...…………… ΣΜΗΜΑ: …… ΑΡ.: ……… 

ΒΑΘΜΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑ: ..……/20                   ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΘ. : …………………… 

ΟΛΟΓΡΑΦΩ: ……………………………………………………………………………… 

___________________________________________________________________ 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ: 20 κνλάδεο 
 
ΟΓΗΓΙΔ: Να γξάςεηε κόλν κε κπιε ή καύξε πέλα. 
       Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πγξνύ (Tipp – Ex) θαη ηαηλίαο. 
       Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από ηα κέξε Α, Β θαη Γ. 
       Να απαληήζεηε ζε ΟΛΑ ηα κέξε. 

 

ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΓΔΚΑ (10) ΔΛΙΓΔ 

 

ΜΔΡΟ Α΄ (Μνλάδεο 6) 

Να απαληήζεηε ζε ΟΛΔ ηηο εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 

κία (1) κνλάδα. 

ΚΑΛΗ ΔΠΙΣΤΥΙΑ 

         Δξώηεζε 1 

         Α. Να αληηζηνηρίζεηε ηηο πξνηάζεηο ηεο ζηήιεο  Α κε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Β   

                                                                                                                                   (0,75 κ.) 

                        Α                                                                                 Β 

     α. ζώκαηα πνπ έρνπλ δσή                                   ….. λεθξά ζώκαηα 

     β. ζώκαηα πνπ δελ έρνπλ θαη  

         δελ είραλ πνηέ δσή                                           ….. έκβηα ζώκαηα 

    γ. ζώκαηα πνπ δελ έρνπλ αιιά                             ….. άβηα ζώκαηα 

        θάπνηε είραλ δσή                                                

 

Β. Να αλαθέξεηε κία (1) βαζηθή ιεηηνπξγία ησλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ.         (0,25 κ.) 

………………………………………………………………………………………………… 
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Δξώηεζε 2 

Να ζπκπιεξώζεηε ηα βαζίιεηα θαη ηνπο αληηπξνζσπεπηηθνύο νξγαληζκνύο θάζε 

βαζηιείνπ πνπ ιείπνπλ από ηνλ πην θάησ πίλαθα.                                       (4Υ0,25 κ.)    

Βαζίιεηα Παξάδεηγκα νξγαληζκνύ 

    1.  Σξεκηζηά 

    2. Εώα Αξάρλε 

    3.  Μνύρια 

    4. Πξώηηζηα  

    5.  ηαθπιόθνθθνο 

 

Δξώηεζε 3 

Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ.                     (4Υ0,25 κ.) 

Ζ ηεξάζηηα πνηθηιία ησλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ πνπ ππάξρεη ζηε γε νλνκάδεηαη 

…………………………. Ζ ύπαξμε ηεο ηεξάζηηαο βηνπνηθηιόηεηαο νδήγεζε ηνπο 

επηζηήκνλεο λα ……………………………. ηνπο νξγαληζκνύο ζε δηάθνξεο νκάδεο κε 

βάζε θάπνηα ………………………… Ζ επηζηήκε πνπ αζρνιείηαη κε απηή ηε 

δηαδηθαζία νλνκάδεηαη …………………………  

 

Δξώηεζε 4 

Να αλαθέξεηε ζε πνην νξγαληθό ζύζηεκα αλήθεη θάζε έλα από ηα πην θάησ όξγαλα 

ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. (4Υ0,25κ)      

                                                                                                

Όξγαλν Οξγαληθό ζύζηεκα 

Λεπηό έληεξν  

πεξκαηηθόο πόξνο  

Αηκνθόξα αγγεία  

Μύεο  
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Δξώηεζε 5 

Α. Έλα κηθξνζθόπην έρεη έλα φακό 1 κε κεγεζπληηθή ηθαλόηεηα 10Υ, θαη έλα φακό 2 

κε κεγεζπληηθή ηθαλόηεηα 40Υ. Πόζε είλαη ε ζπλνιηθή κεγεζπληηθή ηθαλόηεηα ηνπ;                    

                                                                                                                          (0,25 κ.) 

....................................................................................................................................... 

Β. Ζ Μαξία είλαη 25 ρξνλώλ. Γηα πνιιά ρξόληα πάζρεη από κηα θιεξνλνκηθή 

αζζέλεηα ε νπνία νλνκάδεηαη θπζηηθή ίλσζε. Ζ αζζέλεηα απηή έρεη επηπηώζεηο ζηελ 

νκαιή ιεηηνπξγία θαη ησλ δύν πλεπκόλσλ ηεο.  

 

i) Να γξάςεηε κηα επίπησζε πνπ αληηκεησπίδεη ε Μαξία ιόγσ ηνπ όηη νη πλεύκνλεο 

ηεο δελ ιεηηνπξγνύλ θαλνληθά.                                                                          (0,25 κ.) 

…………………………………………………………………………………………………

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

ii) Ση εηδηθόηεηα έρεη ν γηαηξόο πνπ ηελ παξαθνινπζεί;                                     (0,25 κ.)  

………………………………………………………………………………………………… 

iii) Να γξάςεηε έλα αλζξώπηλν όξγαλν πνπ κπνξεί λα κεηακνζρεπηεί.           (0,25 κ.) 

…………………………………………………………………………………………………

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

 
Δξώηεζε 6 

Α. Να αλαθέξεηε δύν (2) βηνινγηθέο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηνπο εθήβνπο 

(αγόξηα/ή θαη θνξίηζηα) θαη ζρεηίδνληαη κε ην αλαπαξαγσγηθό ηνπο ζύζηεκα.    (0,5 κ.) 

…………………………………………………………………………………………………

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

Β. Να αλαθέξεηε δύν (2) ςπρνινγηθέο/ζπλαηζζεκαηηθέο αιιαγέο ησλ αγνξηώλ θαη 

ησλ θνξηηζηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθεβείαο.                                                   (0,5 κ.) 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 
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ΜΔΡΟ Β΄ (Μνλάδεο 8) 

Να απαληήζεηε κόλν ζηηο ηέζζεξηο (4) από ηηο έμη (6) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή 

απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δύν (2) κνλάδεο. 

 
Δξώηεζε 1 
Αμηνπνηώληαο ηέζζεξηο (4) από ηηο αθόινπζεο έλλνηεο πνπ ζαο παξαηίζεληαη λα 

ζπκπιεξώζεηε ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί ζρεηηθά κε ηα βήκαηα ηεο επηζηεκνληθήο 

κεζόδνπ.                                                                                                         (4Υ0,5 κ.) 

 
 
 
 
 
 

 
Δξώηεζε 2 
 
Να ζπκπιεξώζεηε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο.                                                 (4Υ0,25 κ.) 
 
Α. Σν ζύλνιν ησλ θπηηάξσλ πνπ έρνπλ όκνηα ……………………….. ραξαθηεξηζηηθά 

θαη είλαη εμεηδηθεπκέλα λα θάλνπλ ηελ ίδηα …………………… νλνκάδεηαη 

………………. Πνιιά όξγαλα δεκηνπξγνύλ έλα ……………………. 

 
 

Β. Να γξάςεηε ην επίπεδν νξγάλσζεο ησλ παξαθάησ.                               (4Υ0,25 κ.) 
 

ηνκάρη Ωάξην Άλζξσπνο Οζηίηεο 
ηζηόο 

Αλαπλεπζηηθό 
ζύζηεκα 

 

 

 

 

 

 
π.ρ. ηζηόο  

 

Γειώζεηο ζρεηηθά κε ηε κεζνδνινγία δηαθόξσλ 
επηζηεκόλσλ 

Βήκα επηζηεκνληθήο 
κεζόδνπ 

Οη επηζηήκνλεο κεηά από ηε ζπιινγή λέσλ δεδνκέλσλ 

έρνπλ αλαζεσξήζεη ηελ ππόζεζε πνπ επηθξαηνύζε όηη ε 

γε είλαη επίπεδε 

Π.ρ. Απόξξηςε ππόζεζεο 

Έλαο επηζηήκνλαο παξαηήξεζε όηη έλα θπηό κεγαιώλεη κε 

ηέηνην ηξόπν ώζηε λα ζηξέθεηαη πξνο ην παξάζπξν 

 

Έλαο επηζηήκνλαο θύηεςε ζε 2 γιάζηξεο 2 όκνηα θπηά θαη 

θξαηνύζε όιεο ηηο ζπλζήθεο ζηηο δύν γιάζηξεο ζηαζεξέο 

εθηόο από ην όηη ην έλα από ηα δύν θπηά δελ ην πόηηδε. 

 

Μεηά ηελ εθηέιεζε πάξα πνιιέο θνξέο ηνπ ίδηνπ 

πεηξάκαηνο θαη αθνύ ηα απνηειέζκαηα είλαη ηα ίδηα κπνξεί 

λα θαηαιήμεη ζε έλα ζπκπέξαζκα  

 

Κάπνηνη επηζηήκνλεο ππνζηεξίδνπλ όηη νη αγειάδεο 

κπνξνύλ λα παξάγνπλ πεξηζζόηεξν γάια εάλ βξίζθνληαη 

ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ αθνύλ κνπζηθή 

 

Αποτελέσματα, Διατύπωση σπόθεσης, Διατύπωση μέας σπόθεσης,  

Διάψεσση – απόρριψη σπόθεσης, Εκτέλεση πειράματος, Παρατήρηση, Πείραμα, 

Σσμπέρασμα, Επιβεβαίωση της σπόθεσης 
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Δξώηεζε 3 

 
Α) Να απαληήζεηε ζηελ πην θάησ εξώηεζε ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ δηαιύκαηνο 

ησδίνπ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ζην εξγαζηήξην νη επηζηήκνλεο.                   (4 X 0.25 κ.) 

 

Έρεη ρξώκα θαθέ-ηώδεο. Όηαλ ην ξίμνπκε ζε έλα θνκκάηη παηάηαο ην ρξώκα γίλεηαη 

.......................... ηα πξάζηλα θύιια γηα λα αληρλεύζνπκε …………….. ρξεηάδεηαη 

πξώηα λα γίλεη ε δηαδηθαζία ηνπ ........................................... γηαηί ε 

..................................... πνπ πεξηέρνπλ εκπνδίδεη ην δηάιπκα ησδίνπ λα αιιάμεη 

ρξώκα. 

 

Β) Γίλνληαη νη αθόινπζεο νπζίεο: Γηάιπκα ησδίνπ, νμπγόλν, αζβεζηόλεξν, δεζηό 

νηλόπλεπκα, ρισξνθύιιε, θαπζηηθό λάηξην, δηνμείδην ηνπ άλζξαθα. 

 

Να γξάςεηε πνηα νπζία: 

α) Απνρξσκαηίδεη ηα θύιια:……………………………………...…..................... (0,5 κ.) 

β) Γίλεη ρξώκα ζηα πξάζηλα κέξε ηνπ θπηνύ:……...…………........................... (0,5 κ.) 

 

 
Δξώηεζε 4 
 
Α) Να γξάςεηε πνηα είλαη ε δηαθνξά κεηαμύ ησλ απηόηξνθσλ θαη ησλ εηεξόηξνθσλ 

νξγαληζκώλ.                                                                                                       (0,5 κ.) 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

Β) Να θαηαηάμεηε ηνπο αθόινπζνπο δσληαλνύο νξγαληζκνύο ζε απηόηξνθνπο θαη 

εηεξόηξνθνπο:                                                                                                     (0,5 κ.) 

ηξηαληαθπιιηά, ακνηβάδα, ζθνπιήθη, θαξραξίαο, πεύθν 

Απηόηξνθνη:…………………………………………………………………………………….  

Δηεξόηξνθνη:…………………………………………………………………………………..  

Γ) Να γξάςεηε δύν (2) ιόγνπο πνπ λα  δείρλνπλ ηε ζεκαληηθόηεηα ηεο 

θσηνζύλζεζεο.                                                                                                   (0,5 κ.) 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

Γ) Να αλαθέξεηε έλα (1) αβηνηηθό θαη έλα (1)  βηνηηθό παξάγνληα ζε έλα 

νηθνζύζηεκα.                                                                                                      (0,5 κ.) 

Αβηνηηθόο παξάγνληαο: ………………………………………………………………………. 

Βηνηηθόο παξάγνληαο: ………………………………………………………………………...  
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ρηληά, Αγξηλό, ηαθπιόθνθθνο, 
Ακνηβάδα, Μαληηάξη 

ΟΡΓΑΝΗΜΟΗ 1 ΚΑΗ 2 

ΣΑΦΤΛΟΚΟΚΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ 2 

Κριτήριο Β 

ΟΡΓΑΝΗΜΟΗ 3,4 ΚΑΗ 5  

ΟΡΓΑΝΗΜΟΗ 3 ΚΑΗ 4 

ΑΓΡΗΝΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ 4 

Κξηηήξην Γ: Αλ έρνπλ θπηηαξηθό 
ηνίρσκα ζην θύηηαξν ηνπο 

ΟΡΓΑΝΙΜΟ 5 

Κριτήριο Γ 

Κριτήριο Α:  

Αριθμός κσττάρων στο σώμα 

Δξώηεζε 5 
 
Να κειεηήζεηε ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα θαη λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ 
αθνινπζνύλ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Α) Να θπθιώζεηε ηε ζσζηή απάληεζε ζηηο εξσηήζεηο 1 θαη 2.                          (0,5 κ.) 

 
1. ύκθσλα κε ην πην πάλσ ζρεδηάγξακκα ην 

θξηηήξην Β ρσξίδεη ηνπο νξγαληζκνύο 1 θαη 
2 ζε δύν κεγάιεο νκάδεο κε βάζε:  

 
i) ην πόζα θύηηαξα έρνπλ ζην ζώκα ηνπο 
ii) ην αλ είλαη όκνξθα ή όρη 
iii) αλ θσηνζπλζέηνπλ 
iv) αλ έρνπλ ππξήλα ζην θύηηαξό ηνπο  

 
2. Σν θξηηήξην Γ ρσξίδεη ηνπο νξγαληζκνύο 

κε βάζε: 
 

      i) ην πόζα θύηηαξα έρνπλ ζην ζώκα ηνπο 
      ii) ην αλ εμαζθαιίδνπλ κόλα ηνπο ηελ   
         ηξνθή ηνπο 
      iii) ην αλ έρνπλ θπηηαξηθό ηνίρσκα  
      iv) ην κέγεζνο θαη ην ρξώκα ηνπ ζώκαηνο   
          ηνπο 

 
Β) Αθνύ κειεηήζεηε ην ζρεδηάγξακκα πνπ ζαο δίλεηαη πην πάλσ λα γξάςεηε ζε ηη 
αληηζηνηρνύλ ηα πην θάησ :                                                                                  (0,5 κ.) 

 
           Οξγαληζκόο 4: …………………………      Οξγαληζκόο 5: ……………………… 
 
Γ) Να αληηζηνηρίζεηε ηηο πεξηγξαθέο πνπ αθνινπζνύλ κε ηνπο ζσζηνύο νξγαληζκνύο.                      

Γελυίνι, παραμήκιο, τσιπούρα, σαλμονέλα                                             (4Υ0,25 κ.) 

Μνλνθύηηαξνο νξγαληζκόο κε ππξήλα 
 

 
…………………… 

Πνιπθύηηαξνο νξγαληζκόο, δεη ζην λεξό, αλαπλέεη κε βξάγρηα, έρεη ιέπηα  
…………………… 

Μνλνθύηηαξνο νξγαληζκόο, ρσξίο ππξήλα ζην θύηηαξν ηνπ 
 

 
…………………… 

Πνιπθύηηαξνο νξγαληζκόο, δεη ζην λεξό, γελλά δσληαλά θαη ζειάδεη ηα 
κηθξά ηνπ 

 
…………………… 
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Δξώηεζε 6 
 

Α. Να αλαγλσξίζεηε ην αληξηθό γελλεηηθό θύηηαξν θαη ην ζειπθό γελλεηηθό θύηηαξν 

θαη λα γξάςεηε ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί ηα νλόκαηά ηνπο.                    (4Υ0,25 κ.) 

 

Β. Να αλαθέξεηε δύν (2) δηαθνξέο κεηαμύ ηνπ αληξηθνύ θαη ηνπ ζειπθνύ γελλεηηθνύ 

θπηηάξνπ.                                                                                                            (0,5 κ.) 

i) ……………………………………………………………………………………………… 

ii) ……………………………………………………………………………………………… 

 

Γ) Να εμεγήζεηε γηαηί θάπνηα είδε θπηηάξσλ όπσο θαη ηα θύηηαξα πνπ θαίλνληαη ζηηο 

πην πάλσ εηθόλεο δελ έρνπλ ηελ ηππηθή δνκή ελόο δσηθνύ θπηηάξνπ.              (0,25 κ.) 

…………………………………………………………………………………………………

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

Γ) Να γξάςεηε δύν (2) ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αληξηθνύ γελλεηηθνύ θπηηάξνπ πνπ ην 

βνεζνύλ λα θηλείηαη.                                                                                          (0,25 κ.) 

i) ……………………………………………………………………………………………… 

ii) ……………………………………………………………………………………………… 

 

  

1

 

2 3

 

4 5 

Δίδνο θπηηάξνπ Ολνκαζία Αξηζκόο ζηνλ 

πίλαθα 

Αληξηθό γελλεηηθό θύηηαξν:    

Γπλαηθείν γελλεηηθό  θύηηαξν:    
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ΜΔΡΟ Γ΄ (Μνλάδεο 6) 

Να απαληήζεηε κόλν ζηηο δύν (2) από ηηο ηξεηο (3) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή 

απάληεζε βαζκνινγείηαη κε ηξεηο (3) κνλάδεο. 

 
Δξώηεζε 1 
 
Α) Να αλαθέξεηε δύν νξγαλίδηα πνπ ππάξρνπλ κόλν ζην 

θπηηθό θύηηαξν.                                                           (0,5 κ.) 

1............................................... 

2............................................... 

 

Β) Να νλνκάζεηε ηα κέξε ησλ θπηηάξσλ πνπ δείρλνπλ νη 

αξηζκνί 1-5.                                                                (1,25 κ.) 

1………………………………… 

2……………………………….. 

3…………………………........ 

4…………………………........ 

5…………………………........ 

Γ) Να γξάςεηε ηε ρξεζηκόηεηα ηνπ αξηζκνύ 2 θαη 5.                                         (0,5 κ.) 

Αξηζκόο 2: …………………………………………………………………………………… 

.................................................................................................................................. 

Αξηζκόο 5: …………………………………………………………………………………… 

.................................................................................................................................. 

Γ) i. Να αλαθέξεηε πνηα νξγαληθά ζπζηήκαηα θαίλνληαη ζηε δηπιαλή εηθόλα. (0,25 κ.) 

............................................................................. 

............................................................................. 

ii. Να εμεγήζεηε κε πνην ηξόπν ηα ζπζηήκαηα ηεο εηθόλαο 
ζπλεξγάδνληαη κεηαμύ ηνπο.                                    (0,5 κ.) 

........................................................................................... 

.......................................................................................... 

........................................................................................... 

........................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 
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Δξώηεζε 2 
Αθνύ κειεηήζεηε ηηο εηθόλεο λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 
 
 

 
 

 
                     
 
 
 
 
 

 
 
                                                       
                                                  
                                                                                                          
Α) Πνηα εηθόλα από ηηο δύν δείρλεη κηα ηξνθηθή αιπζίδα θαη πνηα εηθόλα δείρλεη έλα 

ηξνθηθό πιέγκα;                                                                                               (0,25 κ.) 

....................................................................................................................................... 

Β) Πνην είλαη πην ζεκαληηθό γηα έλα επηζηήκνλα έλα ηξνθηθό πιέγκα ή κηα ηξνθηθή 

αιπζίδα; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                                                  (0,5 κ.) 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

Γ) ηελ εηθόλα 2 ην θπηνπιαγθηόλ θαη ηα πδξόβηα θπηά είλαη απηόηξνθνη 

νξγαληζκνί. ηεξηδόκελνη ζε απηό ην ζρεδηάγξακκα: 

i. Να ζρεδηάζεηε κηα ηξνθηθή αιπζίδα κε 5 νξγαληζκνύο.                                  (0,5 κ.) 

 

ii. Να γξάςεηε έλα νξγαληζκό ν νπνίνο είλαη θπηνθάγνο θαη έλα νξγαληζκό πνπ είλαη 

ζαξθνθάγνο.                                                                                                       (0,5 κ.) 

Φπηνθάγνο …………………………….   αξθνθάγνο ................................................... 

iii. Ση αληηπξνζσπεύνπλ ηα βέιε ζε απηό ην ζρεδηάγξακκα;                             (0,25 κ.) 

....................................................................................................................................... 

iv. Ση νλνκάδνπκε θνξπθαίν ζεξεπηή; Να αλαθέξεηε έλα θνξπθαίν ζεξεπηή ζε απηό 
ην νηθνζύζηεκα.                                                                                                  (0,5 κ.) 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

v. Να γξάςεηε 2 νξγαληζκνύο πνπ αληαγσλίδνληαη γηα ηελ ηξνθή ηνπο θαη λα 
αλαθέξεηε ηελ ηξνθή γηα ηελ νπνία αληαγσλίδνληαη ζε απηό ην νηθνζύζηεκα.  (0,5 κ.) 

....................................................................................................................................... 

Δηθόλα 1 

Δηθόλα 2 
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2 

3 

1 

4 

5 

Δξώηεζε 3 
 

Α) Με ηε βνήζεηα ηεο δηπιαλήο εηθόλαο λα αλαθέξεηε ηηο 

πξώηεο ύιεο ηηο νπνίεο πξέπεη λα πάξεη ην θπηό έηζη ώζηε 

λα γίλεη ε θσηνζύλζεζε.                                           (0,5 κ.) 

1……………………………. 

2……………………………. 

Β) Να αλαθέξεηε ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ  

πξέπεη λα ππάξρνπλ γηα λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία    

 3……………………………. 

4. ……………………………                                      (0,5 κ.) 

Γ) Πνηα είλαη ηα πξντόληα από ηε θσηνζύλζεζε;     (0,5 κ.) 

5…………………………… 

6…………………………… 

Γ) Σα πξάζηλα θπηά ηεο δηπιαλήο εηθόλαο πνηίδνληαη θαη είλαη 

 είλαη εθηεζεηκέλα ζηνλ ήιην. 

 
 

i. Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ θαπζηηθνύ λαηξίνπ πνπ ηνπνζεηήζακε ζην πξώην θπηό θαη 

γηαηί ην ηνπνζεηήζακε κόλν ζην έλα θπηό;                                                         (0.5 κ.) 

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

ii. ε πνην από ηα δύν θπηά πηζηεύεηε όηη ζα αληρλεύζνπκε άκπιν θαη γηαηί;     (0.5 κ.) 

....................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

iii. Να πεξηγξάςεηε αλαιπηηθά ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζήζνπκε γηα 

λα αληρλεύζνπκε ην άκπιν.                                                                                 (0.5 κ.)                                                                              

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

                          

                                                                                               Ο δηεπζπληήο 

 

Γξ Κώζηαο Κσλζηαληίλνπ 

υυτά 

 Πείραμα Φυτό 

κάξηπξαο 

γυαλί 

Καυστικό νάτριο 

1 2 
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2 

3 

1 

4 

5 

Δξώηεζε 3 
 

Α) Με ηε βνήζεηα ηεο δηπιαλήο εηθόλαο λα αλαθέξεηε ηηο 

πξώηεο ύιεο ηηο νπνίεο πξέπεη λα πάξεη ην θπηό έηζη ώζηε 

λα γίλεη ε θσηνζύλζεζε.                                           (0,5 κ.) 

1……………………………. 

2……………………………. 

Β) Να αλαθέξεηε ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ  

πξέπεη λα ππάξρνπλ γηα λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία    

 3……………………………. 

4. ……………………………                                      (0,5 κ.) 

Γ) Πνηα είλαη ηα πξντόληα από ηε θσηνζύλζεζε;     (0,5 κ.) 

5…………………………… 

6…………………………… 

Γ) Σα πξάζηλα θπηά ηεο δηπιαλήο εηθόλαο πνηίδνληαη θαη είλαη 

 είλαη εθηεζεηκέλα ζηνλ ήιην. 

 
 

i. Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ θαπζηηθνύ λαηξίνπ πνπ ηνπνζεηήζακε ζην πξώην θπηό θαη 

γηαηί ην ηνπνζεηήζακε κόλν ζην έλα θπηό;                                                         (0.5 κ.) 

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

ii. ε πνην από ηα δύν θπηά πηζηεύεηε όηη ζα αληρλεύζνπκε άκπιν θαη γηαηί;     (0.5 κ.) 

....................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

iii. Να πεξηγξάςεηε αλαιπηηθά ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζήζνπκε γηα 

λα αληρλεύζνπκε ην άκπιν.                                                                                 (0.5 κ.)                                                                              

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

                          

ΔΗΖΓΖΣΔ                                                                        Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 

Γεκεηξίνπ Γσξίηα 

Γεσξγίνπ Γόκλα Μαξία (ΒΓ)                                                Γξ Κσλζηαληίλνπ Κώζηαο 

υυτά 

 Πείραμα Φυτό 

κάξηπξαο 

γυαλί 

Καυστικό νάτριο 

1 2 
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ΓΤΜΝΑΗΟ ΓΔΡΗΟΤ           ΥΟΛΗΚΖΥΡΟΝΗΑ: 2012-2013 

«ΗΩΝΑ ΚΑΗ ΚΟΛΟΚΑΖ» 

 
ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΗΟΤΝΗΟΤ 2013 

 

ΜΑΘΖΜΑ:  ΦΤΗΟΓΝΩΣΗΚΑ   
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ:  04.06.2013     ΒΑΘΜΟ : …...………………….….. 
ΣΑΞΖ:   A΄ ΓΤΜΝΑΗΟΤ 
ΥΡΟΝΟ:   1.30΄        ΤΠ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ: …………………... 
 

 
ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΖΣΖ/ΣΡΗΑ: ...................................................................................ΣΜΖΜΑ:..... AΡ: ….. 
 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ: Να γξάθεηε μόνο κε κπιε ή καύξε πέλλα. 
 
Δεν επιηρέπεηαι ε ρξήζε δηνξζωηηθνύ πγξνύ. Τν γξαπηό εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από έληεθα 
(11) ζειίδεο θαη ρωξίδεηαη ζε  ηξία (3) κέξε, Α, Β θαη Γ. 
 

 
Μ Δ Ρ Ο    Α' (6 μονάδερ) 
 
Απνηειείηαη από έμη εξωηήζεηο. Να απαληήζεηε ζε όλες ηηο εξωηήζεηο. 
Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε μία (1)μονάδα. 
 

Δπώηηζη 1. 

Να ζρεκαηίζεηε κηα ηξνθηθή αιπζίδα βάδνληαο ζηε ζεηξά ηνπο αθόινπζνπο  νξγαληζκνύο: 
Πνληηθόο, αεηόο, ρνξηάξη, θίδη. 
 
……………………………………………………………………………………………………....................... 

(4×0.25μ) 
 

Δπώηηζη 2. 

(α) Να εμεγήζεηε ηη είλαη ην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ: 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

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

(0.5μ) 

(β) Να γξάςεηε δύν ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο απμάλεηαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ πιαλήηε: 

(i)………………………………………………………………………………………………………………....

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

(ii)…………………………………………………………………………………………………………………

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

(2×0.25μ) 



2 

 

Δπώηηζη 3. 
 
Σηε πην θάησ εηθόλα θαίλνληαη ηα γελλεηηθά θύηηαξα ηνπ αλζξώπνπ. 

 

(α) Να γξάςεηε δύν (2) δηαθνξέο κεηαμύ σαξίνπ θαη ζπεξκαηνδσαξίνπ: 

                         ΩΑΡΗΟ ΠΔΡΜΑΣΟΕΩΑΡΗΟ 

1.  

 

2.  

 

(2×0.25μ) 

(β) Να απαληήζεηε ηηο αθόινπζεο εξσηήζεηο: 

 

(i) Πόζα ζπεξκαηνδσάξηα γνληκνπνηνύλ έλα σάξην; 

……………………………………………………………………………………………………… 

(ii) Σε πνην κέξνο ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο γπλαίθαο αλαπηύζζεηαη ην έκβξπν; 

……………………………………………………………………………………………………… 

(2×0.25μ) 

Δπώηηζη 4. 
 
Σε δύν δηαθαλή γπάιηλα δνρεία Α θαη Β θιεηζηά αεξνζηεγώο, ηνπνζεηνύκε ζην Α έλα πνληηθό θαη ζην 
Β έλα πνληηθό καδί κε έλα θπηό. 
 

 
 
Να εμεγήζεηε ζε πην από ηα δύν δνρεία ν πνληηθόο ζα δήζεη πεξηζζόηεξν ρξνληθό δηάζηεκα: 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 

(1μ) 
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Δπώηηζη 5 
 
Πην θάησ δίλνληαη δηάθνξα όξγαλα ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ. Να ππνγξακκίζεηε ηέζζεξα (4) 
όξγαλα πνπ αλήθνπλ ζην πεπηηθό ζύζηεκα; 
 
 
Τέλνληεο, νηζνθάγνο, όζρεν, κήηξα, ιεπηό έληεξν, ζηνκάρη, νζηά, θόιπνο, πξσθηόο. 
 

(4×0.25μ) 

 
Δπώηηζη 6 
 
Σηηο πην θάησ εηθόλεο θαίλνληαη δηάθνξα ζπνλδπισηά θαη αζπόλδπια δώα. 
 
 

 
 
 
 
Πνηα από απηά αλήθνπλ ζηα αζπόλδπια; 
 
(α)……………………………………. 
 
(β)……………………………………. 
 
(γ)……………………………………. 
 
(δ)……………………………………. 

(4×0.25μ) 
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Μ Δ Ρ Ο    Β' (8 μονάδερ) 
 
Απνηειείηαη από έμη (6) εξωηήζεηο. Να απαληήζεηε μόνο ζηις ηέζζερις (4) εξωηήζεηο. 
Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δύο (2) μονάδες. 

 
 
Δπώηηζη 1 
 
Σην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη έλα θπηηθό θύηηαξν. 
 
(α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ θπηηάξνπ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνπο αξηζκνύο 1 κέρξη 5: 
 
 
 

1. …………………..………………..                                     
 

2. …………….…………………….. 
 

3. ………….……………………….. 
 

4. ……………………….………….. 
 

5. ……………………….………….. 
 
 
 
 

(5×0.25μ) 

  
 (β)Να γξάςεηε ηξείο (3) δηαθνξέο κεηαμύ δσηθνύ θαη θπηηθνύ θπηηάξνπ: 

 

ΕΩΗΚΟ ΚΤΣΣΑΡΟ ΦΤΣΗΚΟ ΚΤΣΣΑΡΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3×0.25μ) 
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Δπώηηζη 2. 
 
Να αληηζηνηρίζεηε θάζε όξγαλν ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ ηεο ζηήιεο Α κε ηε ιεηηνπξγία πνπ 
επηηειεί ηεο ζηήιεο Β: 
 
 
ΣΖΛΖ Α   ΣΖΛΖ Β 
 
 
1. Οζηά                                  ……….          Λεπηνί ζσιήλεο κέζα ζηνπο νπνίνπο  
                                                                     θπθινθνξεί ην αίκα. 
 
2. Ωνζήθεο                             ……….         Σσιήλαο κέζα ζηνλ νπνίν νινθιεξώλεηαη ε  
                                                                     πέςε ηεο ηξνθήο. 
 
3. Αηκνθόξα αγγεία               ……….         Σηεξίδνπλ ην ζώκα θαη βνεζνύλ ζηελ   θίλεζε. 
 
4. Λεπηό έληεξν                    ……….          Παξάγνπλ ηα σάξηα. 

 

(4×0.5μ) 

 

Δπώηηζη 3. 
 
(α) Πην θάησ δίλνληαη εηθόλεο θάπνησλ θπζηθώλ ζσκάησλ. 
 Να γξάςεηε θάησ από θάζε εηθόλα αλ ην ζώκα πνπ απεηθνλίδεη είλαη έκβην, άβην ή λεθξό:  
 

 
 
 
(β) Να γξάςεηε ηέζζεξηο (4) θνηλέο ιεηηνπξγίεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ όινπο ηνπο δσληαλνύο 
νξγαληζκνύο: 
 

(i) ………………………………………………………………………………………… 
 

(ii) ………………………………………………………………………………………… 
 

(iii) ………………………………………………………………………………………… 
 

(iv) ………………………………………………………………………………………… 
(4×0.25μ) 
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Δπώηηζη 4. 
 
Η Επδνθία έρεη θαλνληθό θαηακήλην θύθιν 28 εκεξώλ.  
 
ΗΟΤΝΗΟ 
 
ΓΔ   ΣΡ   ΣΔ   ΠΔ   ΠΑ   Α   ΚΤ 
                                         1    2 

 
 3      4      5      6      7      8     9 
 
10   11    12    13    14    15   16 
 
17   18    19    20    21    22   23 
 
24   25    26    27    28    29   30 
 
 
Αλ είρε έκκελε ξύζε (πεξίνδν) ζηηο 2 Θνπλίνπ, λα ππνινγίζεηε: 
 
 
(α) Πνηεο κέξεο ε Επδνθία κπνξεί λα κείλεη έγθπνο, αλ έρεη ζεμνπαιηθή επαθή: 
 
……………………………………………………………………………………………………… 

(0.5μ) 

(β) Πόηε ζα έρεη ηελ επόκελε έκκελε ξύζε (πεξίνδν): 

 

……………………………………………………………………………………………………… 
(0.5μ) 

 

(γ) Να γξάςεηε ηέζζεξηο (4) ζσκαηηθέο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζην ζώκα ησλ αγνξηώλ θαηά ηελ 

εθεβεία: 

 

(i) ………………………………………………………………………………………… 
 

(ii) ………………………………………………………………………………………… 
 

(iii) ………………………………………………………………………………………… 
 

(iv) ………………………………………………………………………………………… 
(4×0.25μ) 
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Δπώηηζη 5. 
 
Σηελ πην θάησ εηθόλα θαίλεηαη έλα νηθνζύζηεκα. 
 

 
 
 
(α) Να γξάςεηε δύν (2) αβηνηηθνύο παξάγνληεο ηνπ πην πάλσ νηθνζπζηήκαηνο: 
 

(i) ……………………………………… 
 

(ii) ……………………………………… 
(2×0.25μ) 

 
 
(β) Να νλνκάζεηε δύν (2) εηεξόηξνθνπο νξγαληζκνύο ηνπ πην πάλσ νηθνζπζηήκαηνο: 
 

(i) ……………………………………… 
 

(ii) ……………………………………… 
(2×0.25μ) 

 
 
(γ) Να εμεγήζεηε πνηνη νξγαληζκνί νλνκάδνληαη απηόηξνθνη: 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 

(1μ) 
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Δπώηηζη 6. 
 
Σηνλ πην θάησ πίλαθα δίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηέζζεξηο (4) νκάδεο δσληαλώλ νξγαληζκώλ πνπ 
όινη αλήθνπλ ζηα ζπνλδπισηά. 
 
(α) Να νλνκάζεηε ηελ Οκνηαμία Σπνλδπισηώλ ζηελ νπνία αλήθνπλ νη νκάδεοησλ νξγαληζκώλ πνπ 
αληηζηνηρνύλ ζηνπο αξηζκνύο 1 κέρξη 4 ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πίλαθα: 
 
 

Εωνηανοί 
οπγανιζμοί 
 

         Πληποθοπίερ Ομοηαξία 
πονδςλωηών 

 
 
Ομάδα 1 

Δελ γελλνύλ απγά, αιιά 
«δσληαλά» κηθξά, ηα νπνία 
ζειάδνπλ ζηα αξρηθά ζηάδηα ηεο 
δσήο ηνπο. Ζνπλ άιια ζηελ μεξά 
θαη άιια ζην λεξό. Αλαπλένπλ κε 
πλεύκνλεο. Τν δέξκα ηνπο 
θαιύπηεηαη θαηά θαλόλα, κε ηξίρεο. 

 
 
………………………….. 

 
 
 
Ομάδα 2 

Γελλήζεθε θαη κεγάισζε αξρηθά 
ζην λεξό αλαπλένληαο κε βξάγρηα. 
Σηε ζπλέρεηα, κεηακνξθώζεθε 
αλαπηύζζνληαο ηελ ηθαλόηεηα λα 
δεη θαη ζηε μεξά αλαπλένληαο κε 
πλεύκνλεο. Τν δέξκα ηνπ είλαη ιείν 
θαη πάληνηε πγξό. 
 

 
 
 
…………………………… 

 
Ομάδα 3 

Ζεη θπξίσο ζηε μεξά. Γελλά απγά 
ζηε μεξά. Αλαπλέεη κε πλεύκνλεο. 
Τν δέξκα ηνπ είλαη μεξό θαη 
θαιύπηεηαη από θνιίδεο. 

 
…………………………… 
 
 
 

 
Ομάδα 4 

Ζεη θαη πνιιαπιαζηάδεηαη κόλν ζην 
λεξό. Γελλά απγά. Αλαπλέεη κε 
βξάγρηα. Τν δέξκα ηνπ θαιύπηεηαη 
κε ιέπηα. 

 
…………………………… 

 
(4×0.25μ) 

 
(β) Η πέξδηθα ηαμηλνκείηαη καδί κε άιινπο δσληαλνύο νξγαληζκνύο ζηα πηελά. Να αλαθέξεηε 
ηέζζεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ λα δηθαηνινγνύλ γηαηί ε πέξδηθα αλήθεη ζηα πηελά: 
 
i)…………………………………………………………………………………………………….. 
 
ii)……………………………………………………………………………………………………. 
 
iii)…………………………………………………………………………………………………… 
 
iv)……………………………………………………………………………………………………                          

(4×0.25μ) 
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ΜΔΡΟ Γ (6 μονάδερ) 
 
Απνηειείηαη από ηξεηο εξσηήζεηο. Να απαληήζεηε μόνο ζε (2) δύο εξσηήζεηο.  Κάζε νξζή απάληεζε 
βαζκνινγείηαη κε ηπειρ (3) μονάδερ 
 
Δπώηηζη 1. 
 
Αθνύ κειεηήζεηε ην πην θάησ ηξνθηθό πιέγκα λα απαληήζεηε ηηο αθόινπζεο εξσηήζεηο: 
 

 
(α) Πνηνο νξγαληζκόο ζα κπνξνύζε λα νλνκαζηεί θνξπθαίνο ζεξεπηήο; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ 
απάληεζε ζαο: 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 

(1μ) 

(β) Να αλαθέξεηε δύν (2) νξγαληζκνύο πνπ αληαγσλίδνληαη γηα ηελ ηξνθή ηνπο: 

        ΟΡΓΑΝΗΜΟ 1 ΟΡΓΑΝΗΜΟ 2 ΣΡΟΦΖ 

   

(3×0.5μ) 

(γ) Να εμεγήζεηε πώο ζα επεξεαζηεί ν πιεζπζκόο ησλ πνληηθώλ αλ ζην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα 

εμαθαληζηνύλ νη ιαγνί ιόγσ θπλεγηνύ: 

……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 

(0.5μ) 



10 

 

 

Δπώηηζη 2. 
 
(α) Σην πην θάησ ζρεδηάγξακκα θαίλεηαη ε εμίζσζε ηεο θσηνζύλζεζεο. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά, 
έηζη ώζηε λα θαίλνληαη νη πξώηεο ύιεο, νη απαξαίηεηνη παξάγνληεο γηα ηε δηεμαγσγή ηεο 
θσηνζύλζεζεο, θαζώο θαη ηα πξντόληα ηεο θσηνζύλζεζεο: 
 
 
 

                       +                                     +   
 
 

(6×0.25μ) 

 
 (β) Αθνύ κειεηήζεηε ηηο πην θάησ εηθόλεο πνπ δείρλνπλ ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία 

απνρξσκαηηζκνύ ελόο θύιινπ, λα απαληήζεηε ηηο αθόινπζεο εξσηήζεηο: 

 
 
(i) Πνηα νπζία απνκαθξύλεη ηε ρισξνθύιιε από ην θύιιν; …………………………………. 

(0.25μ) 

(ii) Πνηα νπζία πνπ βξίζθεηαη ζηα θύιια αιιάδεη ην ρξώκα ηνπ ησδίνπ;…………………… 

(0.25μ) 

(iii) Σε πνην κέξνο ηνπ θπηηθνύ θπηηάξνπ βξίζθεηαη ε ρισξνθύιιε;…………………………. 

(0.25μ) 

(γ) Να γξάςεηε ηξεηο (3) ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ηα θπηά είλαη απαξαίηεηα ζηνλ πιαλήηε: 

(i)……………………………………………………………………………………………………. 
 
ii)……………………………………………………………………………………………………. 
 
iii)……………………………………………………………………………………………………  

     (3×0.25μ) 
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Δπώηηζη 3. 
 
Πην θάησ θαίλεηαη ην γελλεηηθό ζύζηεκα ηνπ άλδξα.  
 
(α)Να νλνκάζεηε ηα κέξε πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνπο αξηζκνύο 1 κέρξη 6: 
 

 

(β) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο: 

(η) Τα ζπεξκαηνδσάξηα παξάγνληαη ζηνπο ………………………… θαη απνζεθεύνληαη ζηηο 

………………………….. 

(ii) Τα ζειπθά γελλεηηθά θύηηαξα νλνκάδνληαη……………………….. θαη παξάγνληαη  

ζηηο…………………………. ηεο γπλαίθαο.  

(2×0.5μ) 

(γ) Να εμεγήζεηε ηη είλαη ε πάζεζε ηεο θξπςνξρίαο: 

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

(0.5μ) 

 
 

 
 

 
 
Διζηγηηέρ                                                                         O Γιεςθςνηήρ                                                                         
 
Κ. Καθνπιιή                                                                       
 
Γ. Κνύζπνπ        Γ. Αλησλίνπ 



 

Σελίδα 1 

ΓΤΜΝΑΗΟ: Πεξηθεξεηαθό Γπκλάζην Πέξα Υωξίνπ θαη Νήζνπ  
ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ: 2012-2013 
 
 
 
 
 

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΗΟΤΝΗΟΤ 2013 

 
ΒΑΘ.: ................................... 
 
ΟΛΟΓΡ.: ............................... 
 
ΤΠΟΓΡ.: ............................... 

  

ΣΑΞΖ: Α΄ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ: 07-06-2013 

ΜΑΘΖΜΑ: ΒΗΟΛΟΓΗΑ 
ΤΝΟΛΗΚΟ ΥΡΟΝΟ: 

2 ΩΡΔ 30 ΛΔΠΣΑ 
(ΦΤΗΚΖ- ΒΗΟΛΟΓΗΑ) 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: .......................................................................... 
 
ΣΜΖΜΑ: ............  ΑΡ.: ......... 
 

 
 

 

ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΓΟΚΗΜΗΟ ΣΖ ΒΗΟΛΟΓΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΗΣΑΗ ΑΠΟ ΔΝΝΔΑ (9) 
ΔΛΗΓΔ 

 

 

ΜΔΡΟ Α΄: Απνηειείηαη από ηέζζεξεηο (4) εξσηήζεηο. Να απαληήζεηε ζε ΟΛΔ ηηο εξωηήζεηο. 

 
1.  Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαδηθαζία ηεο 
θσηνζύλζεζεο.                                                                    

  α. Ζ ρξσζηηθή νπζία πνπ δίλεη ην πξάζηλν ρξώκα ζηα θπηά νλνκάδεηαη ……………………… 

 β. Έλα πδξόβην θπηό είλαη ηνπνζεηεκέλν κέζα ζε έλα δνθηκαζηηθό ζσιήλα πνπ πεξηέρεη λεξό. Ο 

δνθηκαζηηθόο ζσιήλαο βξίζθεηαη θάησ από κηα αλακκέλε ιάκπα. Τν αέξην πνπ παξάγεηαη από ην θπηό 

θαη εκθαλίδεηαη κε ηε κνξθή θπζαιίδσλ είλαη ην ………………………..         (κνλάδεο 2) 

 
2.  Να ζπκπιεξώζεηε κε ηηο θαηάιιειεο ιέμεηο ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα έηζη ώζηε λα πεξηγξάθεηαη 

ζσζηά ε δηαδηθαζία ηεο θσηνζύλζεζεο. 

 
(κνλάδεο 3) 

3. α.  Τα πην θάησ ηέζζεξα (4) βήκαηα ηεο επηζηεκνληθήο κεζόδνπ δίλνληαη αιθαβεηηθά ρσξίο λα είλαη 
ζηε ζσζηή ζεηξά:  

Απνηειέζκαηα, Παξαηήξεζε, Πείξακα, Τπόζεζε 

 Να θαηαγξάςεηε κε ηε ζσζηή ζεηξά ηα βήκαηα ηεο επηζηεκνληθήο κεζόδνπ. 

 

………………… → Δξώηεκα →………………… →………………… →………………… → πκπέξαζκα 

(κνλάδεο 4)

  

ΓΛΥΚΟΖΗ- 

ΑΜΥΛΟ 

 

ΧΛΩΡΟΦΥΛΛΗ 

   ΝΕΡΟ 
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      β. Να απαληήζεηε ζηελ πην θάησ εξώηεζε πνιιαπιήο επηινγήο βάδνληαο ζε θύθιν έλα κόλν 

γξάκκα Α, Β, Γ ή Γ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πην ζσζηή απάληεζε (π.ρ.  Α   ). 

 

 Με βάζε ηα ηζηνξηθά πεηξάκαηα ηεο Φωηνζύλζεζεο πνπ έρεηε κειεηήζεη, λα επηιέμεηε ηελ 

πξόηαζε πνπ ζεωξείηε όηη εθθξάδεη πεξηζζόηεξν ηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηεο 

επηζηεκνληθήο γλώζεο:  

Α. Ζ επηζηεκνληθή γλώζε είλαη πάληα απνηέιεζκα ελόο πεηξάκαηνο. 

Β. Ζ επηζηεκνληθή γλώζε πξνθύπηεη ιόγσ ηνπ όηη ε γλώζε ππάξρεη, θαη νη επηζηήκνλεο ηελ 

αλαθαιύπηνπλ.  

Γ. Ζ επηζηεκνληθή γλώζε πξνθύπηεη ιόγσ ηνπ όηη νη επηζηήκνλεο έρνπλ πνιιά ρξήκαηα.  

Δ. Ζ επηζηεκνληθή γλώζε πξνθύπηεη ιόγσ ηνπ όηη, ζπλήζσο, ν θάζε επηζηήκνλαο ζηεξίδεηαη ζηηο 

αλαθαιύςεηο ησλ πξνεγνύκελσλ επηζηεκόλσλ.  

(κνλάδα 1) 

 4.   Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο 1-5 πνπ αλαθέξνληαη ζηα δηάθνξα κέξε ηνπ κηθξνζθνπίνπ, 

αμηνπνηώληαο ηηο αθόινπζεο έλλνηεο πνπ παξαηίζεληαη αιθαβεηηθά: 

Αληηθεηκεληθνί θαθνί, Μαθξνκεηξηθόο θνριίαο, Μηθξνκεηξηθόο θνριίαο, Οπηηθή 

ηξάπεδα, Φωηεηλή πεγή.  

 

 (κνλάδεο 5) 

 

 

Προσοφθάλμιοι φακοί 

1. 

2. 

3. 

4. 5. 
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ΜΔΡΟ Β΄: Απνηειείηαη από πέληε (5) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε πέληε (5) 
κνλάδεο. Από ηηο πέληε (5) εξωηήζεηο λα απαληήζεηε ΜΟΝΟ ζηηο ΣΔΔΡΗ (4). 

 
1. Γίλεηαη ε ηξνθηθή αιπζίδα: 

 

 

  

α. Να εμεγήζεηε ηη νλνκάδνπκε ηξνθηθή αιπζίδα.  

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

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

(κνλάδα 1) 
β. Τη δείρλνπλ ηα βέιε ζε κηα ηξνθηθή αιπζίδα;  

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

(κνλάδα 1) 
γ. Να ζρεδηάζεηε δπν ηξνθηθέο αιπζίδεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη ν άλζξωπνο. 

 

 

 

 

(κνλάδεο 2) 

δ. Πνηα είλαη ε ζέζε ηνπ αλζξώπνπ ζε κηα ηξνθηθή αιπζίδα; 

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

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

(κνλάδα 1) 

 
2. Πην θάησ παξνπζηάδεηαη έλα θύηηαξν. 

 

 

α. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο 1-3 ζην πην πάλσ ζρεδηάγξακκα.   (κνλάδεο 3) 

β.  Τη θύηηαξν παξνπζηάδεηαη πην πάλσ δωηθό ή θπηηθό;  Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

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

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

             (κνλάδεο 2) 

 

Χνξηάξη  Λαγόο  Αιεπνύ 
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3 α. Ζ Άλλα- Μαξία ζα πξέπεη λα εηνηκάζεη παξαζθεύαζκα από επηδεξκίδα θξεκκπδηνύ. Γηα λα ην 
θάλεη απηό ζα πξέπεη λα ηελ βνεζήζεηε λα βάιεη ζηε ζσζηή ζεηξά ηα βήκαηα 1-6 πνπ δίλνληαη πην 
θάησ: 

 

1. 
Με έλα θνκκάηη δηεζεηηθνύ ραξηηνύ λα απνξξνθήζεηε ην ηπρόλ πιεόλαζκα δηαιύκαηνο 
ησδίνπ πνπ βξίζθεηαη γύξσ από ηελ θαιππηξίδα. 

2. 
Να θόςεηε πξνζεθηηθά έλα βνιβό θξεκκπδηνύ ζε ηέζζεξα ηεηαξηεκόξηα (θνκκάηηα).  Σηε 
ζπλέρεηα λα απνζπάζεηε από έλα ηεηαξηεκόξην έλαλ ελδηάκεζν ιεπθό ρηηώλα θαη λα ηνλ 
ζπάζεηε ζηε κέζε. 

3. 
Να ηνπνζεηήζεηε πξνζεθηηθά ηε κεκβξάλε πάλσ ζηε ζηαγόλα ησδίνπ.  Πάλσ από ηε 
κεκβξάλε λα ηνπνζεηήζεηε κηα θαιππηξίδα.   

4. Να παξαηεξήζεηε ην παξαζθεύαζκα πνπ έρεηε εηνηκάζεη ζην κηθξνζθόπην.  

5. 
Να ξίμεηε κε ην ζηαγνλόκεηξν 1-2 ζηαγόλεο δηαιύκαηνο ησδίνπ ζην θέληξν ηεο 
αληηθεηκελνθόξνπ πιάθαο. 

6. 
Να ραξάμεηε πξνζεθηηθά κε ην μπξαθάθη έλα κηθξό ηεηξάγσλν ζηελ εζσηεξηθή πιεπξά ηνπ 
ρηηώλα.  Με ηε ιαβίδα λα αθαηξέζεηε πξνζεθηηθά ηε κεκβξάλε πνπ θαιύπηεη ηνλ ρηηώλα.  

 
Ζ ζωζηή ζεηξά βεκάηωλ είλαη:     ___ ,  ___ ,  ___ ,  ___ ,  ___ ,  ___   (κνλάδεο 3) 
 

β. Nα αλαθέξεηε δύν (2) εμαξηήκαηα ηνπ κηθξνζθνπίνπ, πνπ επηηξέπνπλ ηε κεγέζπλζε ησλ δηαθόξσλ  

αληηθεηκέλσλ ηα νπνία θάπνηνο ζέιεη λα παξαηεξήζεη.                                         (κνλάδεο 2) 

i) ………………………………………   ii) ……………………………………… 
 

 

4.  α.  Οη πην θάησ ηέζζεξεηο (4) όξνη δίλνληαη αιθαβεηηθά ρσξίο λα είλαη ζηε ζσζηή ζεηξά:  
Ηζηόο,  Οξγαληθό ζύζηεκα,   Όξγαλν,  Οξγαληζκόο 

  Να βάιεηε ζηε ζσζηή ζεηξά ηνπο πην πάλσ όξνπο ώζηε λα θηάζεηε από ηνλ πην απιό ζηνλ  

  πην ζύλζεην όξν. 

Κύηηαξν → ………………… → ………………… →………………… →…………………  

(κνλάδεο 2) 

β. Να γξάςεηε δίπια από ην όλνκα ηνπ θάζε νξγάλνπ πνπ θαίλεηαη ζηνλ πην θάησ πίλαθα ην νξγαληθό 

ζύζηεκα ζην νπνίν αλήθεη.         (κνλάδεο 3) 

ΟΝΟΜΑ ΟΡΓΑΝΟΤ ΟΡΓΑΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 

Σηνκάρη  

Καξδία  

Πλεύκνλεο  

 

5.  Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ζηε Σηήιε Α κε ηνπο νξηζκνύο ζηε Σηήιε Β.  
 

ΣΖΛΖ Α: ΟΡΟΗ  ΣΖΛΖ Β: ΟΡΗΜΟΗ 

1. Εσληαλόο 
νξγαληζκόο 

 
1. ………. 

Α. Σύλνιν νξγάλσλ πνπ ζπλεξγάδνληαη κεηαμύ ηνπο γηα λα 
θάλνπλ κηα επξύηεξε ιεηηνπξγία ελόο πνιπθύηηαξνπ 
νξγαληζκνύ. 

2. Κύηηαξν 2. ………. Β. Απνηειείηαη από έλα ζύλνιν νξγαληθώλ ζπζηεκάησλ θαη 
πεξηβάιιεηαη από ην δέξκα. 

3. Οξγαληθό ζύζηεκα 3. ………. Γ. Σύλνιν θπηηάξσλ πνπ είλαη όκνηα κνξθνινγηθά θαη είλαη 
εηδηθεπκέλα λα θάλνπλ ηελ ίδηα ιεηηνπξγία 

4. Ηζηόο 4. ………. Γ. Γνκηθή θαη ιεηηνπξγηθή κνλάδα ηεο δσήο 
 

5. Όξγαλν  
5. ………. 

Δ. Απνηειείηαη από δηαθνξεηηθνύο ηζηνύο θαη θάλεη 
ζπγθεθξηκέλεο επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο ζε έλαλ πνιπθύηηαξν 
νξγαληζκό. 

(κνλάδεο 5) 
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ΜΔΡΟ Γ’: Απνηειείηαη από δύν (2) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δεθαπέληε 
(15) κνλάδεο. Από ηηο δύν (2) εξωηήζεηο λα απαληήζεηε ΜΟΝΟ ζηε ΜΗΑ (1). 

1. α. Να κειεηήζηε ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα ην νπνίν παξνπζηάδεη έλα ηξνθηθό πιέγκα θαη λα 

απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ:  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

       i.  Να νλνκάζεηε: 

α. Έλα Σαξθνθάγν Οξγαληζκό  

β. Έλα Κνξπθαίν Θεξεπηή  

γ. Έλα Φπηνθάγν Οξγαληζκό  

(κνλάδεο 3) 
 

 ii. Από ην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα λα ζρεδηάζεηε (λα γξάςεηε) κία ηξνθηθή αιπζίδα. 

................................  →  ................................  →   ................................ →    ................................ 

(κνλάδεο 2) 

       iii. Πνην είλαη πην ρξήζηκν, γηα έλαλ επηζηήκνλα, κηα ηξνθηθή αιπζίδα ή έλα ηξνθηθό πιέγκα;                

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.        (κνλάδα 1) 

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

 iv. Να νλνκάζεηε ηνλ/ηνπο νξγαληζκό/νύο ηνπ ηξνθηθνύ πιέγκαηνο πνπ επηηεινύλ ηε ιεηηνπξγία ηεο 
   θσηνζύλζεζεο.  
.................................................................................................................................................................... 

(κνλάδα 1) 

  v. Να γξάςεηε δύν (2) επηρεηξήκαηα πνπ λα ππνζηεξίδνπλ όηη ε θσηνζύλζεζε είλαη κηα πνιύ 
  ζεκαληηθή ιεηηνπξγία γηα ηελ επηβίσζε όισλ ησλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ ζηνλ πιαλήηε καο. 

 (i) ………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………… 

 (ii) ………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………… 

(κνλάδεο 2) 

Βελανιδιά 
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  β. Ο θύξηνο Αλδξέαο έθαλε ην εμήο πείξακα: Πήξε δύν πξάζηλα, πνηηζκέλα θπηά γεξαληνύ, Α θαη 

Β, ηα νπνία είρε θαιύςεη θαη θιείζεη αεξνζηεγώο κε δηαθαλέο ζαθνύιη. Πξνεγνπκέλσο, πάλσ ζηε 

γιάζηξα ηνπ θπηνύ Α είρε ηνπνζεηήζεη έλα πνηήξη δέζεσο κε αζβεζηόλεξν, ελώ ζην θπηό Β είρε, 

επίζεο, ηνπνζεηήζεη έλα πνηήξη δέζεσο αιιά ρσξίο αζβεζηόλεξν. Μεηά, ηνπνζέηεζε ηα δύν θπηά 

ζηνλ ήιην γηα 3-4 κέξεο.  Τν πείξακα πνπ έθαλε ν θύξηνο Αλδξέαο θαίλεηαη πην θάησ. 

 Να απαληήζεηε ζηα αθόινπζα εξσηήκαηα: 

 

 

  

 

 

     i. Τν αζβεζηόλεξν έρεη ηελ ηδηόηεηα λα δεζκεύεη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα. Πνηα άιιε 

 νπζία έρεη ηελ ηδηόηεηα απηή; ……………………………………………………….………………………… 

(κνλάδα 1) 

 ii. Πνηνλ/νπο από ηνπο ηέζζεξηο παξάγνληεο θαη πξώηεο ύιεο πνπ είλαη απαξαίηεηνη  γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηεο θσηνζύλζεζεο έρεη κεηαβάιεη ν θύξηνο Αλδξέαο ζην πην πάλσ πείξακα;  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

(κνλάδα 1) 

    iii. Γηα λα κπνξέζεη ν θύξηνο Αλδξέαο λα ζπιιέμεη απνηειέζκαηα θαη λα θαηαιήμεη ζε ζπκπεξάζκαηα 

ζα πξέπεη πξώηα λα απνρξσκαηίζεη ηα θύιια ησλ δπν θπηώλ.  Να πεξηγξάςεηε ζε ζπληνκία ηα     

βήκαηα ηνπ απνρξσκαηηζκνύ ησλ θύιισλ θαη ηεο αλίρλεπζεο ακύινπ πνπ ζα αθνινπζήζεη ν θύξηνο 

Αλδξέαο.                        (κνλάδεο 2) 

Βήκα 1: ……………………………………………………………………………………………….. 

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

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

Βήκα 2: ……………………………………………………………………………………………….. 

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

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

Βήκα 3: ……………………………………………………………………………………………….. 

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

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

Βήκα 4: …………………………………………………………………………………………….…. 

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

…………………………………………………………………………………………………………..  
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    iv. Καηά ηνλ απνρξσκαηηζκό ηνπ θύιινπ, έλα από ηα ζηάδηα ηνπ πεηξάκαηνο πεξηέρεη θάπνην 

θίλδπλν.  Πνηνο είλαη ν θίλδπλνο πνπ ππάξρεη θαη ηη ζα ζπκβνπιεύαηε ηνλ θύξην Αλδξέα λα πξνζέμεη. 

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

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

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

(κνλάδεο 2) 

2. α. Τν πην θάησ ζρεδηάγξακκα παξνπζηάδεη ηελ ηαμηλόκεζε ησλ Εσληαλώλ Οξγαληζκώλ ζηα πέληε 
(5) Βαζίιεηα.  

  
Με βάζε ην πην πάλσ ζρεδηάγξακκα λα ζπκπιεξώζεηε ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί ηηο νλνκαζίεο ησλ 
Βαζίιεησλ κε ηνπο αξηζκνύο 1- 5 έηζη ώζηε λα ζπκπιεξώλεηαη ζσζηά ην πην πάλσ ζρεδηάγξακκα. 
      

ΑΡΗΘΜΟ 
ΒΑΗΛΔΗΟΤ 

ΟΝΟΜΑΗΑ ΒΑΗΛΔΗΟΤ 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

             (κνλάδεο 5) 

Φπηά, Εώα, Μνλήξε, 

Μύθεηεο, Πξώηηζηα 

Βαζίιεην 1 

Βαζίιεην 2 

Βαζίιεην 3, Βαζίιεην 4 
Βαζίιεην 5 

 
 

Κριτήριο Α: Από 

πόζα θύηηαξα 
απνηειείηαη ην ζώκα 
ηνπο; 

Βαζίιεην 1 
Τα θύηηαξα ηνπο έρνπλ 

ππξήλα. 

Βαζίιεην 2 
Τα θύηηαξα ηνπο δελ 

έρνπλ ππξήλα. 

Κριτήριο Β: Τα 

θύηηαξα ηνπο έρνπλ 
ππξήλα; 

Βαζίιεην 3 
Βαζίιεην 4 

Τα θύηηαξά ηνπο έρνπλ 
θπηηαξηθό ηνίρσκα. 

Βαζίιεην 5 
Τα θύηηαξά ηνπο δελ 

έρνπλ θπηηαξηθό 
ηνίρσκα. 

Κριτήριο Γ: Τα 

θύηηαξά ηνπο έρνπλ 
θπηηαξηθό ηνίρσκα; 

 

Βαζίιεην 3 
Φσηνζπλζέηεη 

 

Βαζίιεην 4 
Δμαζθαιίδεη ηελ ηξνθή ηνπ από 
ηo ζώκα άιισλ νξγαληζκώλ. 

Κριτήριο Γ: Πώο 

ν νξγαληζκόο 
εμαζθαιίδεη ηελ ηξνθή 

ηνπ; 
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β. Να παξαηεξήζεηε ηηο εηθόλεο ησλ ζπνλδπισηώλ πνπ θαίλνληαη πην θάησ, λα κειεηήζεηε ηηο 
πιεξνθνξίεο πνπ ππάξρνπλ ζην θάησ κέξνο ηεο θάζε εηθόλαο θαη λα θαηαηάμεηε ηνλ θάζε νξγαληζκό 
ζηελ θαηάιιειε νκνηαμία ζπνλδπιωηώλ.          (κνλάδεο 4) 
 
       

Οκνηαμία:………………………. Οκνηαμία:………………………. 

 
Αλαπλέεη κε πλεύκνλεο. Γελλά «δσληαλά» 
κηθξά, ηα νπνία ζειάδεη ζηα αξρηθά ζηάδηα 
ηεο δσήο ηνπ.  Τν δέξκα ηνπ θαιύπηεηαη κε 
ηξίρεο. 
 

 
Γελλήζεθε ζηε μεξά από αβγά κε ζθιεξό 
θέιπθνο. Έρεη ηελ ηθαλόηεηα λα πεηά. 
Αλαπλέεη κε πλεύκνλεο. Τν δέξκα ηνπ 
θαιύπηεηαη κε θηεξά. 

Οκνηαμία:………………………. Οκνηαμία:………………………. 

 
Εεη θαη πνιιαπιαζηάδεηαη κόλν ζην λεξό.  
Γελλά αβγά. Αλαπλέεη κε βξάγρηα. Τν δέξκα 
ηνπ θαιύπηεηαη κε ιέπηα. 

 
Γελλήζεθε θαη κεγάισζε αξρηθά ζην λεξό 
αλαπλένληαο κε βξάγρηα. Σηε ζπλέρεηα, 
κεηακνξθώζεθε αλαπηύζζνληαο ηελ 
ηθαλόηεηα λα δεη θαη ζηε μεξά αλαπλένληαο 
κε πλεύκνλεο. Γελλά αβγά ζην λεξό. Τν 
δέξκα ηνπ είλαη ιείν θαη πάληνηε πγξό. 

         
γ. Τα θίδηα ηαμηλνκνύληαη καδί κε άιινπο δσληαλνύο νξγαληζκνύο ζηα εξπεηά. Να αλαθέξεηε ηξία (3) 
ραξαθηεξηζηηθά πνπ  δηθαηνινγνύλ γηαηί ηα θίδηα είλαη εξπεηά.                                      (κνλάδεο 3) 
 

i) ………………………………………………………………………….…………………………………………. 

ii) ………………………………………………………………………..…………………………………………. 

iii) …………………………….…………………………………………..…..……………………………………. 
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δ. Ζ βηνιόγνο θπξία Αιεμάλδξα έδσζε ζηνπο καζεηέο ηεο ηνπο πην θάησ νξγαληζκνύο: 

 

1  

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

6 

 

Πνην θξηηήξην ηαμηλόκεζεο ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη καζεηέο ηεο θπξία Ναηάζαο γηα λα θαηαηάμνπλ ηνπο 

νξγαληζκνύο 1-6 πην πάλσ ζηηο δπν ζπλνκνηαμίεο ηνπ βαζηιείνπ ηωλ δώωλ;  (κνλάδα 1) 

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

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

ε. Τη ζεκαίλεη ν όξνο βηνπνηθηιόηεηα;            (κνλάδεο 2) 

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

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

 

 

 ΚΑΛΖ  ΔΠΗΣΤΥΗΑ 
 

 
ΟΗ ΔΗΖΓΖΣΔ                                                                           Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 

 
Γεσξγαθάθε Πηεξή  Χάξηο           
Γεκεηξίνπ Χξηζηίλα             Γαπίδ Γαπίδ 
Πνιπδώξνπ Κύπξνο 
Σσξόο Γηάλλεο 

 



1 
 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ          ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2012 – 2013 
 

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2013 
 
 

Μάθημα:            ΦΤΙΟΓΝΩΣΙΚΑ 
Σάξη:                  Α΄ 
Ημεπομηνία:     14 Ιοςνίος 2013 
Γιάπκεια:           1:30΄ 

ΒΑΘΜΟ 
Απιθμηηικά: ..……………………………………. 
Ολογπάθωρ: ……………………………………. 
Τπογπαθή Καθηγήηπιαρ: …………………….. 

Ονομαηεπώνςμο: ............................................................................. Σμήμα : .......... Απ. : …...... 

 Τν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από ελλέα (9) ζειίδεο θαη ηξία (3) κέξε Α΄, Β΄θαη Γ΄. 

 Δπηηξέπεηαη κόλν ε ρξήζε κπιε ή καύξνπ κειαληνύ. 

 Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πγξνύ.  

 
 
ΜΔΡΟ Α΄ (6 κνλάδεο) 
Απνηειείηαη από έμη (6) εξσηήζεηο.  Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε κία (1) κνλάδα. 
Να απαληήζεηε ζε όλερ ηηο εξσηήζεηο.   

 
 

1. Να βάιεηε ζηε ζσζηή ζεηξά ηηο εηθόλεο 1-4 ώζηε λα δεκηνπξγήζεηε ηε ζσζηή ζεηξά ζηαδίσλ 

ηεο θπηηαξηθήο δηαίξεζεο.                        (4Χ0,25 κνλ.) 

 

……………, ……………, ……………, …………… 

       

 
1.  

 
 
 

 
 

 
2.  

 
3. 

 
4. 

 

 

2. α) Από ηη απνηειείηαη ην ζπέξκα;        (0,5 κνλ.) 
 
…………………………………………………………..….……………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
              
β) Πώο πξνζηαηεύεηαη ην έκβξπν από ηηο επηδξάζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο;  (0,5 κνλ.)
         
…………………………………………………………..….……………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
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3. Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α κε ηηο θξάζεηο ηεο ζηήιεο Β.   Σηε ζηήιε Β 
πεξηζζεύεη κία θξάζε.               (4X0,25 κνλ.) 

 
        ηήλη Α Ανηιζηοίσιζη ηήλη Β 

 
1. Ιζηόο 

 
1. ……….     Α) Γνκηθή θαη ιεηηνπξγηθή κνλάδα ηεο δσήο 

2. Οξγαληθό Σύζηεκα 
 
3. Κύηηαξν 
 

2. ………. 
 

3. ………. 
 

    Β) Σύλνιν θπηηάξσλ πνπ είλαη όκνηα     
    κνξθνινγηθά θαη είλαη εηδηθεπκέλα λα θάλνπλ ηελ    
    ίδηα ιεηηνπξγία 

4. Οξγαληζκόο 4. ………. 
 

 

    Γ) Απνηειείηαη από δηαθνξεηηθνύο ηζηνύο θαη    
    θάλεη ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο ζε έλαλ      
    πνιπθύηηαξν νξγαληζκό. 

   
    Γ) Απνηειείηαη από έλα ζύλνιν νξγαληθώλ     
    ζπζηεκάησλ θαη πεξηβάιιεηαη από ην δέξκα.  

   
    Δ) Σύλνιν νξγάλσλ πνπ ζπλεξγάδνληαη κεηαμύ     
    ηνπο γηα λα θάλνπλ κηα επξύηεξε ιεηηνπξγία ελόο  
    πνιπθύηηαξνπ νξγαληζκνύ.   

 
 

4. Να ζεκεηώζεηε ζε πνην κέξνο ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο γπλαίθαο γίλεηαη:    (4Χ0,25 κνλ.) 
 
α) ε γνληκνπνίεζε.     ………………………………… 

 
β) ε αλάπηπμε ηνπ εκβξύνπ.   ………………………………… 

 
γ) ε παξαγσγή σαξίσλ.   ………………………………… 

 
δ) ε δηνρέηεπζε ησλ ζπεξκαηνδσαξίσλ. ………………………………… 
 
 

5. Σηνλ πην θάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηέζζεξηο (4) νξγαληζκνί.  Να γξάςεηε θάησ από ηνλ 
θάζε νξγαληζκό ηελ ομοηαξία ζηελ νπνία απηόο αλήθεη.                                   (4Χ0,25 κνλ.) 
 

ΟΡΓΑΝΙΜΟ 

 

 

Οπγανιζμόρ 1 

 

Οπγανιζμόρ 2 

 

Οπγανιζμόρ 3 

 

Οπγανιζμόρ 4 

 

ΟΜΟΣΑΞΙΑ 
 

    

 
 
6. Να γξάςεηε δύν (2) ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε θσηνζύλζεζε είλαη πνιύ ζεκαληηθή γηα ηε 

δσή ζηνλ πιαλήηε καο.                 (2Χ0,5 
κνλ.) 
 
α) .………………………………………………………………………………………………………….. 
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     …..………………………………………………………………………………………………………….. 
 
β) .………………………………………………………………………………………………………….. 

 
     …..………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
ΜΔΡΟ Β΄ (8 κνλάδεο) 
Απνηειείηαη από έμη (6) εξσηήζεηο.  Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δύν (2) κνλάδεο. 
Να απαληήζεηε μόνο ζηιρ ηέζζεπιρ (4) εξσηήζεηο.   
 

 
1. Με ηε βνήζεηα ηνπ πην θάησ ζρεδηαγξάκκαηνο,           (8Χ0,25 κνλ.) 
 

α) λα νλνκάζεηε ηα όξγαλα κε ηνπο αξηζκνύο 1-3.  
 

i) Όξγαλν 1:  ………………………………… 
  

ii) Όξγαλν 2:  ………………………………… 
 

iii) Όξγαλν 3:  ………………………………… 
 

β) λα αλαθέξεηε ηε ιεηηνπξγία ησλ νξγάλσλ κε ηνπο  
αξηζκνύο 1 - 2.   

 
i) Λεηηνπξγία νξγάλνπ 1:  ………………………………… 

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

ii) Λεηηνπξγία νξγάλνπ 2:  ………………………………… 
  

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

 
γ) λα γξάςεηε ζε πνην ζύζηεκα αλήθεη ην θαζέλα από ηα όξγαλα κε ηα γξάκκαηα Α - Γ.  

 
i) Οξγαληθό Σύζηεκα Α:   ………………………………… 

  
ii) Οξγαληθό Σύζηεκα Β:   ………………………………… 

 
iii) Οξγαληθό Σύζηεκα Γ:   ………………………………… 

 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 

Α 

Γ 

Β 
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2. α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε πνπ δείρλνπλ νη αξηζκνί 1 - 4 ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα ηνπ 
γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο:              (4Χ0,25 κνλ.) 

  
1. ………………………………………… 

 
2. ………………………………………… 

 
3. ………………………………………… 

 
4. ………………………………………… 

 
 

 
β) Να γξάςεηε ζε ηη ρξεζηκεύνπλ ηα πην θάησ κέξε ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο:  (4Χ0,25 κνλ.) 

 
i) ζπεξκαηνδόρνο θύζηε: …………………………………………………………………………. 

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

ii) όξρεηο: ……………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
  

iii) όζρεν: ..…………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………..  
 

iv) ζπεξκαηηθόο πόξνο: ……………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
3. α) Πνηα θξηηήξηα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ ηαμηλόκεζε ησλ ζπνλδπισηώλ νξγαληζκώλ ζε 

νκνηαμίεο;               (4Χ0,25 κνλ.) 

 
i) ……………………………………………………………………………………………………… 

 
ii) ……………………………………………………………………………………………………… 

 

iii) ……………………………………………………………………………………………………… 
 

iv) .…………………………………………………………………………………………………….. 
 

β) Να νλνκάζεηε ηελ νκνηαμία ζηελ νπνία αλήθεη ν θάζε έλαο από ηνπο πην θάησ νξγαληζκνύο:
                      (4Χ0,25 κνλ.) 

 
i) Μέδνπζα:  ………………………………… 

 
ii) Σαιηγθάξη: ………………………………… 

 
iii) Αξάρλε:  ………………………………… 

 
iv) Αζηεξίαο:           …………………………………      

4 

3 2 

1 
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4. α) Με πνηα νπζία γίλεηαη ε αλίρλεπζε ηνπ ακύινπ; …………………………………….. (0,25 κνλ.) 
 
β) Πνηα παξαηήξεζε κε ηε βνήζεηα ηεο πην πάλσ νπζίαο ζα επηβεβαηώζεη ηελ παξνπζία 
ακύινπ;             (0,5 κνλ.)
            
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
γ) Πνηα νπζία ηνπ θύιινπ απνκαθξύλεηαη κε ηε δηαδηθαζία ηνπ απνρξσκαηηζκνύ;     (0,25 κνλ.) 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
δ) Να πεξηγξάςεηε ηα ηξία βήκαηα ηνπ απνρξσκαηηζκνύ ελόο θύιινπ.          
 
1ν βήκα: .………..………………………………………………………………………………………… 
 
……..………………………………………………………………………………………………………. 

 
……..…………………………………………………………………………………………. (0,25 κνλ.) 

 
2ν βήκα: .………..………………………………………………………………………………………… 
 
……..………………………………………………………………………………………………………. 

 
……..………………………………………………………………………………………….   (0,5 κνλ.) 
 
3ν βήκα: .………..………………………………………………………………………………………… 
 
……..………………………………………………………………………………………………………. 

 
……..…………………………………………………………………………………………. (0,25 κνλ.) 

 
 
 

5. α) Να αξηζκήζεηε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο από ην 1 - 6, ώζηε λα ζρεκαηίδνπλ ηε ζσζηή ζεηξά 
κε ηελ νπνία ρξεζηκνπνηνύκε ην κηθξνζθόπην.          (6X0,25 κνλ.) 

 

 

α) Γπξίδνπκε αξγά ην κεγάιν θνριία εζηίαζεο κέρξη λα εκθαληζηεί ην αληηθείκελν ηεο 
αληηθεηκελνθόξνπ πιάθαο.   

 

β) Τνπνζεηνύκε ζηελ ηξάπεδα ηελ αληηθεηκελνθόξα πιάθα, κε ην αληηθείκελν πξνο ηα 
πάλσ. 

 

γ)  Τνπνζεηνύκε ζηε ζέζε κηθξνζθόπεζεο ηνλ αληηθεηκεληθό θαθό κε ηε κηθξόηεξε 
κεγέζπλζε.  

 

δ) Με κηθξέο θηλήζεηο ηνπ κηθξνύ θνριία εζηίαζεο εζηηάδνπκε γηα λα δνύκε πην 
θαζαξά ην αληηθείκελν.  

 

ε) Αλάβνπκε ηε θσηεηλή πεγή θαη αλνίγνπκε ην δηάθξαγκα.    
 

 

ζη) Μεηαθηλνύκε ηελ αληηθεηκελνθόξα πιάθα έηζη ώζηε ην αληηθείκελν πνπ ζα 
παξαηεξήζνπκε λα είλαη ζην θέληξν ηνπ νπηηθνύ πεδίνπ.  
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β) Να νλνκάζεηε ηα κέξε κε ηνπο αξηζκνύο 1-2:          (2Χ0,25 κνλ.) 
  
 

1. …………………………………………. 
 

2. …………………………………………. 
 
 

 
 
 
 

 
 

6. α) Με ηε βνήζεηα ηνπ πην θάησ ζρεδηαγξάκκαηνο, λα απαληήζεηε ηηο εξσηήζεηο πνπ 
αθνινπζνύλ: 

 
i) Πώο νλνκάδεηαη ν δηπιαλόο θύθινο;   (0,25 κνλ.) 
 
…………………........................................................ 

 
ii) Πνην γεγνλόο ζπκβαίλεη ηηο κέξεο 1-5 ηνπ θύθινπ 
απηνύ;                  (0,25 κνλ.) 

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

iii) Να εμεγήζεηε ηη είλαη ε σνξξεμία θαη λα 
ζεκεηώζεηε ζην ζρεδηάγξακκα πνηα κέξα ηνπ 
θύθινπ ζπκβαίλεη.             (0,75 κνλ.)           
       
..………………………………………………………… 
 
………………………………………………………….. 

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

 

β) Να δώζεηε ηνπο νξηζκνύο ησλ πην θάησ:           (2Χ0,25 κνλ.) 

 
i) γνληκνπνίεζε: ……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………… 

ii) ηνθεηόο: ………………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………………… 

γ) Να ζεκεηώζεηε έλα ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ζπεξκαηνδσαξίνπ ην νπνίν ην βνεζά λα θηλεζεί. 

                                         (0,25 κνλ.) 

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

1 

2 
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ΜΔΡΟ Γ΄(6 κνλάδεο) 
Απνηειείηαη από ηξεηο (3) εξσηήζεηο.  Η νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε ηξεηο (3) κνλάδεο. 
Να απαληήζεηε μόνο ζηιρ δύο (2) εξσηήζεηο.   
 
 
1. α) Σε πνην νξγαλίδην ηνπ θπηηάξνπ γίλεηαη ε θσηνζύλζεζε; ………………………………………... 

          (0,25 κνλ.) 
 
β) Να νλνκάζεηε ηηο πξώηεο ύιεο ηεο θσηνζύλζεζεο.     (0,5 κνλ.) 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
γ) Πνηνο από ηνπο ηέζζεξηο παξάγνληεο θαη πξώηεο ύιεο πνπ είλαη απαξαίηεηνη γηα ηε 
θσηνζύλζεζε έρεη κεηαβιεζεί ζην πην θάησ πείξακα;                        (0,25 κνλ.) 

 
    αζβεζηόλεξν 

 

 

……………………………………………………………………….. 

 

δ) Πνηα ηδηόηεηα έρεη ην αζβεζηόλεξν; Πνηα άιιε 
νπζία έρεη ηελ ηδηόηεηα απηή;           (2Χ0,25 κνλ.)  
 

…………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………. 

 
ε) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο:          
 
i) Έλα νηθνζύζηεκα απνηειείηαη από ηνπο δσληαλνύο νξγαληζκνύο θαη ηνπο  

 

..……………………… παξάγνληεο κηαο πεξηνρήο  θαζώο θαη ηηο κεηαμύ ηνπο  

 

…………………………              (2Χ0,25 κνλ.) 

 
ii) ………………………… νλνκάδνληαη νη νξγαληζκνί πνπ εμαζθαιίδνπλ ηηο απαξαίηεηεο  

 
ζξεπηηθέο νπζίεο από ηα ζώκαηα άιισλ νξγαληζκώλ.       (0,5 κνλ.) 

 
ζη) Να εηζεγεζείηε δύν (2) ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα κπνξνύζακε λα κεηώζνπκε ην 
θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ.                    (2Χ0,25 κνλ.) 
 
i)       ………………………………….…………………………………………………………………. 

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

 
ii)  ………………………………….…………………………………………………………………. 

 
.…………………………………………………………………………………………………….. 
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2 

2. α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ θπηηάξνπ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνπο αξηζκνύο 1-4.      (4Χ0,25 κνλ.) 
 
 

1. ………………………………………… 
 

2. ………………………………………… 
 

3. ………………………………………… 
 

4. ………………………………………… 
 
 
 
 
β) Να γξάςεηε ην ξόιν ησλ πην θάησ νξγαληδίσλ ηνπ θπηηάξνπ:        (3X0,25 κνλ.)

  
i) πιαζκαηηθή κεκβξάλε: .………………………………………………………………………….. 

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

 
ii) ππξήλαο: ……………….………………………………………………………………………….. 

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

iii) κηηνρόλδξηα: ……………….………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
 

γ) Πνηα θύηηαξα νλνκάδνληαη πξνθαξπσηηθά; Να νλνκάζεηε έλαλ πξνθαξπσηηθό νξγαληζκό.  
                 (2Χ0,25 κνλ.)  
.……………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………. 

 
δ) Τη είδνπο θύηηαξν είλαη ην πην πάλσ, θπηηθό ή δσηθό; Να γξάςεηε δύν (2) ιόγνπο πνπ λα 
δηθαηνινγνύλ ηελ απάληεζή ζαο.            (3Χ0,25 κνλ.) 
 
.……………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

4 

3 
2

 
 

1 
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3. α) Σηνλ πην θάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηέζζεξηο (4) νξγαληζκνί.  Να γξάςεηε θάησ από ηνλ 
θάζε νξγαληζκό ην βαζίλειο ζην νπνίν απηόο αλήθεη.                                   (4Χ0,25 κνλ.) 
 

ΟΡΓΑΝΙΜΟ 
 
 
 

Οπγανιζμόρ 1 
 

 

Οπγανιζμόρ 

2  

Οπγανιζμόρ 3 Οπγανιζμόρ 

4  

ΒΑΙΛΔΙΟ 
 

    

 
β) Να γξάςεηε ηέζζεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ βαζηιείνπ 1 (νξγαληζκνύ 1).      (4Χ0,25 κνλ.) 
 
i) ……………………………………………………………………………………………………… 

 
ii) ……………………………………………………………………………………………………… 

 

iii) ……………………………………………………………………………………………………… 
 

iv) ……………………………………………………………………………………………………… 
 
γ) Να εμεγήζεηε κε πνην θξηηήξην ηαμηλόκεζεο δηαρσξίδνπκε ην βαζίιεην 1 (νξγαληζκό 1) από 
ην βαζίιεην 2 (νξγαληζκό 2).         (0,5 κνλ.) 
 
…………………………………………………………..….……………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
δ) Να εμεγήζεηε κε πνην θξηηήξην ηαμηλόκεζεο δηαρσξίδνπκε ην βαζίιεην 1 (νξγαληζκό 1) από 
ην βαζίιεην 3 (νξγαληζκό 3).          (0,5 κνλ.) 
 
…………………………………………………………..….……………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
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Β΄ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ ΓΤΜΝΑΗΟ ΛΔΤΚΩΗΑ    ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ 2012-2013 

 

ΓΡΑΠΣΔ  ΠΡΟΑΓΩΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΗΟΤΝΗΟΤ  2013 

 

 

   ΜΑΘΖΜΑ             :  ΦΤΗΟΓΝΩΣΗΚΑ - ΒΗΟΛΟΓΗΑ                                 ΒΑΘΜΟ                                                            

   ΣΑΞΖ                    :  Α΄                                      ΑΡΗΘΜΟ               :  ______________ 

   ΓΗΑΡΚΔΗΑ            :  1 ώπα και 30 λεπηά         ΟΛΟΓΡΑΦΩ         :  ______________ 

   ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ    :  10.06.2013                        ΤΠ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ/TΡΗΑ  :  __________   

  

  ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΜΑΘΖΣΖ/TΡΗΑ : _____________________________________ 

  ΣΜΖΜΑ : __________                                                  ΑΡΗΘΜΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟΤ : _____ 

   Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από 12 ζειίδεο θαη πεξηιακβάλεη ηα κέξε Α, Β θαη Γ. 

   Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πιηθνύ. 

 

ΜΔΡΟ Α : Μονάδερ 6 

Να απαληήζεηε θαη ζηηο 6 επυηήζειρ. 

Κάζε ζσζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 1 μονάδα. 

 

1. αο δίλεηε ε πην θάησ ηξνθηθή αιπζίδα: 

                       Λαηζιά → Λαγόρ → Φίδι → πιζαεηόρ 

α) Να εμεγήζεηε ηη δείρλνπλ ηα βέιε ζε κηα ηξνθηθή αιπζίδα.             (κνλ. 0,5) 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

β) Να νλνκάζεηε έλα ζήξακα από ηελ πην πάλσ αιπζίδα καδί κε ηνλ ζεξεπηή 

ηνπ.                                                                                                      (κνλ. 0,5) 

 

ΘΖΡΑΜΑ ΘΖΡΔΤΣΖ 
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  2. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηελ παξαθάησ πξόηαζε:                       (κνλ. 1) 

 

α) Σα θπηά παξάγνπλ κόλα ηνπο ηελ ηξνθή ηνπο κε ηε ιεηηνπξγία ηεο 

……………………………………… γη’ απηό νλνκάδνληαη παξαγσγνί ή 

 …………………………………….. νξγαληζκνί.  

β) Σα δώα εμαζθαιίδνπλ ηελ ηξνθή ηνπο ηξώγνληαο άιινπο νξγαληζκνύο 

γη’ απηό νλνκάδνληαη …………………………….. ή …………………………. 

νξγαληζκνί.   

 

3.  ηνλ πην θάησ πίλαθα δίλνληαη ηέζζεξεηο δσληαλνί νξγαληζκνί. Κάησ από 

θάζε νξγαληζκό, λα γξάςεηε ην βαζίιεην ζην νπνίν αλήθεη.                   (κνλ. 1) 

 

 

Ευνηανόρ 

οπγανιζμόρ 

 

 

 

 

 

 

 

Πνληηθόο Διηά Μαληηάξη ηαθπιόθνθθνο 

Βαζίλειο  

 

   

 

 

4. Να αλαθέξεηε δύο (2) αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζην ζώκα ησλ αγνξηώλ όηαλ 

βξίζθνληαη ζηελ εθεβεία.                                                                           (κνλ. 1) 

(i) ………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

(ii) ………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………….

.…………………………………………………………………………………………... 
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5. α) Σα πην θάησ ζρήκαηα δείρλνπλ θπηηθά θύηηαξα ( θύηηαξα επηδεξκίδαο 

θξεκκπδηνύ) θαη δσηθά θύηηαξα (θύηηαξα βιελλνγόλνπ ηνπ ζηόκαηνο).  

Πνην από απηά αλήθεη ζε θπηηθό θαη πνην ζε δσηθό θύηηαξν;               (κνλ. 0,5) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Εσηθά θύηηαξα: ………………………………………………………………………. 

Φπηηθά θύηηαξα: ……………………………………………………………………… 

 

β) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα πνπ αλαθέξεηαη ζηηο κεγεζπληηθέο 

ηθαλόηεηεο ηνπ κηθξνζθνπίνπ, ζπκπιεξώλνληαο ηα ζηνηρεία πνπ ιείπνπλ:                  

                                                                                                             (κνλ. 0,5) 

Πποζοθθάλμιορ 

θακόρ 

Ανηικειμενικόρ θακόρ ςνολική μεγεθςνηική 

ικανόηηηα μικποζκοπίος 

10Υ 20Υ ……………………. 

10Υ ……………………. 1000 

 

6. α) ηνλ πην θάησ πίλαθα, λα αληηζηνηρίζεηε ζηε ζηήιε Β, ην θάζε νξγαλίδην 

ηεο ζηήιεο Α κε ηελ αληίζηνηρε ιεηηνπξγία ηνπ ζηε ζηήιε Γ.               (κνλ. 0,75) 

 

Α Β Γ 

Α. Ππξήλαο  

Α …… 

1. Διέγρεη πνηεο νπζίεο κπαίλνπλ θαη πνηεο 

βγαίλνπλ από ην θύηηαξν. 

Β. Κπηηαξηθή ή 

πιαζκαηηθή κεκβξάλε 

 

Β …….. 

2. Βξίζθεηαη κόλν ζηα θπηηθά θύηηαξα. Ηζρπξό 

πεξίβιεκα πνπ πξνζηαηεύεη ην θπηηθό θύηηαξν 

θαη ηνπ δίλεη ζηαζεξό θαη άθακπην ζρήκα. 

Γ. Κπηηαξηθό ηνίρσκα  

Γ……… 

3. Πεξηέρεη ην γελεηηθό πιηθό, DNA. 

Διέγρεη όιεο  ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ θπηηάξνπ.  

 

  Σχήμα Β Σχήμα Α  



4 

 

β) Να νλνκάζεηε ην νξγαλίδην ηνπ θπηηάξνπ από ην νπνίν απειεπζεξώλεηαη 

ελέξγεηα.                                                                                             (κνλ. 0,25) 

………………………………………………………………………………………….. 

 

 

ΜΔΡΟ Β : Μονάδερ 8 

Από ηηο 6 εξσηήζεηο λα απαληήζεηε μόνο ζηιρ 4. 

Κάζε ζσζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 2 μονάδερ. 

 

1. α) Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα κε ηηο ελδείμεηο 1- 4 ζην πην θάησ ζρήκα ηνπ 

   γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο γπλαίθαο.                                                  (κνλ. 1) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

β) ηνλ πην θάησ πίλαθα λα ζπγθξίλεηε ην σάξην θαη ην ζπεξκαηνδσάξην σο 

πξνο ην κέγεζνο θαη ηνλ ηξόπν θίλεζήο ηνπο.                                        (κνλ. 1) 

 

 πεπμαηοζυάπιο Ωάπιο 

Μέγεθορ  

 

 

Σπόπορ 

κίνηζηρ 

.  

 

      

 

 

 

1. …………………………….. 

2. …………………………….. 

3. …………………………….. 

4. …………………………….. 

 

 

 

 

 

1 

2    3 
 

 

4 
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2. α) Ο πην θάησ πίλαθαο δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ηπειρ (3) δσληαλνύο 

νξγαληζκνύο πνπ αλήθνπλ ζηα ζπνλδπισηά. Να γξάςεηε ζηελ θαηάιιειε 

ζηήιε ηνπ πίλαθα ηελ ομοηαξία ζηελ νπνία αλήθεη θάζε νξγαληζκόο θαζώο 

θαη έλα παπάδειγμα νξγαληζκνύ γηα θάζε νκνηαμία.                          (κνλ. 1,5) 

 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΕΩΝΣΑΝΟΤ 

ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ 

ΟΝΟΜΑΗΑ 

ΟΜΟΣΑΞΗΑ 

ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ 

ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ 

Γελληνύληαη ζηελ μεξά από απγά κε 
ζθιεξό θέιπθνο. Σα πεξηζζόηεξα 
έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα πεηνύλ. 
Αλαπλένπλ κε πλεύκνλεο. Σν δέξκα 
ηνπο θαιύπηεηαη από θηεξά.  

  

Ενπλ θαη πνιιαπιαζηάδνληαη κόλν 
ζην λεξό. Γελλνύλ αβγά. Αλαπλένπλ 
κε βξάγρηα. Σν δέξκα ηνπο 
θαιύπηεηαη κε ιέπηα. 

  

Ενπλ 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. 

  

 

β) Ο γάηορ, καδί κε άιινπο δσληαλνύο νξγαληζκνύο, ηαμηλνκείηαη ζηα 

ζειαζηηθά. Να γξάςεηε δύο (2) ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηθαηνινγνύλ ηελ 

θαηάηαμε ηνπ γάηνπ ζηα ζειαζηηθά.                                                     (κνλ. 0,5) 

(i) ……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….… 

(ii) ……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….… 

 

3. α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε 1- 4 ζην πην θάησ ζρήκα ηνπ θπηηθνύ θπηηάξνπ.     

                                                                                                                (κνλ. 1)        

 

1. …………………………….. 

2. …………………………….. 

3. …………………………….. 

4. …………………………….. 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 
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β) Να αλαθέξεηε δύο (2) διαθοπέρ κεηαμύ δσηθνύ θαη θπηηθνύ θπηηάξνπ.              
 
                                                                                                                (κνλ. 1) 
(i) ……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….… 

(ii) ……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….… 

 

4. α) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά.                                                         (κνλ. 0,5) 

(i) Ζ δνκηθή θαη ιεηηνπξγηθή κνλάδα ηεο δσήο νλνκάδεηαη ……………………… 

(ii) Σν ζύλνιν ησλ θπηηάξσλ πνύ είλαη όκνηα κνξθνινγηθά θαη είλαη 

εηδηθεπκέλα λα θάλνπλ ηελ ίδηα ιεηηνπξγία νλνκάδεηαη …………………………... 

 

β) Να αληηζηνηρίζεηε ζηε ζηήιε Β, ηα όξγαλα ηεο ζηήιεο Α κε ηηο αληίζηνηρεο 

ιεηηνπξγίεο ηνπο από ηε ζηήιε Γ.                                                            (κνλ. 1) 

                                                   

Α Β Γ 

Α. πθώηη   

Α ……… 

1. Όξγαλν πνύ ιεηηνπξγεί ζαλ αληιία ηνπ 

αίκαηνο. 

Β.  ηνκάρη  

Β ………. 

2. Όξγαλν ζην νπνίν νινθιεξώλεηαη ε πέςε 

    ηεο ηξνθήο θαη γίλεηαη ε απνξξόθεζε ησλ 

    ζξεπηηθώλ νπζηώλ ζην αίκα. 

Γ. Καξδηά  

Γ ………. 

3. Όξγαλν ζην νπνίν απνζεθεύεηαη  

    πξνζσξηλά ε ηξνθή θαη ζπλερίδεηαη ε   

    πέςε πνπ μεθίλεζε ζην ζηόκα. 

Γ. Λεπηό έληεξν  

Γ ………. 

4. Παξάγεη ηε ρνιή θαη απαιιάζζεη ηνλ 

    νξγαληζκό από βιαβεξέο νπζίεο ηηο  

    νπνίεο ζηέιλεη ζην αίκα. 

 

γ) Να αλαθέξεηε ζε πνην νξγαληθό ζύζηεκα αλήθεη θάζε έλα από ηα πην θάησ 
όξγαλα ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ, ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πίλαθα πνπ 
αθνινπζεί:                                                                                            (κνλ. 0,5) 
                        

ΟΡΓΑΝΟ ΟΡΓΑΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 

ηνκάρη 

 

 

 

Πλεύκνλεο  
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Μάιος 2013 

Δε     Τρ    Τε    Πε    Πα    Σά     Κυ 

                   1       2      3       4        5 

 6       7      8        9    10     11      12 

13     14    15    16    17     18      19 

20     21     22    23   24     25      26 

27     28     29    30   31 

 

    

 

5. α) Ζ Μαξία έρεη θαηακήλην θύθιν θάζε 28 κέξεο. Να ππνινγίζεηε πνηεο 

κέξεο ηνπ θαηακήληνπ ηεο θύθινπ, ε Μαξία, αλ έρεη ζεμνπαιηθή επαθή κπνξεί 

λα κείλεη έγθπνο, δεδνκέλνπ όηη είρε «πεξίνδν» (πξώηε κέξα ηνπ θαηακήληνπ 

θύθινπ ηεο) ζηηο 2  Μαΐνπ.                                                                     (κνλ. 0,5) 

 

      …………………………………………………. 

      …………………………………………………. 

      …………………………………………………. 

      …………………………………………………. 

      …………………………………………………. 

      …………………………………………………. 

 

 

 

β) Να αλαθέξεηε ηελ εκεξνκελία πνπ ε Μαξία ζα έρεη υοππηξία.  (κνλ. 0,25)                                                                                                            

………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………….. 

γ) Αλ ε Μαξία δελ κείλεη έγθπνο πόηε πξνβιέπεηαη λα έρεη ηελ επόκελή ηεο 

«πεξίνδν»;                                                                                           (κνλ. 0,25) 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

δ) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά.                                                                (κνλ. 1) 

(i) Οη δύν σνζήθεο ηεο γπλαίθαο έρνπλ ζρήκα ζαλ ακύγδαιν θαη πεξηέρνπλ 

κέζα ηα ………………………  

(ii) Μηα θνξά ην κήλα πεξίπνπ έλα σάξην απειεπζεξώλεηαη από ηελ 

………………………….. θαη θαηαιήγεη κέζα ζηνλ ………………………………..  

Απηό ην θαηλόκελν νλνκάδεηαη ………………………..  

 

6. α) Ζ αύμεζε πνηνπ αεξίνπ ζηελ αηκόζθαηξα πξνθαιεί ην θαηλόκελν ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ;                                                                                      (κνλ. 0,5) 

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

β) Να αλαθέξεηε δύο (2) ιόγνπο πνπ νδεγνύλ ζηελ αύμεζε ηνπ αεξίνπ απηνύ 

ζηελ αηκόζθαηξα.                                                                                   (κνλ. 1) 

(i)………………………………………………………………………………………

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

2 
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(ii)…………………………………………………………………………………….…

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

 

γ) Γηαηί ε δελδξνθύηεπζε κπνξεί λα είλαη κηα ιύζε ζην θαηλόκελν ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ;                                                                                      (κνλ. 0,5) 

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

 

 

ΜΔΡΟ Γ : Μονάδερ 6 

Από ηηο 3 εξσηήζεηο λα απαληήζεηε μόνο ζηιρ 2. 

Κάζε ζσζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 3 μονάδερ. 

 

1. Σα θπηά Α θαη B παξέκεηλαλ ζηηο ζπλζήθεο πνπ θαίλνληαη πην θάησ γηα δύν 

κέξεο. ηε ζπλέρεηα έγηλε ε δηαδηθαζία αλίρλεπζεο ακύινπ ζε έλα θύιιν από 

θάζε θπηό μερσξηζηά. 

 

 

Αθνύ κειεηήζεηε ην ζρήκα λα απαληήζεηε ηηο πην θάησ εξσηήζεηο: 

α) Πνηα ηδηόηεηα έρεη ην θαπζηηθό λάηξην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζην θςηό Α;           

                                                                                                           (κνλ. 0,25) 
…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

β) Να εμεγήζεηε ζε ηη ρξεζηκεύεη ην θςηό Β.                                     (κνλ. 0,25) 

…………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….. 

       Φςηό Α                     Φςηό Β 
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γ) Να  ζπκπιεξώζεηε ζηνλ πην θάησ πίλαθα ηα απνηειέζκαηα (αιιαγή 

ρξώκαηνο θύιινπ) θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ πεηξάκαηνο κεηά πνπ 

πξνζζέζακε δηάιπκα ησδίνπ ζε απνρξσκαηηζκέλα θύιια θαη ζηα δύν θπηά.             

                                                                                                                (κνλ. 1) 

 

Αποσπυμαηιζμένο θύλλο Παπαηήπηζη/Αποηέλεζμα 

(αλλαγή σπώμαηορ θύλλος) 

ςμπέπαζμα 

1) Από θπηό κε θαπζηηθό 

λάηξην (θςηό Α) 

 

 

 

 

2) Από θπηό ρσξίο 

θαπζηηθό λάηξην (θςηό Β) 

 

 

 

 

 

δ) Να ζπκπιεξώζεηε ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα πνπ αλαθέξεηαη ζηε 

ιεηηνπξγία ηεο θσηνζύλζεζεο.                                                               (κνλ. 1) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
ε) Να γξάςεηε δύο (2) ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε ιεηηνπξγία ηεο 
θσηνζύλζεζεο είλαη ζεκαληηθή γηα όινπο ηνπο δσληαλνύο νξγαληζκνύο ηνπ 
πιαλήηε καο.                                                                                       (κνλ. 0,5) 
                                                                                                                           
(i)…….…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

(ii)………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

    

Ήλιος 

Χλωροφύλλη 
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2. Να κειεηήζηε ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα ην νπνίν παξνπζηάδεη έλα  
ηξνθηθό πιέγκα θαη λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α) Υξεζηκνπνηώληαο ην πην πάλσ πιέγκα λα νλνκάζεηε:                (κνλ. 1)

          

α. Έλα αξθνθάγν Οξγαληζκό  

β. Έλα Φπηνθάγν Οξγαληζκό  

γ. Έλα Παξαγσγό  

δ. Έλα Κνξπθαίν Θεξεπηή  

 

β) Να νλνκάζεηε έναν νξγαληζκό από ην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα πνπ 

αληαγσλίδεηαη ην θίδη γηα ηξνθή θαη λα νλνκάζεηε ηελ ηξνθή απηή.    (κνλ. 0,5)  

                                                                                                     

Οπγανιζμόρ 1 Οπγανιζμόρ 2 Σποθή για ηην οποία 

ανηαγυνίζονηαι 

 

Φίδη 

 

 

 

 

 

          Φςηά 
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γ) Από ην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα λα γξάςεηε κηα ηξνθηθή αιπζίδα πνπ λα 

απνηειείηαη από ηπειρ (3) νξγαληζκνύο.                                             (κνλ. 0,5)

   

………………………………………………………………………………………… 

 

δ) Να αλαθέξεηε δύο (2) θεηικέρ και δύο (2) απνηηικέρ ελέξγεηεο ηνπ 

αλζξώπνπ νη νπνίεο πξνθαινύλ αιιαγέο ζην πεξηβάιινλ.                   (κνλ. 1)  

 

ΘΔΣΗΚΔ ΔΝΔΡΓΔΗΔ ΑΡΝΖΣΗΚΔ ΔΝΔΡΓΔΗΔ 

1.  

 

1. 

 

 

2.  

 

2.  

 

 

 
 
 
3. α) Σν πην θάησ ζρήκα δείρλεη ην αλαπαξαγσγηθό ζύζηεκα ηνπ άληξα. Να 
νλνκάζεηε ηα κέξε κε ηνπο αξηζκνύο 1 – 4.                                           (κνλ. 1) 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. ……………………………………… 

2. ……………………………………… 

3. ……………………………………… 

4. ……………………………………… 

 

     1 

 

     

 

     2 

 

3 

 

4 
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β) ηνλ πην θάησ πίλαθα λα αληηζηνηρίζεηε ζηε ζηήιε Β ηα όξγαλα ηεο ζηήιεο 
Α κε ηηο αληίζηνηρεο ιεηηνπξγίεο ηνπο από ηε ζηήιε Γ.                            (κνλ. 1) 
 

Α Β Γ 
Α. Πξνζηάηεο  

Α …………… 
1. Όξγαλν πνπ παξάγεη ηα 

ζπεξκαηνδσάξηα. 

 
 

Β. Οπξήζξα  
Β …………… 

 2. Όξγαλν πνπ παξάγεη εθθξίκαηα γηα 

ηα ζπεξκαηνδσάξηα. 

 
Γ. Δπηδηδπκίδα  

Γ …………… 
 3. σιήλαο από ηνλ νπνίν πεξλνύλ 
ηα νύξα θαη ην ζπέξκα. 
 

Γ. Όξρηο 
 

 
Γ …………… 

 4. Πεξηειηγκέλνο ζσιήλαο πνπ 
απνζεθεύεη πξνζσξηλά ηα 
ζπεξκαηνδσάξηα θαη επίζεο παξάγεη 
εθθξίκαηα. 

 
 

γ) Να εμεγήζεηε ηη είλαη ε πάζεζε πνπ νλνκάδεηαη κπςτοπσία.         (κνλ. 0,5)  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

δ) Να εμεγήζεηε από ηη απνηειείηαη ην ζπέπμα ζηνλ άληξα.              (κνλ. 0,5) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Ζ  Γηεπζύληξηα 

 

 

Πάκεια ηόξεϋ  



ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΛΕΑΣ                                     
Σχολική  Χρονιά  2012 - 2013

ΓΡΑΠΤΕΣ  ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  ΙΟΥΝΙΟΥ

Βαθµός                        : ……………

Υπογραφή καθηγητή : ……………

Μάθηµα        : Βιολογία Τάξη                             : Α

Ηµεροµηνία : 05 Ιουνίου 2013 Ώρα εξέτασης             : 7:45 - 9:15

Διάρκεια       : 1:30 ώρες (90 λεπτά)

Ονοµατεπώνυµο : ………….…………………….………………..……Αρ. …... Τµήµα : ……

!   1. Να γράψετε µόνο µε µελάνι µπλε ή µαύρο.

ΟΔΗΓΙΕΣ  2. Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού (tipp-ex).

   3. Το εξεταστικό δοκίµιο αποτελείται από 11 σελίδες.

ΜΕΡΟΣ Α΄:  Αποτελείται από έξι (6) ερωτήµατα.

   Να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήµατα.

   Κάθε ερώτηµα βαθµολογείται µε µία (1) µονάδα.

1. Να γράψετε δίπλα από τον κάθε οργανισµό, στον παρακάτω πίνακα, το βασίλειο στο 
οποίο αυτός ανήκει.                    (µ. 1)

Οργανισµός Βασίλειο Οργανισµός Βασίλειο

Αµοιβάδα Μανιτάρι

Μηλιά Μαϊντανός

Σαλµονέλλα Αστερίας

Αγρινό Σταφυλόκοκκος

1



2. Σας δίνεται παρακάτω το σχήµα ενός κυττάρου.

 (α) Να ονοµάσετε τις δοµές 1-3.              (µ. 0,75)

 1. _____________________

 2. _____________________

 3. _____________________

(β) Τι είδος κυττάρου είναι; ___________________     (µ. 0,25)

3. Για να κάνετε µικροσκοπική παρατήρηση ενός δείγµατος θα πρέπει να ρυθµίσετε 
κατάλληλα τα µέρη του µικροσκοπίου. Να σηµειώσετε στο πιο κάτω σχήµα τα µέρη 1 - 4, 
επιλέγοντας από αυτά που σας δίνονται.               (µ. 1)

φωτεινή πηγή, προσοφθάλµιοι φακοί, οπτική τράπεζα, µικροµετρικός κοχλίας,
µακροµετρικός κοχλίας, αντικειµενικοί φακοί

        1. _____________________

        2. _____________________

        3. _____________________

        4. _____________________

4. Χρησιµοποιώντας τέσσερις (4) οργανισµούς από αυτούς που σας δίνονται πιο κάτω, να 
δηµιουργήσετε µία τροφική αλυσίδα.               (µ. 1)

φίδι, κότσυφας, λαγός, χορτάρι, αετός, ακρίδα

2
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4 Ερευνώντας  τη  Φωτοσύνθεση 

Ασκήσεις  για  το  σπίτι …  και  για  σένα!  
1.  Να  τοποθετήσετε  τις  πιο  κάτω  έννοιες στη  σωστή  σειρά  ώστε  να  σχηματιστεί  η  διαδικασία  

της  φωτοσύνθεσης: 

 
    

 

 

 

1: Χλωροφύλλη 2: Ηλιακό  
φως 

3: Νερό 4: Οξυγόνο 5: Διοξείδιο  
του 

άνθρακα 

6: Γλυκόζη  
(άμυλο) 

 

 
 

2. Στη διπλανή  εικόνα  φαίνεται  ένα  πόστερ 
 που  ετοίμασαν  κάποιοι  μαθητές  στο  σχολείο 
 τους  για  τη  «Μέρα  του  Δέντρου». 
 Να  ερμηνεύσετε την  πρόταση του  πόστερ: 
 «Το  Δάσος  είναι  πηγή  ζωής» δίνοντας  δύο 
 επεξηγήσεις. 

(α) ………………………………………………….. 

 ………………………………………………….. 

 ………………………………………………….. 

 ………………………………………………….. 

(β) ………………………………………………….. 

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

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

  

 

 

5. Να συµπληρώσετε το πιο κάτω σχεδιάγραµµα που αναφέρεται στη φωτοσύνθεση.      
                    (µ. 1)

            Ηλιακό φως

              Χλωροφύλλη 

6. Συµπληρώστε τα κενά µε τους κατάλληλους όρους ή φράσεις.           (µ. 1)

• Ο _____________________ διαρκεί περίπου 28 µέρες.

• Ο δερµάτινος σάκος που περιέχει τους δύο όρχεις ονοµάζεται _________________.

• Η έξοδος του ωαρίου από την ωοθήκη ονοµάζεται _____________________.

• Το έµβρυο τρέφεται και αναπνέει µε τη βοήθεια του _____________________ και του 

οµφάλιου λώρου.

ΜΕΡΟΣ Β΄: Αποτελείται από έξι (6) ερωτήµατα.

   Να απαντήσετε σε τέσσερα (4) από τα ερωτήµατα.

   Κάθε ερώτηµα βαθµολογείται µε δύο (2) µονάδες.

1. (α) Πολλά ροµπότ µιµούνται ανθρώπινες λειτουργίες. Όµως τα ροµπότ είναι άβια 
αντικείµενα, ενώ οι άνθρωποι είναι έµβια όντα. Να αναφέρετε δύο (2) λειτουργίες των 
ανθρώπων που δεν χαρακτηρίζουν τα ροµπότ.           (µ. 0,5)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(β) Ποια είναι η διαφορά µεταξύ ενός νεκρού και ενός άβιου σώµατος;       (µ. 0,5)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

3



(γ) Να συµπληρώσετε τον πιο κάτω πίνακα µε τις ακόλουθες λέξεις, ανάλογα µε την 
κατηγορία στην οποία ανήκουν: τα έµβια, τα άβια και τα νεκρά σώµατα.          (µ. 1)

παιδιά, τοίχος, πέστροφα, βιβλίο, λεµονιά, 
ήλιος, ξηρά φύλλα, βροχή

Έµβια Άβια Νεκρά

2. Σας δίνονται οι ακτινογραφίες δύο οργανισµών που ανήκουν στο βασίλειο των ζώων.  
(α) Σε ποια συνοµοταξία ανήκει το καθένα; 
         (µ. 0,5)
Βάτραχος: ________________________

Σκορπιός: ________________________

(β) Ποιο βασικό κριτήριο χρησιµοποιήσατε για να 
γίνει αυτή η κατάταξη;       (µ. 0,5)

______________________________________

(γ) Στον παρακάτω πίνακα δίνονται πληροφορίες για τέσσερις (4) ζωντανούς οργανισµούς 
που όλοι ανήκουν στην ίδια συνοµοταξία µε τον βάτραχο. Να αναφέρετε σε ποια Οµοταξία 
ανήκουν οι οργανισµοί 1 µέχρι 4, συµπληρώνοντας τον πίνακα.           (µ. 1)

Ζωντανοί 
Οργανισµοί Πληροφορίες Οµοταξία

Οργανισµός 1
Γεννήθηκε στην ξηρά από αβγά µε σκληρό 
κέλυφος. Έχει την ικανότητα να πετά. Αναπνέει µε 
πνεύµονες. Το δέρµα του καλύπτεται µε φτερά.

Οργανισµός 2
Ζει κυρίως στην ξηρά. Γεννά αβγά στην ξηρά. 
Αναπνέει µε πνεύµονες. Το δέρµα του είναι ξηρό και 
καλύπτεται από φολίδες.

Οργανισµός 3

Γεννήθηκε και µεγάλωσε αρχικά στο νερό 
αναπνέοντας µε βράγχια. Στη συνέχεια, 
µεταµορφώθηκε αναπτύσσοντας την ικανότητα να 
ζει και στην ξηρά αναπνέοντας µε πνεύµονες. Γεννά 
αβγά στο νερό. Το δέρµα του είναι λείο και πάντοτε 
υγρό.

Οργανισµός 4
Ζει και πολλαπλασιάζεται µόνο στο νερό. 
Γεννά αβγά. Αναπνέει µε βράγχια. Το δέρµα του 
καλύπτεται µε λέπια.

4

Βάτραχος Σκορπιός



3. (α) Να αντιστοιχίσετε το κάθε όργανο που φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα µε την 
αντίστοιχη λειτουργία.                 (µ. 1)

(β) Να εξηγήσετε πώς συνδέονται λειτουργικά µεταξύ τους τα συστήµατα Ερειστικό και 
Μυϊκό και γιατί και τα δύο µαζί, ως ένα σύνολο, ονοµάζονται Κινητικό σύστηµα.         (µ. 1)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

4. (α) Να ονοµάσετε 2 αδένες του αντρικού γεννητικού συστήµατος.       (µ. 0,5)

________________________________________________________________________

(β) Από τι αποτελείται το σπέρµα;            (µ. 0,5)

________________________________________________________________________
 (γ) Να γράψετε δύο διαφορές µεταξύ του ωαρίου και του σπερµατοζωαρίου.      (µ. 0,5)

 (ι) ______________________________________________________________

 (ιι) ______________________________________________________________

(δ) Τι είναι η κρυψορχία; Γιατί µπορεί να προκαλέσει στειρότητα στον άνδρα;      (µ. 0,5)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

5

Όργανο Λειτουργία

1

Όργανα τα οποία βοηθούν στην αναπνοή. Με την εισπνοή 
διευκολύνουν την πρόσληψη οξυγόνου και µε την εκπνοή την 
αποβολή του διοξειδίου του άνθρακα που παράγεται από τα 
διάφορα όργανα. (    )

2 Όργανο στο οποίο αποθηκεύεται προσωρινά η τροφή και 
συνεχίζεται η πέψη που ξεκίνησε στο στόµα. (    )

3

Όργανο που λειτουργεί ως αντλία. Δέχεται το αίµα από όλα τα 
όργανα του σώµατος. Αφού το στείλει στους πνεύµονες, για να 
εµπλουτιστεί µε οξυγόνο, στη συνέχεια το στέλνει σε όλα τα 
όργανα του σώµατος. (    )

4 Όργανα που καθαρίζουν το αίµα από τις βλαβερές ουσίες µε 
την παραγωγή των ούρων. (    )

5
Όργανο σαν σωλήνας µέσα στον οποίο ολοκληρώνεται η πέψη 
της τροφής. Στη συνέχεια οι ουσίες αυτές απορροφούνται από 
τα τοιχώµατα του σωλήνα για να καταλήξουν στο αίµα. (    )



5. (α) Γιατί η λειτουργία της φωτοσύνθεσης είναι τόσο σηµαντική για όλους τους 
οργανισµούς του πλανήτη µας; Να γράψετε δύο (2) λόγους.            (µ. 1)
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(β) Να αντιστοιχίσετε τους όρους που αναγράφονται στη στήλη Α µε έννοιες ή φράσεις 
που αναγράφονται στη στήλη Β.                (µ. 1)

Α Β

(α) οργανισµός που παράγει µόνος του την τροφή του.

1. Παµφάγος (    ) (β) όλη η ποικιλία των οργανισµών της Γης.

2. Θήραµα (    ) (γ) οργανισµός που δεν παράγει µόνος του την τροφή του.

3. Βιοποικιλότητα (    ) (δ) οργανισµός που τρέφεται µόνο µε ζώα.

4. Ετερότροφος (    ) (ε) ονοµάζεται και λεία.

(στ) οργανισµός που τρέφεται µε φυτά και ζώα.

6. (α) Να συµπληρώσετε δίπλα από τη κάθε λειτουργία το όνοµα του οργανιδίου (µέρος 
του κυττάρου) που την επιτελεί.               (µ. 1,5)

Λειτουργία Οργανίδιο

Περιέχει τις πληροφορίες που χρειάζεται το κύτταρο για να ελέγχει 
τις δραστηριότητες και τη δοµή του. Οι πληροφορίες αυτές 
αποτελούν το γενετικό υλικό του κυττάρου.

Εξασφαλίζει την απαραίτητη ενέργεια για τις ανάγκες του κυττάρου.

Περιέχει µια ουσία µε πράσινο χρώµα, τη χλωροφύλλη, που 
δεσµεύει την ηλιακή ενέργεια κατά τη λειτουργία της 
Φωτοσύνθεσης.

Είναι η επιφάνεια που ξεχωρίζει το εσωτερικό του κυττάρου από το 
εξωτερικό περιβάλλον του. Ελέγχει ποιες ουσίες µπαίνουν ή 
βγαίνουν από το κύτταρο.

Αποθήκη νερού και άλλων ουσιών.

Βρίσκεται στο εξωτερικό µέρος του φυτικού κυττάρου. Προστατεύει 
το κύτταρο και του δίνει σταθερό και άκαµπτο σχήµα. 

(β) Να γράψετε δύο διαφορές µεταξύ του ζωικού και του φυτικού κυττάρου.       (µ. 0,5)
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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ΜΕΡΟΣ Γ΄:  Αποτελείται από τρία (3) ερωτήµατα.

    Να απαντήσετε σε δύο (2) από τα ερωτήµατα.

    Κάθε ερώτηµα βαθµολογείται µε τρεις (3) µονάδες.

1. (α) Σας δίνονται πιο κάτω τα σχεδιαγράµµατα του αντρικού και του γυναικείου 
αναπαραγωγικού συστήµατος.

Αφού τα παρατηρήσετε προσεκτικά να σηµειώσετε τον αριθµό που αντιστοιχεί στα 
ακόλουθα όργανα.                    (µ. 1)

(β) Ο καταµήνιος κύκλος της γυναίκας διαρκεί κατά µέσο όρο 28 µέρες. Κατά τη διάρκεια 
του κύκλου αυτού συµβαίνουν ορισµένα σηµαντικά γεγονότα τα οποία µπορούν να 
οµαδοποιήθουν σε τέσσερις φάσεις.

Με απλά λόγια να περιγράψετε τι συµβαίνει σε κάθε φάση του κύκλου.          (µ. 1)

Φάση 1 (ηµέρες 1-5): ______________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Φάση 2 (ηµέρες 6-13): _____________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Φάση 3 (ηµέρα 14): _______________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Φάση 4 (ηµέρες 15-28): ____________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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 Σελίδα  2 

 
5. Να  βάλετε  σε   κύκλο  δύο   (2) όργανα που είναι   υπεύθυνα για   τη   μεταφορά  θρεπτικών  ουσιών   και  
οξυγόνου  στο  έμβρυο;;                                                                                                                                       (2 x 0,5 = 1 μ) 

 
Α. ομφάλιος  λώρος Β. αμνιακός  σάκος Γ. μήτρα Δ. πλακούντας Ε. ωαγωγός 
 
6. Κατά μέσο όρο, μια  γυναίκα έχει  ωορρηξία  για  περίπου  35  χρόνια.  Αν  αυτή  μείνει  έγκυος  μόνο  μια  
φορά  στη  ζωή  της,  περίπου  πόσα  ωάρια θα  απελευθερώσει σε  αυτό  το  διάστημα,  αν  απελευθερώνεται  
ένα  ωάριο  κάθε  φορά; (Να  βάλετε  σε  κύκλο  τον  αριθμό  που  αντιστοιχεί  στην  πιο  κοντινή  απάντηση) 

  (1 x 0,5 = 0,5 μ) 
Α. 35   Β. 500   Γ. 400   Δ. 600   Ε. 300 

 

ΜΕΡΟΣ  Β. Να  απαντήσετε  σε  όλες  τις  ερωτήσεις. 
 

7. Σας   δίνονται   πιο   κάτω   σχεδιαγράμματα   του   αντρικού   και   του   γυναικείου   αναπαραγωγικού  

συστήματος.                                                                                                                              (8 x 0,5 = 4 μ) 

              
 

Αφού  τα  παρατηρήσετε  προσεκτικά  να  σημειώσετε  τον  αριθμό  που  αντιστοιχεί  στα ακόλουθα όργανα: 

Γρ/α Όργανο Αριθμός Γρ/α Όργανο Αριθμός 

Α. Κόλπος  Ε. Ωαγωγός  

Β. Μήτρα  Στ. Προστάτης  

Γ. Επιδιδυμίδα  Ζ. Ωοθήκη  

Δ. Ουρήθρα  Η. Σπερματικός  πόρος  

 
8. Η  Βερόνικα είναι  30  χρονών και  είναι  παντρεμένη  με  τον  Ορέστη εδώ  και  2  χρόνια.  Η  Βερόνικα  έχει  
κανονικό καταμήνιο  κύκλο 28  ημερών.  Αποφάσισαν  να  κάνουν  ένα  παιδάκι και  σκέφτονται  ότι  πρέπει  
να   βρουν   ποιες   είναι   οι   γόνιμες   μέρες   του   κύκλου   της   Βερόνικας για   να   μπορέσει   να   γίνει   η  
γονιμοποίηση. Να  απαντήσετε  στα  επόμενα  ερωτήματα. 

 
α. Να  υπολογίσετε  ποιες μέρες  του  καταμήνιου  κύκλου, η  Βερόνικα, μπορεί  να  μείνει  έγκυος, αν  είχε  
«περίοδο» (πρώτη  μέρα  του  κύκλου  της)  στις  2 Απριλίου.                                                         (1 x 1 = 1 μ) 

……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 

ΠΡΟΧΩΡΗΣΤΕ  ΣΤΗΝ  ΕΠΟΜΕΝΗ  ΣΕΛΙΔΑ 
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(γ) Η πρώτη µέρα της έµµηνης ρύσης της Έλενας είναι στις 3 Μαΐου.
Να υπολογίσετε:

(ι) Ποιες µέρες του καταµήνιου κύκλου της µπορεί 
να µείνει έγκυος η Έλενα, αν έχει σεξουαλική 
επαφή;         (µ. 0,5)
________________________________________

________________________________________

________________________________________

(ii) Πότε θα έχει την επόµενη έµµηνη ρύση (περίοδο) η Έλενα, σε περίπτωση που δε µείνει 
έγκυος;              (µ. 0,5)
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

2. Σας δίνεται το πιο κάτω τροφικό πλέγµα. Αφού το µελετήσετε προσεκτικά, να 

απαντήσετε τα ερωτήµατα που ακολουθούν.

(α)                         (µ. 0,5)

8
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!

Να ονοµάσετε ένα σαρκοφάγο οργανισµό που να µην είναι κορυφαίος θηρευτής.

Να ονοµάσετε ένα κορυφαίο θηρευτή.

Να ονοµάσετε ένα φυτοφάγο οργανισµό.

Να ονοµάσετε ένα παραγωγό.



(β) Να αναφέρετε δύο οργανισµούς που ανταγωνίζονται για το εντοµοφάγο πουλί. (µ. 0,25)

 Οργανισµός 1: _________________ Οργανισµός 2: _________________

(γ) Ποιες είναι οι άµεσες πηγές ενέργειας της αράχνης;     (µ. 0,25)

________________________________________________________________________

(δ) Να δώσετε ένα θηρευτή και το θήραµά του.       (µ. 0,25)

 Θηρευτής 1: _________________ Θήραµα 2: _________________

(ε) Να γράψετε µία τροφική αλυσίδα από το πιο πάνω πλέγµα που να αποτελείται από 
πέντε (5) οργανισµούς και στην οποία να συµµετέχει η αλεπού.      (µ. 0,5)

(στ) Σε περίπτωση που αποµακρυνθούν τα φυτοφάγα έντοµα από το οικοσύστηµα, θα 
επηρεαστεί ο πληθυσµός του σκίουρου από την αποµάκρυνση αυτή; Να δικαιολογήσετε 
την απάντησή σας.             (µ. 0,5)
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(ζ) (ι) Να δώσετε δύο (2) κοινά χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν όλες οι τροφικές 
αλυσίδες.              (µ. 0,5)
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(ιι) Ποιο είναι πιο χρήσιµο για ένα επιστήµονα που µελετά ένα οικοσύστηµα, για να 
καταλάβει τις σχέσεις µεταξύ των οργανισµών, ένα τροφικό πλέγµα ή µία τροφική αλυσίδα. 
Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας.        (µ. 0,25)
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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3. Η Μαριλένα έκανε το έξης πείραµα:
Πήρε δύο πράσινα, καλά ποτισµένα φυτά γερανιού Α και Β. Πάνω στη γλάστρα του κάθε 
φυτού τοποθέτησε ένα µικρό δοχείο. Το δοχείο στη γλάστρα του φυτού Α περιείχε 
ασβεστόνερο και αυτό στη γλάστρα του φυτού Β νερό από τη βρύση. Μετέπειτα, κάλυψε 
τα δύο φυτά µε διαφανές σακούλι και τα έκλεισε αεροστεγώς όπως φαίνεται πιο κάτω.

(α) Γιατί η Μαριλένα χρησιµοποιήσε δύο φυτά γερανιού;       (µ. 0,5)
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(β) Ποια ιδιότητα έχει το ασβεστόνερο; Ποια άλλη ουσία έχει την ίδια ιδιότητα;      (µ. 0,5)
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(γ) Ποιον/ους από τους παράγοντες και πρώτες ύλες που είναι απαραίτητοι για τη 
φωτοσύνθεση έχει µεταβάλει η Μαριλένα; Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας.    (µ. 0,25)
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(δ) Ποιον/ους από τους παράγοντες και πρώτες ύλες που είναι απαραίτητοι για τη 
φωτοσύνθεση έχει διατηρήσει σταθερούς η Μαριλένα; Να αιτιολογήσετε την απάντηση 
σας.                 (µ. 0,5)
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(ε) Τι πιστεύετε ότι θέλει να διερευνήσει η Μαριλένα µε αυτό το πείραµα;     (µ. 0,25)
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(στ) Πως θα διαπιστώσει η Μαριλένα εάν τα φυτά Α και Β έχουν φωτοσυνθέσει;    (µ. 0,25)
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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150 
 

4 Ερευνώντας  τη  Φωτοσύνθεση… 

                   Ποτήρι  με  Ασβεστόνερο 

Ασκήσεις  για  το  σπίτι  …  και  για  σένα! 
1. Η   Χλόη   έχει   καλύψει   με   μαύρη   ταινία   μια   περιοχή   ενός   φύλλου   από   ένα   φυτό   με  

δίχρωμα   φύλλα,   καλά   ποτισμένο,   και   εκτεθειμένο   στο   φως.   Σε   48   ώρες,   έκοψε   το  
φύλλο   από   το   φυτό   και   το   αποχρωμάτισε.  Με   βάση   το   πιο   κάτω   σχεδιάγραμμα   να  

απαντήσετε  στα  ερωτήματα  που  σας  δίνονται: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ο   κύριος   Πειραματάκης   έκανε   το   εξής   πείραμα:   Πήρε   δύο   πράσινα,   ποτισμένα   φυτά  
γερανιού,  Α  και  Β,  τα  οποία  είχε  καλύψει  και  κλείσει  αεροστεγώς  με  διαφανές  σακούλι.  
Προηγουμένως,  πάνω  στη  γλάστρα  του  φυτού  Α  είχε  τοποθετήσει  ένα  ποτήρι  ζέσεως  με  
ασβεστόνερο,  ενώ  στο  φυτό  Β  είχε,  επίσης,  τοποθετήσει  ένα  ποτήρι  ζέσεως  αλλά  χωρίς  
ασβεστόνερο.  Μετά,  τοποθέτησε  τα  δύο  φυτά  στον  ήλιο  για  3-4  μέρες. 

Το  πείραμα  που  έκανε  ο  κύριος  Πειραματάκης  φαίνεται  στο  πιο  κάτω  σχεδιάγραμμα.   

Να  απαντήσετε  στα  ακόλουθα  ερωτήματα: 

 

 

 

 

 

 

(α) Το  ασβεστόνερο  έχει  την  ιδιότητα  να  δεσμεύει  το  διοξείδιο  του  άνθρακα.  Ποια  άλλη  
ουσία  έχει  την  ιδιότητα  αυτή;; ……………………………………………………………… 

  

Α 

Β 

Γ 

Σε  ποιο  μέρος  του  φύλλου  (Α,  Β,  Γ)  πιστεύετε  ότι    η  
Πηνελόπη   θα   ανιχνεύσει   την   ουσία   άμυλο;;   Να  
αιτιολογήσετε  την  απάντησή  σας. 

Μέρος  Α: ……………………………………………….. 

Αιτιολόγηση:  …………………………………………… 

Μέρος  Β: ……………………………………………….. 

Αιτιολόγηση:  …………………………………………… 

Μέρος  Γ: ……………………………………………….. 

Αιτιολόγηση:  …………………………………………… 



(γ) Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αποχρωµατισµού του φύλλου, το φύλλο πρέπει

(ι) πρώτα να βράσει σε ζεστό νερό για λίγα λεπτά. Γιατί πρέπει να γίνει αυτό;    (µ. 0,25)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(ιι) µετά να τοποθετηθεί για λίγα λεπτά σε οινόπνευµα. Γιατί πρέπει να γίνει αυτό;  (µ. 0,25)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(δ) Γιατί δεν χρησιµοποιήσατε τις ρίζες του φυτού για να το πείραµα σας αντί για τα φύλλα; 
               (µ. 0,25)
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Οι Εισηγήτριες        Ο Διευθυντής

Μαρία Ζαµπέλα - Σοεδιόνο

Έµιλυ Αλεξανδρίδου	
	
 	
 	
 	
 	
 	
 Δρ. Γεώργιος Στρατουράς
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ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΝ ΓΚΛΑΠΗΝ ΑΘΑΘΗΝ          ΠΣΝΙΗΘΖ ΣΟΝΛΗΑ 2012 – 2013 
 

ΓΟΑΞΡΔΠ ΞΟΝΑΓΩΓΗΘΔΠ ΔΜΔΡΑΠΔΗΠ ΗΝΛΗΝ 2013 
  

 
 

Μάζεκα : ΒΗΝΙΝΓΗΑ      Βαζκόο: _______________________ 

Τάμε: Α´        Οινγξάθσο: ___________________ 

Ζκεξνκελία:12/06/2013      Υπνγξαθή: ____________________ 

Φξόλνο: 1:30 ´        

Ολνκαηεπώλπκν:_______________________________________   Τκήκα:____     Αξηζκόο:____ 

 

 

(Ρο εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 10 ζελίδερ /Γεν επιηπέπεηαι η σπήζη διοπθωηικού ςγπού) 

Κέπορ Α ´ 

Λα απανηήζεηε ζε όλερ ηιρ επωηήζειρ (1-6). Θάθε ζωζηή απάνηηζη βαθμολογείηαι με 

μια (1) μονάδα. 

 

1. Τν παξαθάησ θείκελν είλαη απόζπαζκα από ην βηβιίν “Ν Ξαπαλάγκι. Νι λόγοι ηος θύλαπσος 

Ροςιαβίι από ηο νηζί Ριαβέα ηος Διπηνικού”. Αθνύ δηαβάζεηο ην απόζπαζκα, λα θαηαηάμεηο ηηο 

ππνγξακκηζκέλεο έλλνηεο ζε έκβηα, άβηα θαη λεθξά ζώκαηα θαη λα ηα ηνπνζεηήζεηο ζηε ζσζηή 

ζηήιε, ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί.                         (1κ) 

 

 

«….Ο λεςκόρ πεηάει ζηα σύννεφα ζαν ποςλί, όπυρ ζαρ είπα. Αλλά ο μεγάλορ γλάρος πεηάει πιο τηλά και 

πιο γπήγοπα από ηον άνθρωπο και με κάθε καηαιγίδα….. 

Τι θα μποπούζε να ζημαίνει για μένα ένα κανό ή ένα ρόπαλο θηιαγμένο από ηη μηχανή, από αςηό ηο 

τςσπό δίσυρ αίμα πλάζμα, πος δεν μποπεί να μιλήζει για ηη δοςλειά ηος, δεν μποπεί να σαπεί όηαν ηην 

ηελειώνει και δεν μποπεί να ηη δείξει ζηη μάνα ηος και ζηον παηέπα ηος για να σαπούν κι αςηοί;….» 

 

 

 ΔΚΒΗΑ/ΕΩΛΡΑΛΝΗ 

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΗ 
ΑΒΗΑ ΠΩΚΑΡΑ ΛΔΘΟΑ ΠΩΚΑΡΑ 

1 

 

 
ζύλλεθα  

2 

 

 
 θαλό 
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 2. Να αληηζηνηρίζεηε ηηο εηθόλεο ησλ νξγαληζκώλ ηεο ζηήιεο Α κε ην όλνκα ηνπ Βαζηιείνπ ηεο 

ζηήιεο Β, ζην νπνίν αλήθεη ν θάζε έλαο :                  (1κ)  

 

                           Α            Β Αληηζηνίρηζε 

 
1. Μύθεηεο α. ____ 

 

2. Εώα β. ____ 

 

3. Μνλήξε γ. ____ 

 

 

           4. Πξώηηζηα δ. ____ 

            5. Φπηά  

 

3. Να αληηζηνηρίζεηε ηα πην θάησ όξγαλα κε ηε ζσζηή ζέζε ηνπο ζηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό. (1κ) 

 
 

4. Να ζπκπιεξώζεηε ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα πνπ αλαθέξεηαη ζηε θσηνζύλζεζε.          (1κ) 

 

 

 

 

 

α

.. 

β

. 

γ 

δ
. 

  
 

Ήλιος 

Χλωροθύλλη 
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5. Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο πνπ αλαγξάθνληαη ζηε ζηήιε Α κε ηηο θξάζεηο πνπ 

αλαγξάθνληαη ζηε ζηήιε Β.                          (1κ) 

Α Β 

1. Πακθάγνο       (___)  (α) Οξγαληζκόο πνπ παξάγεη κόλνο ηνπ ηελ ηξνθή ηνπ 

2. Θεξεπηήο        (___)  (β) Ολνκάδεηαη θαη ιεία 

3. Σαξθνθάγνο    (___)  (γ) Οξγαληζκόο πνπ ηξέθεηαη κόλν κε δώα 

4. Παξαγσγόο     (___)  (δ) Οξγαληζκόο πνπ ηξώεη έλαλ άιιν νξγαληζκό 

  (ε) Οξγαληζκόο πνπ ηξέθεηαη κε θπηά θαη δώα 

 
  

6. Να νλνκάζεηε ηα γελλεηηθά θύηηαξα ηνπ άληξα θαη ηεο γπλαίθαο, θαζώο θαη ηα γελλεηηθά 

όξγαλα ζηα νπνία παξάγνληαη, ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πην θάησ πίλαθα.     (1κ) 

 

 Άληξαο Γπλαίθα 

Γελλεηηθά θύηηαξα 

 

  

Γελλεηηθά όξγαλα 
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Κέπορ Β´ 

Λα απανηήζεηε μόνο ζηιρ ηέζζεπιρ (4) από ηιρ έξι (6) επωηήζειρ. Θάθε ζωζηή απάνηηζη 

βαθμολογείηαι με δύο (2) μονάδερ. 

 

1. α) Ο Αληξέαο πηζηεύεη όηη ηα ξνκπόη είλαη δσληαλνί νξγαληζκνί, αθνύ κπνξνύλ λα θηλνύληαη, λα 

κηινύλ, λα αληηδξνύλ ζε εξεζίζκαηα. Ο παηέξαο ηνπ πξνζπάζεζε λα ηνπ εμεγήζεη όηη ε 

άπνςε ηνπ είλαη ιαλζαζκέλε. Τα ξνκπόη αλήθνπλ ζηα άβηα ζώκαηα. Να αλαθέξεηε δύν 

ιόγνπο πνπ λα δηθαηνινγνύλ ηελ άπνςε ηνπ παηέξα.                       (1κ) 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 

β) Αθνινπζνύλ ηα ζηάδηα ηεο επηζηεκνληθήο κεζόδνπ γηα παξαζθεπή (εηνηκαζία) ςσκηνύ.  

Να νλνκάζεηε ηα ζηάδηα απηά, επηιέγνληαο ηε ζσζηή έλλνηα από ηηο πην θάησ πνπ ζαο 

δίλνληαη κε ηπραία ζεηξά:                            (1κ) 

 

 

Ρελικό ζςμπέπαζμα, Γιαηύπωζη ςπόθεζηρ, Ξαπαηήπηζη,  

Δκηέλεζη πειπάμαηορ, Πςλλογή δεδομένων – Αποηελέζμαηα, Γιεπεςνήζιμο επώηημα  

 

 

1. Τα υφμιά είναι αθράηα όηαν είναι γεμάηα με κενούς τώροσς. .……………………………………………. 
 

2. Γιαηί ηο υφμί είναι αθράηο όηαν είναι γεμάηο με κενούς τώροσς; Διερεσνήζιμο ερώηημα 
 

3. Άραγε ποιο σλικό κάνει ηα υφμιά να είναι αθράηα; Μήπφς ασηό οθείλεηαι      

ζηη «μαγιά» ποσ προζθέηοσμε όηαν ηα ζσμώνοσμε; 

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

4. Σε δύο ποηήρια ζέζεφς Α και Β, αναμειγνύοσμε ηις ίδιες ποζόηηηες νερού με αλεύρι. Σηο Β ποηήρι 

προζθέηοσμε ένα κοσηαλάκι «μαγιά», ενώ ζηο Α ότι. Αθήνοσμε και ηα δύο ποηήρια ζηον ίδιο τώρο, ζηο 

εργαζηήριο για 30 λεπηά. ……………………………………………………………………. 
 

5. Μεηά ηα 30 λεπηά παραηηρούμε όηι η ζύμη ζηο ποηήρι Β θούζκφζε, ενώ ζηο ποηήρι Α δεν θούζκφζε. 

Επομένφς, ηο θούζκφμα οθείλεηαι ζηη «μαγιά».  Σσλλογή δεδομένων - αποηελέζμαηα 
 

6. Όηαν ζηην παραζκεσή υφμιού δεν τρηζιμοποιήζοσμε «μαγιά», ηόηε ηο υφμί δεν είναι αθράηο, ενώ όηαν 

τρηζιμοποιήζοσμε «μαγιά», ηόηε ηο υφμί γίνεηαι αθράηο. …………………………………… 
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2. α) Να ζπκπιεξώζεηε θαηάιιεια ηηο πέληε Οκνηαμίεο  ησλ Σπνλδπισηώλ πνπ αθνινπζνύλ.  (1κ) 

 

 

 

 

 

 

 

    
      

ςάξηα 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
β) Να θαηαηάμεηε ηνλ θάζε νξγαληζκό, πνπ εηθνλίδεηαη, ζηελ αληίζηνηρε Οκνηαμία Αζπόλδπισλ. (1κ) 
 
 

Ομοηαξία: 
…………………… 

 

Ομοηαξία: 
………….……….. 

 

Ομοηαξία: 
…………………… 

 

Ομοηαξία: 
………….……….. 

 
 
Έσει απθπωηά πόδια. 
 
Έσει ζώμα 
διασωπιζμένο ζε 
ημήμαηα και διαθέηει 
εξωζκελεηό. 

 
 
Έσει μαλακό ζώμα. 
 
Χπηζιμοποιεί ένα μεγάλο 
ζαπκώδη μς για να 
κινείηαι και να ηπέθεηαι. 

 
 
Έσει ζώμα σωπίρ 
ζςμμεηπία και διακπιηά 
όπγανα. 
 
Έσει ζώμα με πολλούρ 
μικποζκοπικούρ πόποςρ. 

 
 
Έσει ζώμα με 
πενηακηινωηή ζςμμεηπία, 
σωπίρ κεθάλι. 

Έσει ακανθωηό 
εξωζκελεηό. 
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3. Σηνλ πην θάησ πίλαθα, λα γξάςεηε δίπια από ηελ εηθόλα θάζε νξγάλνπ ην όλνκά ηνπ, ην  
νξγαληθό ζύζηεκα ζην νπνίν αλήθεη, θαζώο θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ.     (2κ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Σαο δίλνληαη ηα πην θάησ ζρεδηαγξάκκαηα Α θαη Β .                 (2κ) 
 

Να ζπκπιεξώζεηε ην είδνο ηνπ θπηηάξνπ (Φπηηθό ή Εσηθό) πνπ αλαπαξηζηνύλ  
ηα ζρεδηαγξάκκαηα Α θαη Β θαζώο θαη ηα νξγαλίδηα - δνκέο ζηα θνπηηά γηα θάζε θύηηαξν. 
 

 
Σχεδιάγραμμα Α: …………… κύηηαπο  Σχεδιάγραμμα Β: ……………… κύηηαπο 

  
 

 

 
 

 
 

 

 

 ΔΗΘΝΛΑ 

ΝΟΓΑΛΝ 

ΝΛΝΚΑ 

ΝΟΓΑΛΝ 

ΝΛΝΚΑ 

ΝΟΓΑΛΗΘΝ 
ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ 

ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ 

ΝΟΓΑΛΝ 

1 

 

Πλεύκνλεο 

  

2 

 

 

Οπξνπνηεηηθό 

ζύζηεκα 

 

3 

 

  Μαιαθό όξγαλν πνπ, κεηαμύ 
άιισλ, παξάγεη ηε ρνιή θαη 

απαιιάζζεη ηνλ νξγαληζκό 

από βιαβεξέο νπζίεο, ηηο 
νπνίεο ζηέιλεη ζην αίκα. 

4  

 
 

 
Αηκνθόξα αγγεία 

  

4 

5 

6 

1 

2 

3 

7 
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5. α) Να γξάςεηε δύν δηαθνξέο αλάκεζα ζην σάξην θαη ην ζπεξκαηνδσάξην, ζπκπιεξώλνληαο ηνλ 

πην θάησ πίλαθα.                   (1κ)  

 

ΩΑΟΗΝ ΠΞΔΟΚΑΡΝΕΩΑΟΗΝ 

  

 

  

 

 

β) Να γξάςεηε από δύν αιιαγέο πνπ παξαηεξνύληαη ζην ζώκα ησλ αγνξηώλ θαη ησλ θνξηηζηώλ 

θαηά ηελ εθεβεία.            (1κ) 

ΑΓΝΟΗΑ 

(i) …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(ii) …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ΘΝΟΗΡΠΗΑ 

(i) ……………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

(ii) ………………………………………………………………………………………………………………….….…………… 
 

6. α) Να θπθιώζεηε ηνλ θαηάιιειν νξγαληζκό, ώζηε ε ηξνθηθή αιπζίδα λα είλαη νξζή :           (0,5κ) 

 

 

Σηηάξη                                Φνξηάξη                     Φίδη                        Φάζζα  

                                          Φάιαηλα                                                                                         Λαγόο 

                               Πνληηθόο                                                 Αεηόο 

                                           Ληνληάξη                                                          Αγξηλό 

 

β) Από ηελ πην πάλσ αιπζίδα λα ζεκεηώζεηε έλα θπηνθάγν νξγαληζκό θαη έλα ζαξθνθάγν.  (0,5κ) 

Φπηνθάγνο:…………………………………………… Σαξθνθάγνο:……………………………………………………. 

 

γ) Αθνύ παξαηεξήζεηε πξνζερηηθά ηηο εηθόλεο κε ηα πεηξάκαηα πνπ έθαλε ν Τδόδεθ Πξίζηιεï, λα 

απαληήζεηε ζηα αθόινπζα εξσηήκαηα:                (1κ) 

 Γηαηί ην πνληίθη πνπ ηνπνζεηήζεθε ζην γπάιηλν, δηαθαλέο θαη 

αεξνζηεγώο θιεηζηό δνρείν, ρσξίο θπηό, κεηά από ιίγεο 

ώξεο πέζαλε; 

     __________________________________________________ 

     __________________________________________________ 

     __________________________________________________ 

 

 Γηαηί ην πνληίθη πνπ ηνπνζεηήζεθε κέζα ζην γπάιηλν, 

δηαθαλέο θαη αεξνζηεγώο θιεηζηό δνρείν κε ην θπηό, 

παξέκεηλε δσληαλό; 

     __________________________________________________ 

     __________________________________________________ 

     __________________________________________________ 

Πείραμα 1 ηοσ Τζόζεθ Πρίζηλεϊ 

Πείραμα 2 ηοσ Τζόζεθ Πρίζηλεϊ 
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Κέπορ Γ’ 

Λα απανηήζεηε μόνο ζηιρ δύο (2) από ηιρ ηπειρ (3) επωηήζειρ. Θάθε ζωζηή απάνηηζη 

βαθμολογείηαι με ηπειρ (3) μονάδερ. 

1. α)  Τα πην θάησ ζρήκαηα παξηζηάλνπλ ηα κέξε ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ άλδξα θαη ηεο 

γπλαίθαο. Να νλνκάζεηε ηα κέξε 1-4 ησλ δύν ζρεκάησλ.                                              (1κ) 

 

1____________  

2____________ 

3____________ 

4____________ 

 

 

β) i) Ζ Γηακάλησ είρε πεξίνδν (πξώηε κέξα ηνπ θύθινπ ηεο) ζηηο 3 

Μαΐνπ. Να γξάςεηε πόηε κπνξεί, αλ έρεη ζεμνπαιηθή επαθή, λα κείλεη 

έγθπνο. (Έρεη θύθιν 28 εκεξώλ) 

Να πεξηιάβεηε ζηελ απάληεζή ζαο θαη λα εμεγήζεηε, κε βάζε ηνλ 

θαηακήλην θύθιν ηεο, ηα εμήο:              (0,75κ) 

 Πόηε ζα έρεη σνξξεμία;……………………………………………………………………………………………………… 
 

 Πνηεο είλαη νη θξίζηκέο ηεο κέξεο ;……………………………………………………………………………………….. 

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

 

ii) Αλ ε Γηακάλησ δελ κείλεη έγθπνο, πόηε αλακέλεηαη λα έρεη ηελ επόκελή ηεο πεξίνδν (έκκελε 

ξύζε); …………………………………………………………………………………………………………………..(0,25κ) 
 

γ) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο, πνπ αλαθέξνληαη ζην αλαπαξαγσγηθό ζύζηεκα 

ηνπ αλζξώπνπ, κε ηελ θαηάιιειε ιέμε:         (1κ) 

 

i) Όξγαλν ππεύζπλν γηα ηε δηνρέηεπζε ηνπ ζπέξκαηνο κέζα ζην ζώκα ηεο γπλαίθαο: 

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

 

 ii) Ζ δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ην σάξην ελώλεηαη κε ην ζπεξκαηνδσάξην: 

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

 

 iii) Καηάζηαζε θαηά ηελ νπνία ν έλαο ή θαη νη δύν όξρεηο κέλνπλ ζηελ θνηιηά ηνπ αγνξηνύ: 

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

 

 iv) Όξγαλν πνπ πξνζηαηεύεη ην έκβξπν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο από επηδξάζεηο ηνπ 

πεξηβάιινληνο:  

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

1 

4 

2 

3 

Μάεο 2013 
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2.α) Να παξαηεξήζεηε πξνζεθηηθά ηελ πην θάησ εηθόλα θαη λα νλνκάζεηε ηα δύν Οξγαληθά 

Σπζηήκαηα, ηα νπνία θαίλεηαη λα ζπλεξγάδνληαη.             (0,5κ) 

 

 Οξγαληθά ζπζηήκαηα πνπ ζπλεξγάδνληαη 

 

  

 

 

  

 

 

β) Να αλαθέξεηε πώο ζπλδένληαη ιεηηνπξγηθά κεηαμύ ηνπο ηα δύν πην πάλσ ζπζηήκαηα.       (0,5κ) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

γ) Να βάιεηε ζηε ζσζηή ζεηξά ηνπο πην θάησ όξνπο, ώζηε λα θηάζεηε από ηνλ πην απιό ζηνλ πην 

ζύλζεην.              (1κ) 

Ηζηόρ, Θύηηαπο, Νπγανικό ζύζηημα, Όπγανο  

………………… → ………………… →………………… → ………………… → Οξγαληζκόο 

 

 

δ) Γηα λα θάλεηε κηθξνζθνπηθή παξαηήξεζε ελόο δείγκαηνο ζα πξέπεη λα ξπζκίζεηε θαηάιιεια ηα 

κέξε ηνπ κηθξνζθνπίνπ. Να επηιέμεηε πνην από ηα κέξε, κε ηνπο αξηζκνύο 1-6 ηνπ κηθξνζθνπίνπ 

πνπ ζαο δίλνληαη, ηζρύεη γηα θάζε κηα από ηηο πην θάησ πξνηάζεηο: (Μηα νξζή απάληεζε ζε θάζε πξόηαζε)(1κ) 

o Μαο επηηξέπεη να επιλέξοςμε ηελ ηειηθή κεγέζπλζε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ καο:________________________________ 

 

o Πάλσ ζε απηό, ηνπνζεηνύκε ηελ αληηθεηκελνθόξν πιάθα                                                      

κε ην παξαζθεύαζκά καο: ________________________ 

 

o Έρεη πάληα ζηαζεξή κεγεζπληηθή ηθαλόηεηα:  

      __________________________________________ 

o Μεηαθηλεί ηελ νπηηθή ηξάπεδα κε κεγάιεο θηλήζεηο, κε 

ζθνπό ηνλ αξρηθό εληνπηζκό ηνπ αληηθεηκέλνπ: 

______________________________________________ 

1 

2

 

 

 

 

  

3 

4 

6

 

 

 

 

  

5
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3.Αθνύ κειεηήζεηε ην πην θάησ ηξνθηθό πιέγκα, λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ: 

 

α) Να νλνκάζεηε:                       (0,75κ) 

α. έλαλ θνξπθαίν ζεξεπηή  

β. έλαλ θπηνθάγν νξγαληζκό  

γ. έλαλ παξαγσγό  

 

β) Να γξάςεηε κία ηξνθηθή αιπζίδα πνπ λα πεξηέρεη ην θνπλάβη.                            (0,5κ) 

_______________________________________________________________________________ 

γ) Να αλαθέξεηε έλα δεπγάξη νξγαληζκώλ πνπ απνηεινύλ, ζηελ ηξνθηθή αιπζίδα πνπ ζεκεηώζαηε 

πην πάλσ, ην ζήξακα (ιεία) θαη ηνλ ζεξεπηή.              (0,5κ) 

Θήξακα (ιεία) Θεξεπηήο 

  

 

δ) Ο Γηώξγνο, πήξε έλα ππάζινο θπηό θαη θάιπςε έλα από ηα θύιια ηνπ κε αινπκηλόραξην γηα 
ιίγεο κέξεο. Τν θπηό ήηαλ καλά ποηιζμένο θαη εθηεζεηκέλν ζηο θωρ. Μεηά από 48 ώξεο, 
έθνςε ην ζθεπαζκέλν θύιιν (Α), αιιά θαη έλα πνπ δελ ήηαλ ζθεπαζκέλν (Β) θαη ηα 
απνρξσκάηηζε.  

 Πνηνλ/νπο από ηνπο ηέζζεξηο παξάγνληεο θαη πξώηεο ύιεο πνπ είλαη 

απαξαίηεηνη γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο θσηνζύλζεζεο έρεη μεηαβάλει ν Γηώξγνο 

θαη γιαηί; ……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….…………   (0,25κ) 

 Σε πνην από ηα δύν θύιια ζην (Α) ή ζην (Β) ν Γηώξγνο ζα αληρλεύζεη άκπιν 

θαη  πνηα νπζία ζα ρξεζηκνπνηήζεη; Λα δικαιολογήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                                                                

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

…………………………………………………………………………………………………………(1κ). 

                       Ζ Γηεπζύληξηα 

 

                      Διέλε Μαξθίδνπ - Σνθνθιένπο 
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ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ ΓΤΜΝΑΗΟ       
ΚΟΚΚΗΝΟΣΡΗΜΗΘΗΑ                                                               ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ: 2012 – 2013 

 
ΓΡΑΠΣΔ  ΠΡΟΑΓΩΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΗΟΤΝΗΟΤ 2013 

 
Μάθημα: ΒΗΟΛΟΓΗΑ  
 
Σάξη: Α΄                                                           Βαθμόρ Βιολογίαρ:  ................................ 
 
Ζμεπομηνία: 13/06/2013                                    Ολογπάθυρ: ........................................... 
 
Γιάπκεια: 1 ώπα και 30 λεπηά             Τπογπαθή Καθηγηηή: ........................................ 

 
 
ΟΓΖΓΗΔ:  Να γπάτεηε μόνο με μπλε πένα.   
                   Γεν επιηπέπεηαι η σπήζη διοπθυηικού ςγπού. (tip–ex)  
                   Σο γπαπηό αποηελείηαι από  (13)  ζελίδερ, και πεπιλαμβάνει ηα                
                   μέπη  Α, Β και Γ. 
                   Να απανηήζεηε ζε ΟΛΑ ηα μέπη. 
 

 

ΜΔΡΟ Α΄: Απνηειείηαη από έξι (6) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε 

βαζκνινγείηαη κε μία (1) κνλάδα.  Να απανηήζεηε  όλερ ηιρ επυηήζειρ. 

 
 
1. Να ζςμπληπώζεηε ηα κενά ζηιρ πιο κάηυ πποηάζειρ.      (2 x 0,5 = 1μ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
   α.  Τν ζειπθό γελλεηηθό θύηηαξν νλνκάδεηαη …………………………………….. 

   β.  Τν αξζεληθό γελλεηηθό θύηηαξν νλνκάδεηαη …………………………………. 

 

 

 

2. Οη πην θάησ όξνη δεν είλαη ζηε ζσζηή ζεηξά:           (4 x 0,25 = 1 μ)                                                                                                                      

Οπγανικό ζύζηημα,   Οπγανιζμόρ,   Ηζηόρ,   Όπγανο 

Να βάιεηε ζηε ζσζηή ζεηξά ηνπο πην πάλσ όξνπο ώζηε λα θηάζεηε από ην πην  

απιό ζην πην ζύλζεην . 

 

Κύηηαξν →……………… →…………………. → ……………… → ………………… 

 

 

Ονομαηεπώνςμο: ............................................................... Σμήμα: ..........    Απιθμόρ: .......... 
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3. Σηνλ πην θάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηέζζεξηο (4) νκάδεο δσληαλώλ νξγαληζκώλ.  

Να γξάςεηε θάησ από ηελ θάζε νκάδα ην Βαζίιεην ζην νπνίν  αλήθνπλ νη νξγαληζκνί.    

(4 x 0,25 = 1 μ)                                                                                                                                                                       

 

Οξγαληζκνί 

    

Βαζίιεην 
    

 

4. Να αλαθέξεηε δύν (2) ελέξγεηεο πνπ θάλεη ν άλζξσπνο κε ηηο νπνίεο επεξεάδεη 

ζεηηθά ηε θύζε .                                                                                (2 x 0,5 = 1 μ)                             

i)…………………………………………………………………………………………… 

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

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

 

ii)…………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………… 

 

5. Να νλνκάζεηε ηα κέξε  ηνπ θπηηάξνπ  πνπ δείρλνπλ νη αξηζκνί. (4 x 0,25 = 1 μ ) 

  

 

 
 

 
 

1 ………………………………. 

2 ………………………………. 

3 ………………………………. 

4………………………………. 
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6. Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ πνπ θαίλνληαη ζην 

παξαθάησ ζρεδηάγξακκα . 

                                                                                                           (4 x 0,25 = 1 μ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΔΡΟ Β΄: Απνηειείηαη από έξι (6) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε 

βαζκνινγείηαη κε δύο (2) κνλάδεο. Από ηιρ έξι (6) επυηήζειρ να απανηήζεηε 

ΜΟΝΟ ηιρ ηέζζεπιρ (4). 

 
 

1.α. Να  αλαθέξεηε ζε πνην νξγαληθό ζύζηεκα αλήθεη θάζε έλα από ηα πην θάησ 

όξγαλα ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ, ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πην θάησ πίλαθα.                                                                                

                                                                                                            (4 x 0,25 = 1 μ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΟΡΓΑΝΟ 

1: 

2: 

3: 

4: 

ΟΡΓΑΝΟ ΟΡΓΑΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 

Όξρηο  

Μύεο  

Λεπηό Έληεξν  

Φιέβεο  
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1.β. Να αληηζηνηρήζεηε θάζε όξγαλν ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ κε ηε ιεηηνπξγία 

πνπ εθηειεί.                                                                    (4 x 0,25 = 1 μ)  

                                                                   

 

 

 

Γπ. 
Όπγανο Ανηιζηοίσηζη 

Α/Α Λειηοςπγία 

Οπγάνος 

Α  

Σπθώηη 

Α -…… 1 

Βνεζνύλ ζηελ αλαπλνή, 

δηεπθνιύλνληαο ηελ 

αληαιιαγή αεξίσλ, νμπγόλνπ 

θαη δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. 

Β  

Έληεξα 

Β -…… 2 
Σσιήλεο κέζα ζηνπο 

νπνίνπο θπθινθνξεί ην αίκα 

κεηαθέξνληαο πξνο ηα 

όξγαλα θπξίσο ρξήζηκεο 

νπζίεο θαη απνκαθξύλνληαο 

θπξίσο άρξεζηεο.  

Γ 

 

Αηκνθόξα αγγεία 

Γ -…… 3 

Παξαγσγή ηεο ρνιήο θαη 

απαιιαγή ηνπ νξγαληζκνύ 

από βιαβεξέο νπζίεο, ηηο 

νπνίεο ζηέιλεη ζην αίκα.  

Γ  

 

 

Πλεύκνλεο 

Γ -…… 4 

Πέςε θαη απνξξόθεζε 

νπζηώλ ηεο ηξνθήο 
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2. Ζ Ήξα είλαη 26 ρξνλώλ θαη είλαη παληξεκέλε κε ηνλ Άξε εδώ θαη 2 ρξόληα. Ζ 

Ήξα έρεη θαλνληθό θαηακήλην θύθιν 28 εκεξώλ. Απνθάζηζαλ λα θάλνπλ έλα κσξό 

θαη ζθέθηνληαη όηη πξέπεη λα βξνπλ πνηεο είλαη νη γόληκεο κέξεο ηνπ θύθινπ ηεο 

Ήξαο γηα λα κπνξέζεη λα γίλεη ε γνληκνπνίεζε. Να απαληήζεηε ζηα επόκελα 

εξσηήκαηα. 

 

 

 

 

 

 

 

2.α. Να ππνινγίζεηε θαη λα εμεγήζεηε πνηεο κέξεο ηνπ θαηακήληνπ θύθινπ, ε Ήξα 

κπνξεί λα κείλεη έγθπνο αλ έρεη ζεμνπαιηθή επαθή, δεδνκέλνπ όηη είρε «πεξίνδν» 

(πξώηε κέξα ηνπ θύθινπ ηεο) ζηηο  14 Ηοςνίος.                        (1 x 1 = 1 μ) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

                                                                                     

2.β. Αλ ε Ήξα δελ κείλεη έγθπνο, πόηε πξνβιέπεηε λα έρεη ηελ επόκελή ηεο 

«πεξίνδν» θαη γηαηί;                                                                      (1 x 1 = 1 μ) 

                                                                                                              

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

3.α. Να ζπκπιεξώζεηε θαηάιιεια ηηο πην θάησ πξόηαζεηο.       (3 x 0,25 = 0,75 μ) 

 

i) Τν Βαζίιεην ησλ ……………………..ρσξίδεηαη ζε δύν Σπλνκνηαμίεο, ηα Σπνλδπισηά  

θαη ηα …………………………. . 

ii) Τν θξηηήξην/ραξαθηεξηζηηθό πνπ ρξεζηκνπνηνύκε γηα ην δηαρσξηζκό ζηηο δύν πην 

πάλσ Σπλνκνηαμίεο, είλαη ε ύπαξμε  ή όρη …………………………………………… 



6 

 

3.β. Σηνλ παξαθάησ πίλαθα δίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα πέληε (5) δσληαλνύο 

νξγαληζκνύο, νη νπνίνη αλήθνπλ όινη ζηα Σπνλδπισηά. Να αλαθέξεηε ζε πνηα 

Οκνηαμία Σπνλδπισηώλ αλήθνπλ νη νξγαληζκνί 1 κέρξη 5, ζπκπιεξώλνληαο ηνλ 

πίλαθα.                                                                                      (5x 0,25 = 1,25 μ) 

 

 
Ευνηανοί Οπγανιζμοί 

 
Πληποθοπίερ 

 
Ομοηαξίερ 
πονδςλυηών 

 
Οξγαληζκόο 1 

Γελλήζεθε θαη κεγάισζε αξρηθά ζην λεξό 

αλαπλένληαο κε βξάγρηα. Σηε ζπλέρεηα, 

κεηακνξθώζεθε αλαπηύζζνληαο ηελ 

ηθαλόηεηα λα δεη θαη ζηελ μεξά αλαπλένληαο 

κε πλεύκνλεο. Γελλά αβγά ζην λεξό. Τν 

δέξκα ηνπ είλαη ιείν θαη πάληνηε πγξό. 

 

 

 
 
Οξγαληζκόο 2 

Πνιπθύηηαξνη δσηθνί νξγαληζκνί πνπ 

γελλνύλ «δσληαλά» κηθξά, ηα νπνία 

ζειάδνπλ ζηα αξρηθά ζηάδηα ηεο δσήο ηνπο. 

Ενπλ άιια ζηε μεξά θαη άιια ζην λεξό. Τν 

δέξκα ηνπο θαιύπηεηαη κε ηξίρεο. 

 

 

 
 
Οξγαληζκόο 3 

Γελλήζεθε ζηελ μεξά από αβγά κε ζθιεξό 

θέιπθνο. Έρεη ηελ ηθαλόηεηα λα πεηά. 

Αλαπλέεη κε πλεύκνλεο. Τν δέξκα ηνπ 

θαιύπηεηαη κε θηεξά. 

 

 

 
 
Οξγαληζκόο 4 

Εεη θαη πνιιαπιαζηάδεηαη κόλν ζην λεξό.  

Γελλά αβγά. Αλαπλέεη κε βξάγρηα. Τν 

δέξκα ηνπ θαιύπηεηαη κε ιέπηα. 

 

 
 
Οξγαληζκόο 5 

Πνιπθύηηαξνη δσηθνί νξγαληζκνί πνπ δνπλ 

θπξίσο ζηελ μεξά ελώ θάπνηνη δνπλ κόληκα 

θαη ζην λεξό. Γελλνύλ αβγά ζηελ μεξά. 

Αλαπλένπλ κε πλεύκνλεο. Τν δέξκα ηνπο 

είλαη μεξό θαη θαιύπηεηαη από θνιίδεο. 
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4.α. Να ζπκπιεξώζεηε  θαηάιιεια  ηα θελά ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα, έηζη ώζηε 

λα θαίλεηαη  ζπλνπηηθά  ε δηαδηθαζία ηεο θσηνζύλζεζεο.      (6x 0,25 = 1,5 μ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Ππώηερ Ύλερ           Απαπαίηηηοι Παπάγονηερ                 Πποφόνηα 

 

 4.β. Να εμεγήζεηε δίλνληαο δύν (2) επηρεηξήκαηα γηαηί ε θσηνζύλζεζε είλαη κηα 

πνιύ ζεκαληηθή ιεηηνπξγία  γηα ηνλ πιαλήηε καο.              (2x 0,25 = 0,5 μ) 

i)…………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………

ii)………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

5.α. Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα ηνπ  γπλαηθείνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ζην 

πην θάησ ζρήκα.                                                                        (5 x 0,25 = 1,25μ)                                                                                                                                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2……………………… 
4………………………  

1……………………… 

 

5……………………… 

 

2…………………… 

 

3……………………… 

 …………... 

……………... 

 

……….. 

 

……….. 

 

………... 

 

………… 
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5.β. Να ζπκπιεξώζεηε ηα πην θάησ.      (3 x 0,25 = 0,75μ) 
 
 Όηαλ ηα ζπεξκαηνδσάξηα ζα ζπλαληήζνπλ έλα σάξην  κέζα ζηνλ _____________, 

ηόηε κόλν έλα από απηά ζα ην δηαηξππήζεη θαη ν ππξήλαο ηνπ ζα πεξάζεη κέζα 

ζην, σάξην. Σηε ζπλέρεηα, ν ππξήλαο ηνπ ζπεξκαηνδσαξίνπ ζα ελσζεί κε ηνλ 

ππξήλα ηνπ σαξίνπ.  Ζ δηαδηθαζία απηή νλνκάδεηαη ______________________ηνπ 

σαξίνπ θαη από απηή ηε ζηηγκή δεκηνπξγείηαη ην πξώην θύηηαξν πνπ νλνκάδεηαη 

______________ θαη αξρίδεη λα δηαηξείηαη. 

 

 

6.α. Τν πην θάησ ζρήκα παξνπζηάδεη έλα κηθξνζθόπην. 

     Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο ηεο εηθόλαο ηνπ κηθξνζθνπίνπ. (4 x 0,25 = 1μ) 

 

  

 

Α …………………………..............…… 

 

Β …………………………..............…… 

 

Γ …………………………..............…… 

 

Γ …………………………..............…… 

 
 
 

6.β. Γηα πνην ιόγν ρξεζηκνπνηνύκε ην κηθξνζθόπην;               (1x 0,25 = 0,25μ) 
 
…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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6.γ. Να γξάςεηε κε ηε ζσζηή ζεηξά ηα ζηάδηα ηεο Δπηζηεκνληθήο Μεζόδνπ.  

(3 x 0,25 = 0,75μ) 
 

i) Παξαηήξεζε 

ii) Δξώηεκα 

iii) …………………. 

iv) …………………. 

v) …………………. 

vi) Σπκπέξαζκα 

 

ΜΔΡΟ Γ΄: Απνηειείηαη από ηπειρ (3) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε 

βαζκνινγείηαη κε ηπειρ (3) κνλάδεο. Από ηιρ ηπειρ (3) επυηήζειρ να απανηήζεηε 

ΜΟΝΟ ηιρ δύο (2). 

                

1.α. Σαο δίλεηαη πην θάησ ζρεδηαγξάκκαηα ηνπ αληξηθνύ αλαπαξαγσγηθνύ 

ζπζηήκαηνο.  Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα πνπ παξνπζηάδνπλ νη ελδείμεηο 1 κέρξη 4 .                                                                                         

                                                                                        (4 x 0,25 = 1 μ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1…………………………………… 

2……………………………………… 

3……………………………………… 

4……………………………………… 

 

1.β. Να αλαθέξεηε κηα βαζηθή ιεηηνπξγία ησλ όξρεσλ.  (1 x 1 = 1 μ)                                                                                                                                                                                    

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

1 

2 

3 

4 
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1. γ. Να αλαθέξεηε δύο (2) αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζην ζώκα ησλ αγνξηώλ θαηά ηελ 

εθεβεία.                                                                                         (2 x 0,5 = 1 μ) 

 i)………………………………………………………………………………………………… 

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

ii)……………………………………………………………………………………………….. 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2. Να κειεηήζηε ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα, ην νπνίν παξνπζηάδεη έλα ηξνθηθό πιέγκα 

θαη λα απαληήζεηε ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ.  

 
.  

 

 

2.α. Να νλνκάζεηε:         (4 x 0,25 = 1μ) 

 

α. Έλα Σαξθνθάγν Οξγαληζκό  

β. Έλα Κνξπθαίν Θεξεπηή  

γ. Έλα Φπηνθάγν Οξγαληζκό  

δ. Έλα Παξαγσγό  
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2.β. Με βάζε ην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα λα ζρεδηάζεηε (λα γξάςεηε) μία ηποθική 

αλςζίδα.  

                                                                                                   (4 x 0,25 = 1μ) 

                                                                                                

 

 

 

 

 2.γ. Να αλαθέξεηε ένα (1) θνηλό ραξαθηεξηζηηθό όισλ ησλ ηξνθηθώλ αιπζίδσλ. 

(1 x 0,5 = 0,5μ) 
 
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

 

 

2.δ. Πνην είλαη πην ρξήζηκν γηα έλαλ επηζηήκνλα, κηα ηξνθηθή αιπζίδα ή έλα 

ηξνθηθό πιέγκα; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  (1 x 0,5 = 0,5 μ) 

 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 
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3. Ζ θπξία  Αιεμία έθαλε ην εμήο πείξακα: Πήξε δύν πξάζηλα, πνηηζκέλα θπηά 

γεξαληνύ α θαη β, ηα νπνία είρε θαιύςεη θαη θιείζεη αεξνζηεγώο κε δηαθαλέο ζαθνύιη. 

Πξνεγνπκέλσο, πάλσ ζηε γιάζηξα ηνπ θπηνύ α είρε ηνπνζεηήζεη έλα πνηήξη δέζεσο 

κε δηάιπκα θαπζηηθνύ λαηξίνπ, ελώ ζην θπηό β είρε ηνπνζεηήζεη έλα πνηήξη δέζεσο 

αιιά ρσξίο θαπζηηθό λάηξην, κόλν κε λεξό. Μεηά ηνπνζέηεζε ηα δύν θπηά ζηνλ ήιην 

γηα 3-4 κέξεο. 

 
 

   

 

 Να απαληήζεηε ζηα αθόινπζα εξσηήκαηα: 

 

3.α. Πνηνλ ή πνηνπο από ηνπο ηέζζεξηο παξάγνληεο θαη πξώηεο ύιεο πνπ είλαη 

απαξαίηεηνη γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο θσηνζύλζεζεο έρεη κεηαβάιεη ε θπξία Αιεμία ζην 

πην πάλσ πείξακα; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.   (1 x 1 = 1μ) 

                                                    

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 
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3.β. Πνηνλ ή πνηνπο από ηνπο ηέζζεξηο παξάγνληεο θαη πξώηεο ύιεο πνπ είλαη 

απαξαίηεηνη γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο θσηνζύλζεζεο έρεη δηαηεξήζεη ζηαζεξνύο ε 

θπξία  Αιεμία ζην πην πάλσ πείξακα;                                      (1 x 0,75 = 0,75μ) 

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

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

 
3.γ. Πώο ζα δηαπηζηώζεη ε θπξία  Αιεμία ζε πνην από ηα δύν θπηά έγηλε 

θσηνζύλζεζε; (Να πεξηγξάςεηε ηα βαζηθά ζηάδηα ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο 

πνπ ζα αθνινπζήζεη). 

(1 x 1 = 1μ) 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

                                                

3.δ.  Ο άλζξσπνο θαη ηα δώα δελ θσηνζπλζέηνπλ. Γηαηί;  (1 x 0,25 = 0,25μ) 

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………… 

  

                                                                        

Δηζεγήηξηεο                                                                    Γηεπζπληήο                                  

 
 
Μπισλά  Παλαγηώηα (Β.Γ)                                                                                        
Κιεάλζνπο - Χξπζόζηνκνπ Χξύζσ 
Μηηή Μαξία       Αλησληάδεο Μάξηνο 
 

 



ΥΟΛΔΙΟ: ΓΤΜΝΑΙΟ ΝΑΡΔΚ             ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ: 2012-2013  

ΓΡΑΠΣΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2013 

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ  ΣΑΞΗ: Α’ ΓΤΜΝΑΙΟΤ      

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ:   5    ΙΟΤΝΙΟΤ 2013   ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 1:30’ 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: ...................................................................  ΒΑΘΜΟ: ………………………… 

ΣΜΗΜΑ: .........                                                                                        ΟΛΟΓΡΑΦΩ: ………………………... 

ΑΡ.: .........                                                                                      ΤΠ. ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ: ………………………… 

 

   ΣΟ ΕΞΕΣΑΣΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΕΛΕΙΣΑΙ ΑΠΟ 6 ΕΛΙΔΕ ΚΑΙ 3 ΜΕΡΗ Α,Β, Γ 
  ΝΑ ΓΡΑΨΕΣΕ ΜΕ ΜΠΛΕ Ή ΜΑΤΡΟ ΜΕΛΑΝΙ 
  ΑΠΑΓΟΡΕΤΕΣΑΙ Η ΧΡΗΗ ΔΙΟΡΘΩΣΙΚΟΤ ΤΓΡΟΤ 

 
 

 ΜΕΡΟ Α’: Αποτελείται από ζξι (6) ερωτιςεισ. Κάκε ορκι απάντθςθ βακμολογείται με μία (1) 

μονάδα. Να απαντήςετε ςε όλεσ τισ ερωτήςεισ. 

1) Να ςυμπλθρϊςετε τα κενά ςτισ πιο κάτω προτάςεισ                        (μ. 1) 

α. Σο κθλυκό γεννθτικό κφτταρο ςτον άνκρωπο ονομάηεται ................................................ 

β. Σο αρςενικό γεννθτικό κφτταρο ςτον άνκρωπο ονομάηεται ............................................. 

2) Οι πιο κάτω όροι δεν είναι ςτθ ςωςτι ςειρά.                        (μ. 1) 

όργανο, οργανιςμόσ, οργανικό ςφςτημα, ιςτόσ 

Να τουσ βάλετε ςτθ ςειρά ξεκινϊντασ από τον πιο ςφνκετο ςτο πιο απλό.  

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

3) τον πιο κάτω πίνακα απεικονίηονται τζςςερισ (4) ηωντανοί οργανιςμοί. Να γράψετε κάτω από 

τον κάκε οργανιςμό το Βαςίλειο ςτο οποίο αυτόσ ανικει.                  (μ. 1) 

 

 

 

 

4) Να γράψετε δυο λόγουσ για τουσ οποίουσ είναι ςθμαντικι θ χριςθ του μικροςκοπίου ςτθ 

μελζτθ τθσ Βιολογίασ.                     (μ. 1) 

ι) …………………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

ιι) …………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 

 

Ζωντανόσ  

οργανιςμόσ 

    

δζντρο φϊκια ψάρι αγρινό 

Βαςίλειο ςτο οποίο ανικει     
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5) Σι ονομάηουμε κφτταρο;                          (μ. 1) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

6) Να γράψετε κάτω από κάκε εικόνα πιο όργανο του ανκρωπίνου ςϊματοσ απεικονίηεται  (μ. 1)  

 

 

 

 

 

ΜΕΡΟ Β’: Αποτελείται από ζξι (6) ερωτιςεισ. Κάκε ορκι απάντθςθ βακμολογείται με δυο(2) 

μονάδεσ. Από τισ ζξι (6) ερωτήςεισ να απαντήςετε ΜΟΝΟ ςτισ τζςςερισ (4). 

1) το πιο κάτω ςχιμα απεικονίηονται οι πρϊτεσ φλεσ που χρειάηεται το φυτό για να εξαςφαλίςει 

τθν  τροφι του. Να ςυμπλθρϊςετε τα κενά με τισ κατάλλθλεσ λζξεισ.       (μ. 2) 

  

 

 

 

 

 

2) Να φτιάξετε μια τροφικι αλυςίδα με τουσ πιο κάτω οργανιςμοφσ.           (μ. 2)  

κοτόπουλο, άνκρωποσ, ςιτάρι 

.............................................................................................................................................................. 

3) Να γράψετε δίπλα από κάκε ςϊμα αν είναι ζμβιο, άβιο ι νεκρό;           (μ. 2) 

ι) κοτόπουλο .....................................   ιι) τριανταφυλλιά ……........................................ 

ιιι) ξφλινο τραπεηάκι .........................   ιν) ψαλίδι .......................................................... 
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4) Να αντιςτοιχιςετε τα όργανα του ανκρϊπινου ςϊματοσ τθσ ςτιλθσ Α με τθν αντίςτοιχθ 

λειτουργία τουσ ςτθ ςτιλθ Β ςυμπλθρϊνοντασ τθ ςτιλθ Γ.             (μ. 2) 

τήλη Α τήλη Β τήλη Γ 

ι) καρδιά α) ζχουν ςχιμα φαςολιοφ, κακαρίηουν το αίμα και παράγουν τα οφρα ι-  

ιι) Λεπτό 

Έντερο 

β) Λειτουργεί ωσ αντλία και ςτζλνει το αίμα που ζρχεται από όλο το 

ςϊμα ςτουσ πνεφμονεσ. Εκεί το αίμα εμπλουτίηεται με οξυγόνο και αφοφ 

επιςτρζψει το ςτζλνει πίςω ςτο ςϊμα ξανά. 

ιι-  

ιιι) αιμοφόρα 

αγγεία 

γ) Όργανο ςαν ςωλινασ ςτο οποίο ολοκλθρϊνεται θ διαδικαςία τθσ 

πζψθσ Οι μικρότερεσ απλοφςτερεσ ενϊςεισ απορροφοφνται από τα 

τοιχϊματα και καταλιγουν ςτθν κυκλοφορία 

ιιι-  

ιν) νεφροί  δ) λεπτοί ςωλινεσ μζςα ςτουσ οποίουσ κυκλοφορεί το αίμα.  ιν-  

 

5) Να παρατθριςετε προςεκτικά το πιο κάτω τροφικό πλζγμα και να απαντιςετε τα ερωτιματα 

που ακολουκοφν.                  (μ. 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ποιοσ από τουσ πιο πάνω οργανιςμοφσ αντιπροςωπεφει: 

α) ζνα αυτότροφο οργανιςμό ............................................................................................................. 

β) ζνα κορυφαίο κθρευτι ................................................................................................................... 

γ) ζνα καταναλωτι .............................................................................................................................. 

δ) ζνα φυτοφάγο οργανιςμό .............................................................................................................. 
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6) Πιο κάτω απεικονίηεται ζνα φυτικό κφτταρο. Να γράψετε τα μζρθ του κυττάρου που 

αντιπροςωπεφουν οι αρικμοί 1-4.                (μ. 2) 

 

1 .................................................. 

2 .................................................. 

3 ................................................. 

4 ................................................. 

 
 
ΜΕΡΟ Γ’: Αποτελείται από τρεισ (3) ερωτιςεισ. Κάκε ορκι απάντθςθ βακμολογείται με τρεισ(3) 

μονάδεσ. Από τισ τρεισ (3) ερωτήςεισ να απαντήςετε ΜΟΝΟ ςτισ δυο (2). 

1) α) Να παρατθριςετε προςεκτικά τον πιο κάτω πίνακα ςχετικά με τθ φωτοςφνκεςθ και να 

ςυμπλθρϊςετε τα κενά.                  (μ. 2) 

Αποχρωματιςμζνο φφλλο Χρώμα διαλφματοσ ιωδίου ςτο 

αποχρωματιςμζνο φφλλο 

...από φυτό ςτο ςκοτάδι  

...από φυτό ςτο φωσ  

...από φυτό με καυςτικό νάτριο  

...από φυτό χωρίσ καυςτικό νάτριο  

 

β) Να γράψετε δυο λόγουσ για τουσ οποίουσ θ φωτοςφνκεςθ είναι ςθμαντικι για όλουσ τουσ 

οργανιςμοφσ του πλανιτθ μασ.                (μ. 1) 

ι).............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

ιι)............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 
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2) α) Από τι αποτελείται το ςπζρμα ςτον άνκρωπο;           (μ. 0.5) 

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

β) Σι ςυμβαίνει κατά τθν πακολογικι κατάςταςθ τθσ κρυψορχίασ;            (μ. 1) 

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

γ) Να γράψετε δυο λειτουργίεσ που επιτελεί θ μιτρα ωσ όργανο του αναπαραγωγικοφ 

ςυςτιματοσ τθσ γυναίκασ.                  (μ. 1) 

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

δ) ε τι εξυπθρετεί το υδροδυναμικό ςχιμα που ζχει το ςπερματοηωάριο;       (μ. 0.5) 

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

 

 

3) α) Ποιο κριτιριο χρθςιμοποιοφν οι επιςτιμονεσ για να κατατάξουν τουσ οργανιςμοφσ που 

ανικουν ςτο βαςίλειο των ηϊων ςτισ δυο ςυνομοταξίεσ ςπονδυλωτά και αςπόνδυλα;      (μ. 0.5) 

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

β) Ποιο κριτιριο χρθςιμοποιοφν οι επιςτιμονεσ για να κατατάξουν ζνα οργανιςμό είτε ςτα 

πρϊτιςτα είτε ςτα μονιρθ;              (μ. 0.5) 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................ . 
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 γ) Να παρατθριςετε προςεκτικά των πιο κάτω πίνακα και να απαντιςετε τα ερωτιματα που 

ακολουκοφν. 

 

ι) Να αντιςτοιχιςετε ενϊνοντασ με γραμμζσ τισ ομάδεσ Α, Β, Γ με τισ αντίςτοιχεσ ομοταξίεσ των 

ςπονδυλωτϊν ϊςτε να είναι ςωςτόσ ο πιο πάνω πίνακασ.           (μ. 1.5) 

Α Θθλαςτικά 

Β Ψάρια 

Γ Ερπετά 

ιι) Να γράψετε ζνα άλλο κριτιριο που κα μποροφςαν να χρθςιμοποιιςουν οι επιςτιμονεσ για να 

ταξινομιςουν τισ πιο πάνω ομοταξίεσ των ςπονδυλωτϊν.          (μ. 0.5) 

...............................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

 

Η ειζηγήηρια              Η Διευθύνηρια 

Χαννίδου Νάζια                        Ταχμαζιάν Βέρα 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ  

ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ 

ΟΜΑΔΑ ΠΟΝΔΤΛΩΣΩΝ 

Α 

ΟΜΑΔΑ ΠΟΝΔΤΛΩΣΩΝ 

Β 

ΟΜΑΔΑ ΠΟΝΔΤΛΩΣΩΝ 

Γ 

1ο αναπνζουν με βράγχια αναπνζουν με πνεφμονεσ αναπνζουν με πνεφμονεσ 

2ο γεννοφν αυγά γεννοφν αυγά γεννοφν ηωντανά μικρά 
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ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ                                       ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΟΝΙΑ 2012-2013 
ΓΑΡΤΕΣ ΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 

 
ΤΑΞΗ: Α’        
ΜΑΘΗΜΑ: Φυςιογνωςτικά    ΒΑΘΜΟΣ:    ............................ 
ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ: 10/6/2013                                
ΔΙΑΚΕΙΑ: 1 ϊρα 30 λεπτά (1:30’)   Υπογραφι: ............................ 

ΤΟ ΓΑΡΤΟ ΑΡΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΟ ΔΕΚΑ (10) ΣΕΛΙΔΕΣ 
Δεν επιτρζπεται θ χριςθ διορκωτικοφ υγροφ ι ταινίασ 

ΚΑΛΗ ΕΡΙΤΥΧΙΑ 

 
ΟΝΟΜΑ: ..............................................................   ΣΜΘΜΑ: .............. ΑΡ. ............ 

 
ΜΕΟΣ Α’: Ρεριλαμβάνει ζξι (6) ερωτιςεισ τθσ μίασ (1) μονάδασ θ 

κακεμιά.Να απαντθκοφν ΟΛΕΣ οι ερωτιςεισ. 
 
1. Να γράψετε τζςςερισ (4) λειτουργίεσ που χαρακτθρίηουν όλουσ τουσ ηωντανοφσ οργανιςμοφσ.          (1 μ) 

α) ........................................................................................................................................................................ 

β) ........................................................................................................................................................................ 

γ) ........................................................................................................................................................................ 

δ) ........................................................................................................................................................................ 

2. Να αντιςτοιχίςετε τισ προτάςεισ τθσ ςτιλθσ Α με τισ προτάςεισ τθσ ςτιλθσ Β ςτον πιο κάτω πίνακα. (1 μ) 

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β 

1 Οι φυςικζσ επιςτιμεσ διακρίνονται ςε τρεισ 

κλάδουσ ... 

α ... ηωολογία, βοτανικι, μικροβιολογία, 

οικολογία. 

2 Όλα όςα υπάρχουν ςτθ φφςθ μποροφμε να τα 

ξεχωρίςουμε ςε ... 

β ... θ διαδικαςία απόκτθςθσ τθσ γνϊςθσ. 

3 Θ Βιολογία είναι θ επιςτιμθ που μελετά ... γ ... τθ Βιολογία, τθ Χθμεία και τθ Φυςικι. 

4 Θ Βιολογία χωρίηεται ςε μεγάλουσ κλάδουσ 

όπωσ ... 

δ ... τθ ηωι, δθλαδι τουσ ηωντανοφσ οργανιςμοφσ. 

5 Επιςτιμθ είναι ... ε ... άβια ςϊματα, ςε νεκρά ςϊματα και ςε 

ηωντανοφσ οργανιςμοφσ. 
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3. υμπλθρϊςτε τα μζρθ 1-4 του πιο κάτω μικροςκοπίου.                                                                                (1 μ) 

 

 

..................................................................................... 

 

 

 

..................................................................................... 

 

..................................................................................... 

 

 

..................................................................................... 

4. Να ςυμπλθρϊςετε τισ προτάςεισ που ακολουκοφν.                                                                                       (1 μ) 

- Θ τεράςτια ποικιλία οργανιςμϊν που κατοικοφν ςε ζνα τόπο, αλλά και ςε ολόκλθρθ τθ Γθ, ονομάηεται  

 Β _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ α . 

- Ο κλάδοσ τθσ Βιολογίασ που αςχολείται με τθ διαδικαςία κατθγοριοποίθςθσ των ηωντανϊν οργανιςμϊν 

ονομάηεται  Σ _ _ _ ν _ _ _ κ _   Επιςτιμθ . 

- Σα κριτιρια που είναι χριςιμα για τθν ταξινόμθςθ των οργανιςμϊν μπορεί να είναι δομικά, 

 μ _ _ φ _ _ _ γ _ _ ά  και  λ _ _ _ _ _ ρ γ _ _ ά  χαρακτθριςτικά γνωρίςματα ι ακόμα και ειδικζσ ςχζςεισ 

μεταξφ των οργανιςμϊν. 

5. Σα φυτά, όπωσ και τα ηϊα, διακζτουν όργανα. Να ονομάςετε τζςςερα (4) όργανα των φυτϊν.          (1 μ) 

α) ........................................................................................................................................................................ 

β) ........................................................................................................................................................................ 

γ) ........................................................................................................................................................................ 

δ) ........................................................................................................................................................................ 
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6. Να ςυμπλθρϊςετε τα κενά ςτο παρακάτω κείμενο.                                                                                 (1 μ) 

Σα φαγθτά που τρϊμε εμείσ οι άνκρωποι είναι παράγωγα ι κομμάτια από τα ςϊματα άλλων ηωντανϊν 

........................................... , τα οποία είναι φτιαγμζνα από τισ απαραίτθτεσ για εμάσ 

........................................... ουςίεσ. Αυτζσ μασ χρειάηονται για να ................................................. και για να 

διατθρθκοφμε ςτθ ηωι. Αντίκετα, τα φυτά .............................................. τθν τροφι τουσ από μόνα τουσ. 

 

ΜΕΟΣ Β’: Ρεριλαμβάνει ζξι (6) ερωτιςεισ των δφο (2) μονάδων θ 
κακεμιά.Να απαντθκοφν ΜΟΝΟ ΟΙ ΤΕΣΣΕΙΣ (4) ερωτιςεισ. 

 
1. Να ςυμπλθρϊςετε τα ςτάδια τθσ επιςτθμονικισ μεκόδου (που ςασ δίνονται πιο κάτω) με τθ ςωςτι 

ςειρά και να ςυμπλθρϊςετε τισ δφο (2) προτάςεισ που ακολουκοφν.                                                          (2 μ) 

Αποτελζςματα, Διατφπωςθ υπόκεςθσ, Διάψευςθ (απόρριψθ) υπόκεςθσ, Εκτζλεςθ πειράματοσ, 

Επιβεβαίωςθ (αποδοχι) υπόκεςθσ, Ραρατιρθςθ, Συμπεράςματα 

 

- Σο ςχεδιάγραμμα που ςυμπλθρϊςατε είναι ζνα  ε _  _ ο ι _ λ _ γ _  _ ό  διάγραμμα. 

- Αν γίνουν αρκετά πειράματα ςτισ ίδιεσ ςυνκικεσ (παραμζτρουσ) και καταλιξουν όλα ςτα ίδια 

ςυμπεράςματα, τότε αυτό μπορεί να οδθγιςει ςτθ διατφπωςθ ενόσ .................................................. 
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2. Να μελετιςετε τθν πιο κάτω εικόνα και να ςυμπλθρϊςετε ςτον πίνακα που ακολουκεί τον αρικμό που 

αντιςτοιχεί ςτο όνομα του κάκε οργάνου.                                                                                                             (2 μ) 

 

 ΟΝΟΜΑ ΟΓΑΝΟΥ 
ΑΙΘΜΟΣ ΟΓΑΝΟΥ 

(ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ) 

Α Ποτιρι ηζςεωσ  

Β Δοκιμαςτικόσ ςωλινασ  

Γ Προςτατευτικά γυαλιά  

Δ Κωνικι φιάλθ  

Ε Τδατόλουτρο  

ΣΤ Λφχνοσ  

Ζ Τδροβολζασ  

Η Ογκομετρικόσ ςωλινασ  

Θ Χωνί  

 

3. α) Να ονομάςετε τρία (3) όργανα που μποροφν να μεταμοςχευκοφν και τρία (3) όργανα που δεν 

μποροφν να μεταμοςχευκοφν.                                                                                                                              (1,5 μ) 

Α/Α Πργανα που ΜΡΟΟΥΝ  

να μεταμοςχευκοφν 

Α/Α Πργανα που ΔΕΝ ΜΡΟΟΥΝ 

να μεταμοςχευκοφν 

1  1  

2  2  

3  3  
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β) υμπλθρϊςτε τισ δφο (2) πιο κάτω προτάςεισ.                                                                                     (0,5 μ) 

- Ζνα ςφνολο κυττάρων που είναι όμοια μορφολογικά και είναι ειδικευμζνα να κάνουν τθν ίδια λειτουργία 

αποτελοφν ζνα ............................................ 

- Σα διάφορα όργανα των ηϊων που ςυνεργάηονται μεταξφ τουσ, για να κάνουν τθν ίδια λειτουργία 

ολοκλθρωμζνα, από τθν αρχι μζχρι το τζλοσ, αποτελοφν ζνα ...................................................................... 

4. α) Να αναγνωρίςετε τα όργανα του ανκρϊπινου οργανιςμοφ που βλζπετε ςτισ εικόνεσ και να γράψετε 

το όνομά τουσ ςτθν κατάλλθλθ κζςθ του πίνακα που ακολουκεί.                                                                   (1 μ) 

Εικόνα οργάνου / οργάνων Πνομα οργάνου / οργάνων 

1.   

2.   

3.   

4.   

 

β) Να δείξετε τθ κζςθ των πιο κάτω οργάνων ςτο ανκρϊπινο ςϊμα, ςυμπλθρϊνοντασ τον αντίςτοιχο 

αρικμό δίπλα από το κάκε όργανο.                                                                                                                         (1 μ) 

 

Πργανο Αρικμόσ 

Νεφροί  

Πνεφμονεσ  

Καρδία  

Ιπαρ (υκϊτι)  

τομάχι  
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5. α) Να γράψετε δίπλα από κάκε εικόνα το οργανικό ςφςτθμα που παρουςιάηει.                                  (1,5 μ) 

 

1.  2.  

3. 
 4.  

5.  6.  

 

β) υμπλθρϊςτε τθν ακόλουκθ πρόταςθ:                                                                                                          (0,5 μ) 

Σο ςφνολο όλων των οργανικϊν ςυςτθμάτων που ςυνεργάηονται ςτο ςϊμα μασ και περιβάλλονται από το 

................................  ονομάηεται  .......................................... 

 

 

 

 

…………...

…………..

……….…. 

…………...

…………..

……….…. 

…………...

…………..

……….…. 

…………...

…………..

……….…. 

…………...

…………..

……….…. 

…………...

…………..

……….…. 
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6. Αναγνωρίςτε τα τρία (3) είδθ κυττάρων που βλζπετε παρακάτω (το Γ είναι πολφ μικρότερο ςτθν 

πραγματικότθτα από τα Α και Β), κακϊσ και τα μζρθ των κυττάρων αυτϊν (κάποια μζρθ είναι κοινά).  (2 μ) 

 

Είδοσ κυττάρου: 

Α. 

Β. 

Γ. 

Μζρθ κυττάρου: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 
ΜΕΟΣ Γ’: Ρεριλαμβάνει τρεισ (3) ερωτιςεισ των τριϊν (3) μονάδων θ 

κακεμιά.Να απαντθκοφν ΜΟΝΟ ΟΙΔΥΟ (2) ερωτιςεισ. 
 

1. α) Ποια επιςτθμονικά κριτιρια, και με ποια ςειρά, χρθςιμοποιοφν οι επιςτιμονεσ για τθν ταξινόμθςθ 

των ηωντανϊν οργανιςμϊν; υμπλθρϊςτε τα ςτισ πιο κάτω προτάςεισ.                                                        (1 μ) 

 Από πόςα ...................................... αποτελείται το ςϊμα του οργανιςμοφ. 

 Αν τα .......................................... από τα οποία αποτελείται ο οργανιςμόσ ζχουν 

......................................  ι όχι. 

 Αν τα .......................................... από τα οποία αποτελείται ο οργανιςμόσ ζχουν 

......................................   ...................................... ι όχι. 

 Πϊσ ο οργανιςμόσ εξαςφαλίηει τ....   ................................ του. 

β) υμπλθρϊςτε τα ονόματα των τεςςάρων (4) βαςιλείων τθσ ηωισ δίπλα από τα χαρακτθριςτικά τουσ 

(όλα τα βαςίλεια είναι πζντε (5), αλλά το ζνα (1) δεν παρουςιάηεται ςε αυτό τον πίνακα).                      (1 μ) 

ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΟΓΑΝΙΣΜΩΝ 

 Οργανιςμοί που το ςϊμα τουσ, ςτισ πιο πολλζσ περιπτϊςεισ, αποτελείται από πολλά 

κφτταρα (πολυκφτταροι) με πυρινα και κυτταρικό τοίχωμα, και οι οποίοι δεν 

παράγουν τθν τροφι τουσ μόνοι τουσ μζςα ςτο ςϊμα τουσ (δε φωτοςυνκζτουν) 

αλλά προςλαμβάνουν τθν τροφι τουσ από το περιβάλλον τουσ. 
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 Απλοί οργανιςμοί με ζνα κφτταρο (μονοκφτταροι), με πυρινα, που είτε παράγουν 

τθν τροφι τουσ μόνοι τουσ μζςα ςτο ςϊμα τουσ (φωτοςυνκζτουν), είτε 

προςλαμβάνουν τθν τροφι τουσ από το περιβάλλον τουσ. 

 Πολυκφτταροι οργανιςμοί, με εξειδικευμζνα κφτταρα με πυρινα αλλά χωρίσ 

κυτταρικό τοίχωμα, που εξαςφαλίηουν τθν τροφι τουσ από τα ςϊματα άλλων 

οργανιςμϊν. 

 Απλοί οργανιςμοί με ζνα κφτταρο (μονοκφτταροι), χωρίσ πυρινα, που είτε παράγουν 

τθν τροφι τουσ μόνοι τουσ μζςα ςτο ςϊμα τουσ (φωτοςυνκζτουν), είτε 

προςλαμβάνουν τθν τροφι τουσ από το περιβάλλον τουσ. 

 

γ) Να γράψετε δίπλα από κάκε κουτάκι με εικόνεσ ηωντανϊν οργανιςμϊν το όνομα του βαςιλείου τθσ 

ηωισ ςτο οποίο ανικουν (ζνα από τα πζντε (5) βαςίλεια δεν αντιπροςωπεφεται ςε αυτό τον πίνακα).  (1 μ) 

Εικόνεσ ηωντανϊν οργανιςμϊν Βαςίλεια τθσ ηωισ 

Α   

Β 

 

 

Γ 

 

 

Δ   

 

2. α) υμπλθρϊςτε τθν πιο κάτω πρόταςθ.                                                                                                           (1 μ) 

Σο βαςίλειο των ηϊων χωρίηεται ςε δφο (2) μεγάλεσ ............................................... : τα ηϊα που ζχουν 

........................................   ................................. ανικουν ςτα ......................................... , ενϊ τα ηϊα που 

δεν ζχουν ανικουν ςτα ............................................... 
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β) Αναγνωρίςτε ςε ποια ομοταξία ανικουν τα πιο κάτω ηϊα, ανάλογα με τα χαρακτθριςτικά ι με τθν 

εικόνα τουσ, από ολόκλθρο το βαςίλειο των ηϊων.                                                                                      (2 μ) 

Χαρακτθριςτικά Γνωρίςματα Ομοταξία 

Γεννιοφνται και μεγαλϊνουν αρχικά ςτο νερό, αναπνζοντασ με βράγχια. τθ 

ςυνζχεια, μεταμορφϊνονται αναπτφςςοντασ τθν ικανότθτα να ηουν και ςτθν 

ξθρά αναπνζοντασ με πνεφμονεσ. Γεννοφν αβγά ςτο νερό. Σο δζρμα τουσ 

είναι λείο και πάντοτε υγρό. 

 

Ηουν και πολλαπλαςιάηονται μόνο ςτο νερό. Γεννοφν αβγά. Αναπνζουν με 

βράγχια. Σο δζρμα τουσ καλφπτεται με λζπια. 

 

Ηουν κυρίωσ ςτθν ξθρά ενϊ κάποια ηουν μόνιμα και ςτο νερό. Γεννοφν αβγά 

ςτθν ξθρά. Αναπνζουν με πνεφμονεσ. Σο δζρμα τουσ είναι ξθρό και 

καλφπτεται από φολίδεσ. 

 

Εικόνα Ομοταξία 
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3. Με τθ βοικεια τθσ εικόνασ πιο κάτω ςυμπλθρϊςτε τθν εξίςωςθ και τισ προτάςεισ που ακολουκοφν, 

που αφοροφν ςτον τρόπο με τον οποίο το φυτό τρζφεται.                                                                                (3 μ) 

 

Εξίςωςθ: 

 

Θ διαδικαςία πιο πάνω γίνεται μόνο ςτα φυτά και ονομάηεται ................................................... Αυτι θ 

διαδικαςία γίνεται ςτα οργανίδια που ονομάηονται ................................................ και βρίςκονται μζςα ςτα 

φυτικά κφτταρα. Για να γίνει αυτι θ διαδικαςία ο παράγοντασ Γ δρα ςαν .......................   ..........................., 

ενϊ οι παράγοντεσ Α και Β είναι οι απαραίτθτεσ ..............................   .............................., που κα 

μετατραποφν ςτα προϊόντα Ε και τ. Θ πιο πάνω διαδικαςία δε γίνεται ςε όλα τα όργανα (μζρθ) των 

φυτϊν, αλλά γίνεται ςτα ........................... τουσ, και ο απαραίτθτοσ παράγοντασ Δ δίνει ςε αυτά τα μζρθ 

του φυτοφ το χαρακτθριςτικό τουσ ............................................ 

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ 
 

Η Διευκφντρια         
 
 
 
           
Διμθτρα Κωμοδρόμου 
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3. Με τθ βοικεια τθσ εικόνασ πιο κάτω ςυμπλθρϊςτε τθν εξίςωςθ και τισ προτάςεισ που ακολουκοφν, 

που αφοροφν ςτον τρόπο με τον οποίο το φυτό τρζφεται.                                                                                (3 μ) 

 

Εξίςωςθ: 

 

Θ διαδικαςία πιο πάνω γίνεται μόνο ςτα φυτά και ονομάηεται ................................................... Αυτι θ 

διαδικαςία γίνεται ςτα οργανίδια που ονομάηονται ................................................ και βρίςκονται μζςα ςτα 

φυτικά κφτταρα. Για να γίνει αυτι θ διαδικαςία ο παράγοντασ Γ δρα ςαν .......................   ..........................., 

ενϊ οι παράγοντεσ Α και Β είναι οι απαραίτθτεσ ..............................   .............................., που κα 

μετατραποφν ςτα προϊόντα Ε και τ. Θ πιο πάνω διαδικαςία δε γίνεται ςε όλα τα όργανα (μζρθ) των 

φυτϊν, αλλά γίνεται ςτα ........................... τουσ, και ο απαραίτθτοσ παράγοντασ Δ δίνει ςε αυτά τα μζρθ 

του φυτοφ το χαρακτθριςτικό τουσ ............................................ 

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ 
Η Διευκφντρια        Οι Ειςθγθτζσ 
 
 
          Ανδρζασ Κωνςταντίνου 
Διμθτρα Κωμοδρόμου 
 
          Ευκαλία Μιχαιλ 
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ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΤΛΟΤ          ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2012 – 2013 

ΓΡΑΠΣΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2013 

ΜΑΘΗΜΑ: Βιολογία 

 

ΣΑΞΗ: Αϋ 

                                           

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 04/06/2013                                          

ΧΡΟΝΟ: Μια (1)  ϊρα και τριάντα (30’) λεπτά                             φνολο  μονάδων: 20/20 

 

Ονοματεπϊνυμο:…………………………………………………………….. Σμήμα:………………  Αριθμόσ:………………..            

ΟΔΗΓΙΕ: 1. Να γράφετε μόνο με μπλζ ή μαφρη πζνα. 

                  2. Δεν επιτρζπεται η χρήςη  διορθωτικοφ υγροφ. 

                  3. Να απαντήςετε ςε όλα τα μζρη. 

                  4. Να γράψετε τισ απαντήςεισ ςασ ςτο εξεταςτικό δοκίμιο, ςτον κενό χϊρο μετά από 

                    κάθε ερϊτηςη. 

                  5. Σο γραπτό αποτελείται από 9 ςελίδεσ. 

 

ΜΕΡΟ Αϋ:  

 Το μζροσ αυτό αποτελζιται από ζξι (6) ερωτιςεισ.  Να απαντιςετε ΣΕ  ΟΛΕ τισ ερωτιςεισ. Κάκε 

ορκι απάντθςθ βακμολογείται με μία (1) μονάδα. 

 

Ερϊτηςη  1 

α) Τι απεικονίηουν τα βζλθ ςε μία τροφικι αλυςίδα;                                                                          (0.5)                                                                                        

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

β) Να  ςχθματίςετε μία τροφικι αλυςίδα που να περιλαμβάνει τουσ παρακάτω οργανιςμοφσ: 

                                                                Λαγόσ,  Αόρατοσ, Σπιηαετόσ, Φίδι                                              (0.5) 

 

 

 

 

 

Ερϊτηςη  2 

α) Στο πιο κάτω τετράγωνο να ςχεδιάςετε ζνα ςπερματοηωάριο και να ονομάςετε τα μζρθ από τα 

οποία αποτελείται θ δομι του.                                                                                                                    (0.6) 

 

 

 

 

 

Βαθμός: ……………………..….. 

 

Ολογράφως:……………………… 

 

Υπογραφή:……………………….. 
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β) Να γράψετε δφο (2) διαφορζσ που παρατθροφνται μεταξφ ςπερματοηωαρίου και ωαρίου.      (0.4) 

i. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ii. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ερϊτηςη 3 

α) Να ςυμπλθρϊςετε ςτο κάτω μζροσ τθσ κάκε εικόνασ  το βαςίλειο ςτο οποίο ανικουν οι 

οργανιςμοί.                                                                                                                                                        (0.8) 

 

 

 

  

 

 

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

 

 

β) Ποιοφ βαςιλείου οι οργανιςμοί δεν απεικονίηονται με εικόνα;                                                         (0.2) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ερϊτηςη 4 

Να αναφζρετε δφο (2) ςωματικζσ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςτο ςϊμα των κοριτςιϊν κατά τθν  

εφθβεία.                                                                                                                                                             (1.0) 

i. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ii. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ερϊτηςη 5 

Να αναφζρετε δφο (2) κετικζσ και δφο (2) αρνθτικζσ ενζργειεσ του ανκρϊπου για τθ  φφςθ.         (1.0) 

Θετικζσ ενζργειεσ 

i. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ii. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Αρνθτικζσ ενζργειεσ 

i. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ii. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ερϊτηςη 6 

 Ζνασ επιςτιμονασ  μελετάει τισ τροφικζσ ςχζςεισ μεταξφ των οργανιςμϊν ςτο οικοςφςτθμα του 

δάςουσ Πάφου. Ποιό είναι πιο χριςιμο για αυτόν, μία τροφικι αλυςίδα ι ζνα τροφικό πλζγμα; 

Εξθγιςτε.                                                                                                                                                          (1.0) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ΜΕΡΟ Βϋ 

Το μζροσ αυτό αποτελείται από ζξι (6) ερωτιςεισ. Να απαντιςετε ΜΟΝΟ ςτισ  ΣΕΕΡΙ (4) 

ερωτιςεισ. Κάκε ορκι απάντθςθ βακμολογείται με δφο (2) μονάδεσ. 

 

Ερϊτηςη 1 

α) Στθν παρακάτω  εικόνα παρουςιάηεται  το αναπαραγωγικό  ςφςτθμα του άντρα ςε πλάγια όψθ. 

Να ονομάςετε τα μζρθ 1-4.                                                                                                                          (1.0) 

 

 

1………………………………… 

 

2………………………………… 

 

3………………………………… 

 

4………………………………… 

 

 

β) Να καταγράψετε με ορκι ςειρά τα μζρθ του αναπαραγωγικοφ ςυςτιματοσ του άντρα από τα 

οποία περνοφν τα ςπερματοηωάρια.                                                                                                         (1.0) 

 

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

 

Ερϊτηςη 2 

α) Τα φυτά εξαςφαλίηουν τθν τροφι τουσ με τθ φωτοςφνκεςθ. Να περιγράψετε παρακάτω τθ 

διαδικαςία αναφζροντασ τισ πρϊτεσ φλεσ, τουσ απαραίτθτουσ παράγοντεσ και τα προϊόντα τθσ 

φωτοςφνκεςθσ.                                                                                                                                               (0.6) 

 

 

 

 

 

 

 

β)  Θ Μαρία αγαπάει τθ Βιολογία και τθσ αρζςουν πολφ τα πειράματα. Πιρε ζνα κομμάτι πατάτασ κι 

ζβαλε πάνω μερικζσ ςταγόνεσ διαλφματοσ ιωδίου. Αφοφ πζραςαν μερικά λεπτά, το διάλυμα άλλαξε 

χρϊμα.  Τότε, θ Μαρία εξιγθςε ςτθ ζκπλθκτθ μθτζρα τθσ ότι αυτό οφείλεται ςτο ότι  θ πατάτα 

περιζχει άμυλο, το οποίο ανιχνεφεται με το διάλυμα ιωδίου. 

I. Τι  χρϊμα είχε το διάλυμμα ιωδίου μετά από τθν πάροδο μερικϊν λεπτϊν;                          (0.4) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………… 
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II. Στθ ςυνζχεια, θ Μαρία επανζλαβε  το πείραμα ςε ζνα πράςινο φφλλο. Αλλά δεν παρατιρθςε 

το ίδιο. Το διάλυμα ιωδίου δεν άλλαξε χρϊμα. Γιατί ςυνζβθ αυτό;                                         (0.5)                                      

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

III. Πότε κα μποροφςε να αλλάξει το χρϊμα του διαλφματοσ ιωδίου πάνω ςε ζνα φφλλο; 

Εξθγιςτε.                                                                                                                                               (0.5)                                                                  

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ερϊτηςη 3 

α) Να ονομάςετε τα όργανα του ανκρϊπινου οργανιςμοφ που φαίνονται ςτο παρακάτω 

ςχεδιάγραμμα.                                                                                                                                                  (1.0) 

                               

                    

1……………………………. 

 

                    

2……………….…………… 

 

                    

3..………………………….. 

 

                    

4……………………………. 

 

 

β) Να αναφζρετε ςε ποιό οργανικό ςφςτθμα  ανικει το κάκε ζνα από τα πιο κάτω όργανα του  

ανκρϊπινου οργανιςμοφ, ςυπλθρϊνοντασ τον πίνακα που ακολουκεί.                                            (1.0)                                                                               

 

ΟΡΓΑΝΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ  ΤΣΗΜΑ 

Πνεφμονεσ  

Καρδία  

Ωοκικθ  

Στομάχι  
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Ερϊτηςη  4 

α) Στον παρακάτω δίνονται πλθροφορίεσ για  (4) τζςςερισ ηωντανοφσ  οργανιςμοφσ που όλοι 

ανικουν ςτα  ςπονδυλωτά. Να αναφζρετε ςε ποια Ομοταξία ςπονδυλωτϊν, ανικουν οι οργανιςμοί 

1-4 ςυμπλθρϊνοντασ τον παρακάτω πίνακα.                                                                                             (1.0) 

Ζωντανοί 

Οργανιςμοί 
Πληροφορίεσ 

Ομοταξίεσ 

πονδυλωτϊν 

Οργανιςμόσ  1 

Γεννικθκε και μεγάλωςε αρχικά ςτο νερό αναπνζοντασ με 

βράγχια. Στθ ςυνζχεια, μεταμορφϊκθκε αναπτφςςοντασ 

τθν ικανότθτα να ηει και ςτθν ξθρά αναπνζοντασ με 

πνεφμονεσ. Γεννά αβγά ςτο νερό. Το δζρμα του είναι λείο 

και πάντοτε υγρό. 

 

 

……………………. 

Οργανιςμόσ  2 
Ηει και πολλαπλαςιάηεται μόνο ςτο νερό.  Γεννά αβγά. 

Αναπνζει με βράγχια. Το δζρμα του καλφπτεται με λζπια. 

 

……………………. 

Οργανιςμόσ  3 

Γεννικθκε ςτθν ξθρά από αβγά με ςκλθρό κζλυφοσ. 

Ζχει τθν ικανότθτα να πετά. Αναπνζει με πνεφμονεσ. 

Το δζρμα του καλφπτεται με φτερά. 

 

……………………. 

Οργανιςμόσ  4 

Ηει κυρίωσ ςτθν ξθρά. Γεννά αβγά ςτθν ξθρά. Αναπνζει με 

πνεφμονεσ. Το δζρμα του είναι ξθρό και καλφπτεται από 

φολίδεσ. 

 

 

……………………. 

 

β) Ο άνκρωποσ  ταξινομείται μαηί με άλλουσ  ηωντανοφσ  οργανιςμοφσ ςτα  Θθλαςτικά. Να 

αναφζρετε τζςςερα  (4) χαρακτθριςτικά που δικαιολογοφν γιατί ο άνκρωποσ είναι Θθλαςτικό.   (1.0) 

i. …………………………………………………………………………………………………………….. 
ii. …………………………………………………………………………………………………………….. 
iii. …………………………………………………………………………………………………………….. 
iv. …………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

Ερϊτηςη 5 

α) Να ςυμπλθρϊςετε τισ  ενδείξεισ που αναφζρονται ςτα διάφορα μζρθ του μικροςκοπίου.        (1.0) 

 

 

Α…………………………….. 

 

Β…………………………….. 

 

Γ…………………………….. 

 

Δ…………………………….. 
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β) Το αντικείμενο (δείγμα), το οποίο τοποκετείται πάνω ςτθν αντικειμενοφόρο πλάκα, πρζπει να 

είναι πολφ λεπτό. Γιατί αυτό είναι απαραίτθτο;                                                                                        (1.0) 

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

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

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

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

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

 

Ερϊτηςη 6 

α) Να γράψετε τθν τροφικι αλυςίδα που αναφζρεται ςτο πιο κάτω κείμενο:    

«Σε ζνα θαλάςςιο οικοςφςτημα η γαρίδα τρζφεται με το φυτοπλαγκτόν. Το φυτοπλαγκτόν 

αποτελείται από διάφορουσ οργανιςμοφσ που είναι αυτότροφοι. Η φάλαινα όρκα τρώει τον 

πιγκουίνο που είναι ο κφριοσ θηρευτήσ τησ γαρίδας.»                                                                            (1.0) 

 

 

 

 

 

β) Να δϊςετε τον οριςμό του  τροφικοφ  πλζγματοσ.                                                                                               (1.0) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ΜΕΡΟ  Γϋ 

Το μζροσ αυτό αποτελείται από τρείσ (3) ερωτιςεισ. Να απαντιςετε ΜΟΝΟ ςτισ ΔΤΟ (2). Κάκε ορκι 

απάντθςθ βακμολογείται με τρείσ (3) μονάδεσ. 

 

Ερϊτηςη 1 

α) Θ Ξζνια ζχει καταμινιο κφκλο 28 θμερϊν. Να υπολογίςετε ποιεσ μζρεσ του καταμινιου κφκλου 

μπορεί να  μείνει ζγκυοσ, αν είχε περίοδο (πρϊτθ μζρα του κφκλου τθσ) ςτισ 20 Μαίου.              (1.0) 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
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β) Πϊσ ονομάηεται το χρονικό αυτό διάςτθμα;                                                                                     (0.5)                                      

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

γ) Τι ονομάηεται ωορρθξία;                                                                                                                         (0.5) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

δ) Αν δεν μείνει ζγκυοσ, πότε προβλζπεται να ζχει τθν επόμενι τθσ περίοδο;                              (1.0) 

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

 

Ερϊτηςη 2 

Να μελετιςετε το πιο κάτω ςχεδιάγραμμα το οποίο παρουςιάηει ζνα τροφικό πλζγμα και να 

απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ που ακολουκοφν. 

 

 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

α) Να ονομάςετε:                                                                                                                                           (1.0) 

i. Ζνα (1)  ςαρκοφάγο οργανιςμό ……………………………………… 

ii. Ζνα (1) κορυφαίο  κθρευτι …………………………………………… 

iii. Ζνα (1) παμφάγο  οργανιςμό…………………………………………. 

iv. Ζνα (1) παραγωγό………………………………………………………….. 

 

β) Να αναφζρετε δφο (2) οργανιςμοφσ που ανταγωνίηονται μεταξφ τουσ για τθν τροφι. Να 

δικαιολογιςετε τθν απάντθςθ ςασ.                                                                                                             (1.0) 

ΑΛΕΠΟΥ ΣΠΙΖΑΕΤΟΣ 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

γ) Να αναφζρετε δφο (2) κοινά χαρακτθριςτικά όλων των τροφικϊν αλυςίδων.                              (1.0) 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

 

Ερϊτηςη 3 

 Το παρακάτω ςχεδιάγραμμα παρουςιάηει τθν ταξινόμθςθ των Ηωντανϊν Οργανιςμϊν ςτα πζντε (5) 

Βαςίλεια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α)  Να ςυμπλθρϊςετε το παραπάνω ςχεδιάγραμμα:                                                                               (1.0) 

1……….………………………………………….. 

2……….…..……………………………………… 

3…………………………………………………… 

1 

4 

2 

3 

5 
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4…………………………………………………… 

5………………..…………………………………. 

 

β) Να αναφζρετε τα χαρακτθριςτικά των κριτθρίων  Α-Δ  με τα οποία διακρίνονται οι οργανιςμοί ςτα 

πζντε Βαςίλεια.                                                                                                                                                 (2.0) 

 

Κριτιριο Α:…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Κριτιριο Β:…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Κριτιριο Γ:…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Κριτιριο Δ:…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

ΟΙ  ΕΙΣΘΓΘΤΕΣ                                                                                                         Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΘΣ 

 

Ευκυμίου Μαρία                                                                                           Αλεξάνδρου  Αλζξανδροσ 

 

Σπφρου  Παντελισ 
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ΜΔΡΟ Α 

Να απαληήζεηε ζε όλες ηηο εξσηήζεηο (1 – 6). Κάζε ζσζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε μία (1) 

μονάδα. 

Δρώηηζη 1 

 Να ζπκπιεξώζεηε ζηελ εηθόλα πνπ αθνινπζεί ηηο ζσκαηηθέο αιιαγέο πνπ εκθαλίδνληαη θαηά 

ηελ εθεβεία: (i) ζηα θνξίηζηα κε ηηο ελδείμεηο Α – Β  θαη (ii) ζηα αγόξηα κε ηηο ελδείμεηο Γ – Γ.  

 

 

 

 

 

 

    (4 x 0,25 = 1 κ.) 

Δρώηηζη 2 

Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηελ πην θάησ παξάγξαθν κε ηηο θαηάιιειεο ιέμεηο: 

Οη Βηνιόγνη δηεξεπλνύλ δηάθνξα θαηλόκελα αθνινπζώληαο ηα βήκαηα ηεο επηζηεκνληθήο 

κεζόδνπ. Τν πξώην βήκα γηα ηελ κειέηε ελόο θαηλνκέλνπ είλαη ε ………………………….. . Η 

πηζαλή εμήγεζε γηα ην πνύ νθείιεηαη έλα θαηλόκελν νλνκάδεηαη ………………………….. θαη γηα 

λα επηβεβαησζεί πξέπεη λα εθηειεζηνύλ πνιιά ………………………….. . Τα απνηειέζκαηα πνπ 

πξνθύπηνπλ από απηά νδεγνύλ ζηε δηαηύπσζε ελόο ………………………….. . 

    (4 x 0,25 = 1 κ.) 

ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΙΟΤ ΙΩΑΝΝΗ      ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ: 2012 – 2013 

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 

ΣΑΞΗ: Α΄ 

ΜΑΘΗΜΑ: ΦΤΙΟΓΝΩΣΙΚΑ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: Γεπηέξα, 10 / 6 / 2013              ΒΑΘΜΟ:………………………………… 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 1.30 ΄ 

ΩΡΑ: 7:45 – 9:15 π.κ.                  ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ:………….…………………………  

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ:……………………………………………….……. ΣΜΗΜΑ: ……….. ΑΡ: ……… 

ΤΟ ΔΞΔΤΑΣΤΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΔΛΔΙΤΑΙ ΑΠΟ ΣΡΙΑ (3) ΜΔΡΗ ΚΑΙ ΔΝΝΔΑ (9) ΔΛΙΓΔ 

Οδεγίεο: Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πγξνύ ή ηαηλίαο. Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε κόλν κπιε πέλαο. 

 

  

Α:……………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

……… Β:……………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

……… 

Γ:……………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

……… 
Γ:……………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

……… 
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Δρώηηζη 3 

(α) Σηνλ πην θάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηξεηο νξγαληζκνί. Να γξάςεηε θάησ από ηνλ θαζέλα ην 

βαζίιεην ζην νπνίν απηόο αλήθεη. 

 

 

 

 

                        (3 x 0,25 = 0,75 κ.) 

(β) Πνην θξηηήξην ρξεζηκνπνίεζαλ νη επηζηήκνλεο γηα λα θαηαηάμνπλ ην καληηάξη θαη ην καξνύιη ζε 

δηαθνξεηηθά βαζίιεηα; ……………………………………………………….....................…………… 

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

           (1 x 0,25 = 0,25 κ.) 

Δρώηηζη 4 

(α) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θνπηηά Α θαη Β πνπ θαίλνληαη πην θάησ, ώζηε λα δεκηνπξγήζεηε κηα 

ηξνθηθή αιπζίδα. 

 

           Α        Β                 (2 x 0,25 = 0,5 κ.) 

(β) Σε πνην νηθνζύζηεκα ηεο Κύπξνπ ζπλαληάηαη ε πην πάλσ ηξνθηθή αιπζίδα; 

……………………………………………………………………………………...(1 x 0,25 = 0,25 κ.) 

(γ) Πώο νλνκάδεηαη ν ζπηδαεηόο κε βάζε ηε ζέζε ηνπ ζηελ πην πάλσ ηξνθηθή αιπζίδα; 

……………………………………………………………………………………...(1 x 0,25 = 0,25 κ.) 

 

Δρώηηζη 5 

(α) Τη δείρλνπλ νη αξηζκνί 1 θαη 2 ζην δηπιαλό κηθξνζθόπην;  

1=……………………..…….   ,   2=…………………………... 

 

(β) Τν κηθξνζθόπην ηεο εηθόλαο είλαη ειεθηξνληθό ή θσηνληθό; 

………………………………………………(1 x 0,25 = 0,25 κ.) 

(γ) Να ζπκπιεξώζεηε ζηνλ πην θάησ πίλαθα ηε κεγεζπληηθή ηθαλόηεηα ηνπ αληηθεηκεληθνύ θαθνύ. 

Πξνζνθζάικηνο θαθόο Αληηθεηκεληθόο θαθόο Τειηθή κεγέζπλζε αληηθεηκέλνπ 

10 Χ ……......... 250 Χ 

 

 

Οξγαληζκόο 

Μαληηάξη Μαξνύιη  Βαθηήξην 

Βαζίιεην     

 ιαγόο  ζπηδαεηόο 

(2 x 0,25 = 0,5 κ.) 

(1 x 0,25 = 0,25 κ.) 

1 

 2 



3 
 

Δρώηηζη 6 

 Να γξάςεηε ζε πνηνλ αξηζκό ηνπ πην θάησ ζρήκαηνο αληηζηνηρεί ην θαζέλα από ηα όξγαλα 

πνπ θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα. 

Όξγαλν      

Αξηζκόο      

                                    (4 x 0,25 = 1 κ.) 

 

ΜΔΡΟ Β 

Να απαληήζεηε μόνο ζηις ηέζζερις (4) από ηηο έμη (6) εξσηήζεηο. Κάζε ζσζηή απάληεζε 

βαζκνινγείηαη κε δύο (2) μονάδες. 

Δρώηηζη 1 

(α) Να νλνκάζεηε ηηο ελδείμεηο 1 – 4 πνπ θαίλνληαη ζηα πην θάησ ζρήκαηα. 

 

 

 

 

            

1=…………………… 2=…………………… 3=…………………… 4=…………………… 

                                                (4 x 0,25 = 1 κ.) 

(β) Να γξάςεηε δίπια από θάζε πξόηαζε ην νξγαλίδην ηνπ θπηηάξνπ πνπ ηαηξηάδεη. 

i. Διέγρεη όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ θπηηάξνπ: …..…...………………….………………………. 

ii. Διέγρεη ηελ είζνδν θαη έμνδν νπζηώλ ζην θύηηαξν: ………….……….…………….………… 

 (2 x 0,25 = 0,5 κ.) 

(γ) Πνηνο είλαη ν ξόινο ησλ πην θάησ νξγαληδίσλ ζην θπηηθό θύηηαξν;       

i. Χπκνηόπην: ……………………………………………..……..……………..…………………. 

 

ii. Κπηηαξηθό ηνίρσκα: ……………………………….……...…….……………………………… 

 (2 x 0,25 = 0,5 κ.) 

1 

5 

6 

4 

3 

2 

2 

1 

3 4 
Φυτικό κύτταρο Ζωικό κύτταρο 
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Δρώηηζη 2 

(α) Σην πην θάησ ζρεδηάγξακκα θαίλεηαη ην αληξηθό αλαπαξαγσγηθό ζύζηεκα. Να νλνκάζεηε ηηο 

ελδείμεηο 1 – 3. 

1=………………………….…………………….  

2=………………………………….…………….  

3=…………………………………………….….  

(3 x 0,25 = 0,75κ.) 

  

(β) Να γξάςεηε κηα ρξεζηκόηεηα πνπ έρνπλ ηα πην θάησ όξγαλα ζηνλ άληξα. 

i. Όξρεηο: ……………………...………………………………………………………………… 

ii. Όζρεν: ………………………………………………………………………………………… 

iii. Οπξήζξα:……………………………………………………………………………………… 

                                    (3 x 0,25 = 0,75κ.) 

(γ) Να εμεγήζεηε γηαηί ε θξπςνξρία κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζηεηξόηεηα ζηνλ άληξα. 

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

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

Δρώηηζη 3 

(α) Να ζπκπιεξώζεηε ηνπο όξνπο θαη ηνπο νξηζκνύο πνπ αληηζηνηρνύλ ζηελ θάζε εηθόλα ηνπ πην 

θάησ πίλαθα. 

Δικόνα Όρος Οριζμός 

Α 

 

Κύηηαξν …………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

Β 

 

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

…………………………………………………………………… 

Γ 

 

…............................. Σύλνιν ηζηώλ πνπ ζπλεξγάδνληαη γηα κηα ιεηηνπξγία. 

Γ 

 

 

Οξγαληθό ζύζηεκα …………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

Δ 

 

 

Οξγαληζκόο …………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

 

(β) Ο άλζξσπνο θαη πνιινί άιινη δσληαλνί νξγαληζκνί αλήθνπλ ζην βαζίιεην ησλ δώσλ. Να 

αλαθέξεηε δύν ραξαθηεξηζηηθά ησλ νξγαληζκώλ απηνύ ηνπ βαζηιείνπ. 

 i. ………………………………………………………………………………………………………..  

ii. ………………………………………………………………………………………………………..   

2 

1 

2 

3 

(6 x 0,25 = 1,5 κ.) 

(2 x 0,25 = 0,5 κ.) 

(1 x 0,5 = 0,5 κ.) 
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Δρώηηζη 4 

(α) Τα γπάιηλα δνρεία πνπ θαίλνληαη ζην ζρήκα είλαη δηαθαλή, αεξνζηεγώο θιεηζηά θαη 

ηνπνζεηεκέλα ζηνλ ήιην. Τα θπηά πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηα δνρεία είλαη ίδηα, πξάζηλα θαη 

πνηηζκέλα.      

 

 

 

(β) Η Μαξία επηζθέθζεθε ηε κεηέξα ηεο ζην Ννζνθνκείν όπνπ γέλλεζε ην αδειθάθη ηεο θαη βξήθε 

ην δσκάηην ηεο γεκάην κε όκνξθα ινπινύδηα θαη θπηά ζε γιάζηξεο. Τεο άξεζαλ πάξα πνιύ αιιά 

είπε ζηε κεηέξα ηεο: «Τε κέξα, δελ πεηξάδεη πνπ όια απηά ηα ινπινύδηα θαη ηα θπηά είλαη ζην δωκάηην 

ζνπ. Τε λύρηα όκωο, πνπ θιείλνπλ όια ηα παξάζπξα θαη ηελ πόξηα ηνπ δωκαηίνπ ζνπ, πξέπεη όια απηά 

λα βγνπλ έμω από ην δωκάηην». Σπκθσλείηε ή όρη κε ηε Μαξία; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή 

ζαο: (i) γηα ηε κέξα θαη (ii) γηα ηε λύρηα. 

(i)Μέξα:……………………………...…………(ii)Νύρηα:……………………………………………

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

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

Δρώηηζη 5 

(α) Έλαο θαζεγεηήο Βηνινγίαο δήηεζε από δύν καζεηέο ηνπ, ηνλ Αληξέα θαη ην Γηώξγν, λα 

νκαδνπνηήζνπλ ηνπο πην θάησ νξγαληζκνύο. 

 

 

Οη δύν καζεηέο απάληεζαλ δηαθνξεηηθά. Αθνύ κειεηήζεηε ηηο απαληήζεηο ηνπο ζηνλ πην θάησ 

πίλαθα, λα βξείηε θαη λα γξάςεηε πνην ραξαθηεξηζηηθό ρξεζηκνπνίεζε ν θάζε καζεηήο γηα λα 

δεκηνπξγήζεη ηηο νκάδεο ηνπ. 

Μαθηηής Ομάδες Υαρακηηριζηικό 

Ανηρέας Οκάδα 1: Β , Γ , Δ 

Οκάδα 2: Α , Γ 

 

 

Γιώργος Οκάδα 1: Α , Β , Γ , Δ 

Οκάδα 2: Γ 

 

 

                  (2 x 0,5 = 1 κ.) 

(β) Να θαηαηάμεηε ηνλ θάζε νξγαληζκό πνπ εηθνλίδεηαη πην θάησ, ζηελ αληίζηνηρε νκνηαμία 

ζπνλδπισηώλ. 

 Πνληίθη Σαύξα Βάηξαρνο Καλαξίλη 

    

Οκνηαμία:     

Καυςτικό 
 νάτριο 

πνηηζκέλα. Σε πνην από ηα δνρεία Α θαη Β ζα παξακείλεη ην 

πνληίθη δσληαλό γηα κηθξόηεξν ρξνληθό δηάζηεκα θαη γηαηί; 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

     (2 x 0,5 = 1 κ.) 

   

(

1

 

x

 

0

,

5

 

=

 

0

,

5

 

κ

.

)

  

 

(2 x 0,5 = 1 κ.) 

 

Α Β 

(4 x 0,25 = 1κ.) 

Α: Γειθίλη 

 

Β: Κόκπξα 

 

Γ: Γάηα 

 

Γ: Μπαξκπνύλη 

 

Δ: Πεξηζηέξη 
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Δρώηηζη 6 

Να κειεηήζεηε ην πην θάησ ηξνθηθό πιέγκα θαη λα απαληήζεηε ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ 

ζύκθσλα κε απηό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(α) Να γξάςεηε έλαλ  νξγαληζκό πνπ είλαη: 

i. Παξαγσγόο:…………………………………   ,    ii. Πακθάγνο:…………………………………. 

iii. Σαξθνθάγνο:……………………………….                                                (3 x 0,25 = 0,75 κ.) 

(β) Να γξάςεηε έλα ζήξακα θαη έλα ζεξεπηή ηεο ηζίριαο. 

Θήξακα: …………….……….…………………. , Θεξεπηήο: …………….……….…………………. 

                                                                                                                                     (2 x 0,25 = 0,5 κ.) 

(γ) Τη δείρλνπλ ηα βέιε ζηηο ηξνθηθέο αιπζίδεο ηνπ πην πάλσ πιέγκαηνο; 

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

           (1 x 0,25 = 0,25 κ.)  

(δ) Να αηηηνινγήζεηε γηαηί ν ήιηνο είλαη ε πξσηαξρηθή (βαζηθή) πεγή ελέξγεηαο γηα όινπο ηνπο 

νξγαληζκνύο πνπ θαίλνληαη ζην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα. 

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

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

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

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

   (1 x 0,5 = 0,5 κ.)  

Λάχανο 

Αλεποφ 

Τριανταφυλλιά 

Λαγόσ 

Αετόσ 

Βατομουριά 

Σπίνοσ 

Τςίχλα 

Μέλιςςα 

Γυμνοςάλιαγκασ 
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ΜΔΡΟ Γ 

Να απαληήζεηε μόνο δύο (2) από ηηο ηξεηο (3) εξσηήζεηο. Κάζε ζσζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 

ηρεις (3) μονάδες. 

Δρώηηζη 1 

(α) Πνηα νξγαληθά ζπζηήκαηα θαίλεηαη λα ζπλεξγάδνληαη ζηε 

δηπιαλή εηθόλα; 

i. ...........................................   ,   ii. ........................................... 

   (2 x 0,25 = 0,5 κ.) 

(β) Να εμεγήζεηε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ηα νξγαληθά  

ζπζηήκαηα ηεο εηθόλαο ζπλεξγάδνληαη κεηαμύ ηνπο. 

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………… 

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

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

               (1 x 0,5 = 0,5 κ.) 

(γ) Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα Α, Β θαη Γ πνπ θαίλνληαη ζηελ πην πάλσ εηθόλα θαη λα αληηζηνηρίζεηε 

ην θάζε όξγαλν κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζηνλ πην θάησ πίλαθα. 

 

Όργανο Ονομαζία Οργάνοσ Ανηιζηοίτιζη Λειηοσργία οργάνοσ 

 

Α 

 

…………………………. 

 

Α …… 

1.  Απνξξόθεζε ζξεπηηθώλ 

νπζηώλ ηεο ηξνθήο. 

 

Β 

 

…………………………. 

 

Β …… 

2.  Απαιιάζζεη ηνλ 

νξγαληζκό από βιαβεξέο 

νπζίεο. 

 

Γ 

 

…………………………. 

 

Γ …… 

3.  Πξνζσξηλή απνζήθεπζε 

ηεο ηξνθήο. 

                                                                                                                                     (6 x 0,25 = 1,5 κ.) 

(δ) Να εμεγήζεηε γηαηί νη ζξεπηηθέο νπζίεο ησλ ηξνθώλ είλαη γηα ηνπο νξγαληζκνύο:  

i. Γνκηθά πιηθά:………………………………………………………………………………………… 

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

ii. Δλεξγεηαθά πιηθά:…………………………..……………………………………………………..… 

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

Γ 

Α 

Β 

(2 x 0,25 = 0,5 κ.) 
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Δρώηηζη 2 

(α) Πώο νλνκάδεηαη ην θύηηαξν πνπ θαίλεηαη ζην ζρήκα κε ηνλ αξηζκό 3 θαη κε πνηα δηαδηθαζία 

απηό παξάγεηαη; 

i. Ολνκαζία θπηηάξνπ: ……………….…………….. 

ii. Γηαδηθαζία: …………………………………..….. 

                                                        (2 x 0,25 = 0,5 κ.) 

(β) Να νλνκάζεηε θαη λα πεξηγξάςεηε ηηο δηαδηθαζίεο ελόο  

θαηακήληνπ θύθινπ 28 εκεξώλ πνπ θαίλνληαη ζηηο εηθόλεο Α θαη Β.  

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 (2 x 0,75 = 1,5 κ.) 

(γ) Να γξάςεηε κηα ρξεζηκόηεηα πνπ έρνπλ ηα πην θάησ όξγαλα ζηε γπλαίθα. 

i. Μήηξα: ……………………………………………………………………………………………. 

 

ii. Κόιπνο: ……………………………………………………………………...……………………. 

 (2 x 0,25 = 0,5 κ.) 

(δ) Μηα γπλαίθα είρε ηελ πξώηε κέξα ηνπ θαηακήληνπ θύθινπ ηεο 

ζηηο 11 Μαΐνπ. Αλ ε γπλαίθα απηή είρε ζεμνπαιηθή επαθή ζηηο 23 

Μαΐνπ, είλαη δπλαηό λα είλαη έγθπνο; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ 

απάληεζή ζαο.  

………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………                           (1 x 0,5 = 0,5 κ.) 

1 2 

3 

Β 

Α 

ΜΑΙΟΣ  2013 
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Δρώηηζη 3 

Τα θπηά Α θαη Β είλαη ίδηα θαη πξάζηλα. Τν θπηό Α είλαη πνηηζκέλν, ελώ ην Β απόηηζην. Τν θπηό Γ 

έρεη θηηξηλνπξάζηλα θύιια θαη είλαη πνηηζκέλν. Τα ηξία θπηά (Α,Β,Γ) έκεηλαλ ζηνλ ήιην θαη ηνλ 

αέξα γηα δύν εκέξεο.  Σηε ζπλέρεηα, πήξακε έλα θύιιν από θάζε θπηό, θάλακε απνρξσκαηηζκό θαη 

αλίρλεπζε ακύινπ. 

 

 

 

 

(α) i. Με πνην πγξό γίλεηαη ν απνρξσκαηηζκόο ησλ θύιισλ; …………………….…………………… 

      ii. Με πνην πγξό γίλεηαη ε αλίρλεπζε ακύινπ; …………………………………………………….. 

                 (2 x 0,25 = 0,5 κ.) 

(β) Πνην είλαη ην απνηέιεζκα ηεο αλίρλεπζεο ακύινπ ζηα θύιια ησλ θπηώλ Α, Β, Γ θαη γηαηί; 

Φύιιν Α: .......………...………………………………………………………………………………… 

Φύιιν Β: .......………...………………………………………………………………………………… 

Φύιιν Γ: .......………...…………………………………………………………………………………       

   (3 x 0,5 = 1,5 κ.) 

(γ) i. Σε πνηα νξγαλίδηα ησλ θπηηθώλ θπηηάξσλ γίλεηαη ε θσηνζύλζεζε; .............................................. 

      ii. Πνηνο είλαη ν ξόινο ηεο ρισξνθύιιεο ζηε θσηνζύλζεζε; ……………………………………...  

 (2 x 0,25 = 0,5 κ.) 

(δ) Να γξάςεηε δύν ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε θσηνζύλζεζε είλαη ζεκαληηθή γηα όινπο ηνπο 

νξγαληζκνύο ηεο Γεο. 

i. ............................................................................................................................................................. 

ii. ............................................................................................................................................................. 

 (2 x 0,25 = 0,5 κ.) 

 

  

Οι Διζηγήηριες        Ο Γιεσθσνηής 

 

Μαξία Χξπζνζηόκνπ          

 

Νίθε Σηαύξνπ                            Αιέμαλδξνο Σπαλόο 

Α Γ Β 

Κηηξηλνπξάζηλα 

θύιια 

……………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 
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ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΡΟΛΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ           ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΟΝΙΑ 2012 – 2013 

ΓΑΡΤΕΣ ΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 

ΤΑΞΗ                   : Α΄ 

ΜΑΘΗΜΑ          : Βιολογία                                          ΒΑΘΜΟΣ :  

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ : 07/06/2013                                         

ΔΙΑΚΕΙΑ            : 1:30΄                                                         ΥΡΟΓΑΦΗ: ....................................... 

_________________________________________________________________________________ 
ΤΟ ΓΑΡΤΟ ΑΡΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΟ ΕΝΝΕΑ (9) ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΑΡΑΓΟΕΥΕΤΑΙ Θ ΧΘΣΘ ΔΙΟΘΩΤΙΚΟΥ ΥΓΟΥ (TIPP-EX) 
ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΡΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΟ ΤΙΑ ΜΕΘ Α, Β, Γ 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ 20 
_________________________________________________________________________________ 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ: .................................................................................. ΤΜΗΜΑ:........... Α.:........ 

_________________________________________________________________________________ 
 
ΜΕΟΣ Α’: Αποτελείται από ζξι (6) ερωτιςεισ. Κάκε ορκι απάντθςθ βακμολογείται με μία (1) 

μονάδα. Να απαντιςετε ςε όλεσ τισ ερωτιςεισ. (μονάδεσ 6) 

 

1. Στον πιο  κάτω πίνακα υπάρχουν δφο (2) περιπτϊςεισ αςκενϊν ςτουσ οποίουσ ζχει γίνει μεταμόςχευςθ. 

Να επιλζξετε ζνα από τα είδθ μεταμόςχευςθσ που ακολουκοφν και να ςυμπλθρϊςετε τον πίνακα.  

(Μεταμόςχευςθ κυττάρων, Μεταμόςχευςθ ιςτοφ, Μεταμόςχευςθ οργάνου)                                (2 x 0,5 = 1 μ.) 

 

2. Να ςυμπλθρϊςετε τα κενά ςτισ πιο κάτω προτάςεισ:                (4 x 0,25 = 1 μ.) 

 

α. Τα όργανα που παράγουν ςπερματοηωάρια είναι οι ............................... . 

β. Το όργανο το οποίο διοχετεφει το ςπζρμα ςτον κόλπο τθσ γυναίκασ ονομάηεται ............................... .        

γ. Το κθλυκό γεννθτικό κφτταρο είναι το ....................................... . 

δ. Θ αποβολι του αγονιμοποίθτου ωαρίου μαηί με αίμα και βλζννα από τθ μιτρα τθσ γυναίκασ  

ονομάηεται..............................  ……………………………… . 

 

ΡΕΙΡΤΩΣΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ 

Ο κφριοσ Γιϊργοσ πάςχει από μια αςκζνεια του αίματοσ. Οι γιατροί 

αποφάςιςαν να του κάνουν μεταμόςχευςθ αιμοποιθτικϊν κυττάρων. 

 

Ο κφριοσ Ανδρζασ είχε πρόβλθμα ςτουσ νεφροφσ και οι γιατροί 

αποφάςιςαν πωσ χρειάηεται μεταμόςχευςθ νεφροφ. 
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3. Να ςυμπλθρϊςετε τθν πιο κάτω εξίςωςθ που αφορά τθ λειτουργία τθσ φωτοςφνκεςθσ.  

                                                                                                                                                            (4 Χ 0,25 = 1 μ.) 

 

  

 
 
 

4. α. Οι ηωντανοί οργανιςμοί που το ςϊμα τουσ αποτελείται από ζνα κφτταρο ονομάηονται.…..…………….……, 

ενϊ αυτοί που το ςϊμα τουσ αποτελείται από πολλά κφτταρα ονομάηονται …..……………..………………………. 

                    (2 x 0,25 = 0,5 μ.) 

 

β. Στον πιο κάτω πίνακα απεικονίηονται δφο οργανιςμοί που ανικουν ςε δφο διαφορετικά Βαςίλεια. 

Αμοιβάδα Βακτιρια ςταφυλόκοκκου 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

Ροιο είναι το κριτιριο ταξινόμθςισ τουσ ςε διαφορετικά Βαςίλεια;               (1 x 0,5 = 0,5 μ.) 

________________________________________________________________________________________ 

 

5. Ροιο είναι πιο χριςιμο για ζναν επιςτιμονα, μια τροφικι αλυςίδα ι ζνα τροφικό πλζγμα; Να 

δικαιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ.           (1 x 1 = 1 μ.) 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

6. Να αναφζρετε δφο (2) κετικζσ ενζργειεσ με τισ οποίεσ ο άνκρωποσ επθρεάηει τθ φφςθ. (2 x 0,5 = 1 μ.) 

i.________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

ii.________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

Θλιακό φϊσ 

 

………….. 

…………

…………

…………

……. Χλωροφφλλθ 

 

………….. 

 

…….......... 
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ΜΕΟΣ Β’: Αποτελείται από ζξι (6) ερωτιςεισ. Κάκε ορκι απάντθςθ βακμολογείται με δφο (2) 

μονάδεσ. Από τισ ζξι (6) ερωτιςεισ να απαντιςετε ΜΟΝΟ ςτισ τζςςερισ (4). (μονάδεσ 8) 

 

1. α. Να ςυμπλθρϊςετε τα κουτιά και ό,τι άλλο χρειάηεται ςτο πιο κάτω ςχιμα, για να απεικονίςετε 

γραφικά τθν τροφικι αλυςίδα που αναφζρεται ςτο πιο κάτω κείμενο:                              (4 x 0,25= 1 μ.) 

           «Στο θαλάςςιο βυθό υπάρχουν πολλοί οργανιςμοί. Η φάλαινα όρκα είναι κορυφαίοσ θηρευτήσ. 

Τρζφεται με φώκιεσ. Οι φώκιεσ τρώνε καρκινοειδή όπωσ για παράδειγμα οι γαρίδεσ. Οι γαρίδεσ τρζφονται με 

φυτοπλαγκτόν. » 

 

 

         β. Να εξθγιςετε τι είναι ο κορυφαίοσ κθρευτισ.             (1 x 1 = 1 μ.) 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
 

2. Να ςυμπλθρϊςετε το πιο κάτω διάγραμμα το οποίο αναφζρεται ςτθν επιςτθμονικι μζκοδο.  

           (4 x 0,5 = 2 μ.) 

 

 

Διερευνθτικό ερϊτθμα 

Συμπζραςμα 
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3. α. Να ςυμπλθρϊςετε τα κενά ςτισ πιο κάτω προτάςεισ:                                  (2 x 0,5 = 1 μ.) 

i. Θ διαδικαςία που ακολουκείται για τθν κατθγοριοποίθςθ των οργανιςμϊν λζγεται τ - - - - - - - - - 
ii. Θ τεράςτια ποικιλία των οργανιςμϊν που κατοικεί ςτθν Γθ χαρακτθρίηεται ωσ β - - - - - - - - - - - - -         
 
         β. Να αντιςτοιχίςετε τουσ πιο κάτω οργανιςμοφσ με τα Βαςίλεια ςτα οποία ανικουν:        (4 x 0,25 = 1 μ.) 

ΟΓΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 

 

1. - .......... 

2. - .......... 

3. - .......... 

4. - .......... 

 

Α. ΦΥΤΑ 

Β. ΡΩΤΙΣΤΑ 

Γ. ΗΩΑ 

Δ. ΜΟΝΘΘ 

Ε. ΜΥΚΘΤΕΣ 

1.  

 

 

 

2. 

 

 

 

3.  

 

 

 

4.  

 

   

 

4. α. Θ Γεωργία ζχει καταμινιο κφκλο 28 θμερϊν. Να υπολογίςετε ποιεσ μζρεσ του καταμινιου κφκλου 

μπορεί να μείνει ζγκυοσ, δίνοντασ θμερομθνίεσ, αν είχε «περίοδο» (πρϊτθ μζρα του κφκλου τθσ) ςτισ 3 

Μαΐου.                                                                                                                  (1 x 1 = 1 μ.) 

________________________________________________________________  

________________________________________________________________ 

 

         β. Αν δε μείνει ζγκυοσ, εςείσ πότε προβλζπετε να ζχει τθν επόμενι τθσ 

περίοδο;                    (1 x 1 = 1 μ.) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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5. α. Να αντιςτοιχίςετε το όργανο τθσ ςτιλθσ Α με τθ ςωςτι λειτουργία τθσ ςτιλθσ Β.        (4 x 0,25=1 μ.)  

 

β.  Να χρθςιμοποιιςετε κάποιεσ από τισ λζξεισ που ςασ δίνονται ςτθν παρζνκεςθ, για να ςυμπλθρϊςετε τα 

πιο κάτω κενά. (λειτουργία, μεταμόςχευςθ, ηωντανό, νεκρό, εγχείρθςθ, κφτταρα, όργανα). Σθμειϊνεται ότι 

κάποιεσ από αυτζσ  δεν κα χρθςιμοποιθκοφν.                                              (4 x 0,25 =1 μ.) 

Θ ……………..…………..……………… οργάνων είναι μια πολφπλοκθ διαδικαςία κατά τθν οποία, με …………….…………… 

μεταφζρονται υγιι …………………………………, από ζνα  ……………..……….. ι ηωντανό δότθ, ςε ζνα ςοβαρά 

πάςχοντα λιπτθ με ςκοπό τθν αποκατάςταςθ τθσ φυςιολογικισ λειτουργίασ του οργανιςμοφ του.  

 

 Α 
ΟΓΑΝΑ 

 
Β 

ΛΕΙΤΟΥΓΙΕΣ 
Αντιςτοίχιςθ 

1. 

                          

 

 

Ζντερα 

 

α 

Βοθκοφν ςτθν αναπνοι, 

διευκολφνοντασ τθν ανταλλαγι 

αερίων, οξυγόνου και διοξειδίου 

του άνκρακα. 
          1. ………… 

2. 

 

 

 

Ρνεφμονεσ 

 

β 
Ραραγωγι και καταςτροφι 

ουςιϊν. 
          2. ………… 

3. 

 

 

 

Στομάχι 

 

γ 
Ρζψθ και απορρόφθςθ 

ουςιϊν τθσ τροφισ 

          3. ………… 

 

 

          4. ………… 

4. 

 

 

Συκϊτι 

 

δ Αντλία αίματοσ. 

 

 

 

ε 

Πργανο ςτο οποίο αποκθκεφεται 

προςωρινά θ τροφι και γίνεται 

θ πζψθ, κυρίωσ των πρωτεϊνϊν. 
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6. α. Στον πιο κάτω πίνακα να ςυμπλθρϊςετε  τα κενά.                  (4 x 0,25 =1 μ.) 

 

Ρ  - - - - - - - - - - - σ 

Φακόσ 

Α  - - - - - - - - - - - - σ 

Φακόσ 

Τελικι μεγζκυνςθ 

Αντικειμζνου 

10Χ 40Χ 
……….  Χ 

 

10Χ 100Χ 
.…….… Χ 

 

 

β. Ροια δφο είδθ μικροςκοπίου γνωρίηετε;              (2 x 0,25 = 0,5 μ.) 

               i. ……………………………………………..         ii. …………………………………………..  

 

γ. Το αντικείμενο (δείγμα), το οποίο κα τοποκετιςετε πάνω ςτθν αντικειμενοφόρο πλάκα για να δείτε ςτο 

μικροςκόπιο, πρζπει να είναι πάρα πολφ λεπτό. Γιατί, κατά τθ γνϊμθ  ςασ, είναι απαραίτθτο να είναι πολφ 

λεπτό το αντικείμενο;                        (0,5 μ.) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

ΜΕΟΣ Γ’: Αποτελείται από τρεισ (3) ερωτιςεισ. Κάκε ορκι απάντθςθ βακμολογείται με τρεισ (3) 

μονάδεσ. Από τισ τρεισ (3) ερωτιςεισ να απαντιςετε ΜΟΝΟ ςτισ δφο (2). (μονάδεσ 6) 

 

1. α. Να ςυγκρίνετε το ωάριο και το ςπερματοηωάριο ωσ προσ το ςχιμα, το μζγεκοσ και τον τρόπο κίνθςθσ 

τουσ.                     (6 x 0,25 =1,5 μ.) 

 Σπερματοηωάριο Ωάριο 

Σχιμα   

Μζγεκοσ   

Τρόποσ κίνθςθσ   

 

β. Τα ωάρια  ωριμάηουν ςτισ ……………………………………. και ελευκερϊνονται ςτισ ……………………………………… . 

                                                                                                                                                                        (2 x 0,25 = 0,5 μ.) 
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γ. Σασ δίνεται πιο κάτω το ςχεδιάγραμμα του γυναικείου αναπαραγωγικοφ ςυςτιματοσ. Να ονομάςετε τα 

όργανα που παρουςιάηουν οι ενδείξεισ 1 μζχρι 4, ςυμπλθρϊνοντασ τον πιο κάτω πίνακα.          (4 x 0,25 = 1 μ.) 

    

 

2.  Να μελετιςετε το πιο κάτω ςχεδιάγραμμα το οποίο παρουςιάηει ζνα τροφικό πλζγμα και να 

απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ που ακολουκοφν. 

 
 
α. Να ονομάςετε:                                   (4 x 0,25 = 1 μ) 
 

α. Ζνα (1) ςαρκοφάγο οργανιςμό  

β. Ζνα (1) κορυφαίο κθρευτι  

γ. Ζνα (1)  παμφάγο οργανιςμό  

δ. Ζνα (1) παραγωγό  

 

β. Να αναφζρετε δφο (2) είδθ οργανιςμϊν που ανταγωνίηονται μεταξφ τουσ για τθν τροφι. Να 

δικαιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ.                        (2 x 0,25 = 0,5 μ) 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Α/Α Πργανο 

1.  

2.  

3.  

4.  
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  γ. Με τθ χριςθ του πιο πάνω τροφικοφ πλζγματοσ να ςυμπλθρϊςετε τα κουτιά και ό,τι άλλο χρειάηεται ςτο 

πιο κάτω ςχιμα για να απεικονίςετε γραφικά μία (1) τροφικι αλυςίδα.                             (4 x 0,25 = 1 μ.) 

 

 

 

δ. Να γράψετε δφο (2) ςυνζπειεσ που μπορεί να ζχει θ εξαφάνιςθ των λαγών από το οικοςφςτθμα του 

Δάςουσ Ράφου.                                                                                                                                           (2 x 0,25 = 0,5 μ.) 

i._________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

ii.________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

3. α. Να περιγράψετε ζνα πείραμα με το οποίο να αποδείξετε ότι το νερό είναι απαραίτθτο για τθ 

φωτοςφνκεςθ.                                                                                                       (1 μ.) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

β. Ζνα πράςινο φφλλο ςίγουρα φωτοςυνκζτει. Πμωσ αν ρίξουμε ςταγόνεσ ιωδίου ςε αυτό, το ιώδιο 

δεν αλλάηει χρϊμα. Τι πρζπει να κάνουμε για να αλλάξει χρϊμα και επομζνωσ να ανιχνεφςουμε το 

άμυλο;                      (0,5 μ.) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

γ. Με ποιο τρόπο αφαιροφμε τθ χλωροφφλλθ από το φφλλο; Να περιγράψετε τθ διαδικαςία. (0,5 μ.)                  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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δ. Να γράψετε δφο (2) λόγουσ για τουσ οποίουσ θ φωτοςφνκεςθ είναι ςθμαντικι για τον άνκρωπο 

και το περιβάλλον.                                (2 x 0,5 = 1 μ.) 

i._________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

ii_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

  H Διευκφντρια 

   

 

  

Ραντελι Χρυςτάλλα 
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δ. Να γράψετε δφο (2) λόγουσ για τουσ οποίουσ θ φωτοςφνκεςθ είναι ςθμαντικι για τον άνκρωπο 

και το περιβάλλον.                                (2 x 0,5 = 1 μ.) 

i._________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

ii_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Οι ειςθγιτριεσ  H Διευκφντρια 

   

 

Ελευκερίου Θρϊ  

Ραντελι Χρυςτάλλα 

  

Ευκυμίου Μαρία   

 



ΓΤΜΝΑΗΟ ΚΑΘΟΛΗΚΖ                                                                       ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ 2012-2013 

 

Σελίδα 1 

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΗΟΤΝΗΟΤ 2013 
 

ΣΑΞΖ: Α΄ ΓΤΜΝΑΗΟΤ  
ΜΑΘΖΜΑ: ΒΗΟΛΟΓΗΑ      ΒΑΘΜΟ: 
ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1:30΄                                                                        
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ: 12/06/2013                                                    ΤΠΟΓΡΑΦΖ: 
 
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: ...........................................................................................ΣΜΖΜΑ: ............  ΑΡ.: ......... 
 

 
 

ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΓΟΚΗΜΗΟ ΑΠΟΣΔΛΔΗΣΑΗ ΑΠΟ 8 (ΟΚΣΩ) ΔΛΗΓΔ. 
ΝΑ ΓΡΑΦΔΣΔ ΜΟΝΟ ΜΔ ΜΠΛΔ ΠΔΝΝΑ. 

ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ Ζ ΥΡΖΖ ΓΗΟΡΘΩΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ (TIPPEX) Ή ΣΑΗΝΗΑ. 
 

 

ΜΔΡΟ Α’: Απνηειείηαη από 6 (έξι) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 1 (μία) κνλάδα.                
                    Να απανηήζεηε ζε όλερ ηιρ επωηήζειρ. 

 
1. Να ζςμπληπώζεηε ηα κενά ζηιρ πιο κάηω πποηάζειρ.                                                            (4 x 0,25 = 1μ) 

 
1 α. Σα σάξηα θαη ηα ζπεξκαηνδσάξηα νλνκάδνληαη γελλεηηθά ……………………….. 

1 β. Σν ζπέξκα απνηειείηαη από ηα ………………………………… θαη ηα …………………….. ησλ     

αδέλσλ. 

1 γ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεμνπαιηθήο επαθήο, ην πένο εηζέξρεηαη ζηνλ ………………… ηεο γπλαίθαο  

όπνπ θαη δηνρεηεύεηαη ην ζπέξκα ηνπ άληξα. 

 
2.  Να βάιεηε ζηε ζσζηή ζεηξά ηνπο πην θάησ όξνπο, ώζηε λα θηάζεηε από ηον πιο απλό ζηον πιο 

ζύνθεηο.                                                                                                                              (4 x 0,25 = 1 μ) 

ιζηόρ ζηομασιού, γάηα, κύηηαπο ζηομασιού, πεπηικό ζύζηημα  

 

………………… → ………………… → ζηομάσι →………………… →........................... 

 

3. Να πξνζδηνξίζεηε ην Βαζίλειο ζην νπνίν αλήθεη ν θαζέλαο από ηνπο παξαθάησ νξγαληζκνύο.                                                                                                             

                                                                                                                                               (4 x 0,25 = 1 μ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

4. Να βάλεηε ζε κύκλο 2 (δύο) όπγανα πνπ παξάγνπλ εηδηθά εθθξίκαηα (πγξά) γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 
ζπεξκαηνδσαξίσλ.                                                                                                                                     (2 x 0,5 = 1 μ) 

Α. όζρεν Β. πξνζηάηεο αδέλαο   Γ. πένο Γ. νπξήζξα      Δ. επηδηδπκίδα 

 

 



 

 Σελίδα 2 

5. Να θαηαηάμεηε ηνπο αθόινπζνπο νξγαληζκνύο ζε απηόηξνθνπο θαη εηεξόηξνθνπο:       (4 x 0,25 = 1 μ) 

Ληνληάξη, πεύθν, καληηάξη, ακνηβάδα 

Απηόηξνθνη: ………………………………………………………………………………………………….. 

Δηεξόηξνθνη: …………………………………………………………………………………………………….         

 

6. Να κςκλώζεηε ηε ζσζηή απάληεζε πνπ ζπκπιεξώλεη ηηο πην θάησ πξνηάζεηο:      (4 Χ 0,25 =1μ) 

 

6 i. Γηα λα ζπάζεη ην θπηηαξηθό ηνίρσκα ησλ θπηηθώλ θπηηάξσλ, ηα ηνπνζεηνύκε κέζα ζε: 

α. θξύν λεξό   β. δεζηό λεξό  γ. θξύν νηλόπλεπκα  δ. δεζηό νηλόπλεπκα  ε. θαπζηηθό λάηξην 

 

6 ii. Γηα λα απνξξνθεζεί ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα από ηελ αηκόζθαηξα ζην πείξακα ηεο 

θσηνζύλζεζεο, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε: 

α. νηλόπλεπκα  β. δεζηό λεξό  γ. αζβεζηόλεξν  δ. δηάιπκα ησδίνπ  ε. νμπγόλν 

 

6 iii. Γηα λα απνρξσκαηίζνπκε έλα θύιιν πξηλ γίλεη ε αλίρλεπζε ηνπ ακύινπ ζε απηό, πξέπεη λα ην 

αθήζνπκε γηα ιίγα ιεπηά κέζα ζε: 

α. δηάιπκα ησδίνπ  β. θαπζηηθό λάηξην  γ. δεζηό νηλόπλεπκα  δ. θξύν νηλόπλεπκα  ε. δεζηό λεξό 

 

6 iv. Γηα λα γίλεη ε δηαδηθαζία ηεο θσηνζύλζεζεο, ρξεηάδεηαη ρισξνθύιιε ε νπνία είλαη: 

α. πξώηε ύιε  β. πξντόλ παξαγσγήο  γ. απαξαίηεηνο παξάγνληαο  δ. νξκόλε  ε. αέξην 

 

ΜΔΡΟ Β’: Απνηειείηαη από 6 (έξι) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 2 (δύο) 
κνλάδεο. Από ηιρ 6 (έξι) επωηήζειρ, να απανηήζεηε ΜΟΝΟ ζηιρ 4 (ηέζζεπιρ). 

 
1. Σα πην θάησ ζρήκαηα παξνπζηάδνπλ δύν δηαθνξεηηθά θύηηαξα ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ. 

 
 
Α.                                                                                                 Β. 
 
 
 
α. Να εμεγήζεηε γηαηί έρνπλ δηαθνξεηηθή δνκή (θαηαζθεπή) ηα πην πάλσ θύηηαξα.             (1 x 0,5 = 0,5 μ)                         

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 
 
β. Να απνθαζίζεηε αλ ηα πην πάλσ θύηηαξα είλαη επθαξπσηηθά ή πξνθαξπσηηθά θαη λα δηθαηνινγήζεηε 

ηελ απάληεζή ζαο.                                                                                                              (2 x 0,25 = 0,5 μ) 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 
 
γ. Να εμεγήζεηε ηνπο πην θάησ όξνπο:                                                                              (2 x 0,5 = 1 μ) 

Κύηηαξν: ………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Ηζηόο: …………………………………………………………………………………….................................... 

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



 

 Σελίδα 3 

2 α. αο δίλεηαη έλα κηθξνζθόπην πνπ έρεη ηπειρ ανηικειμενικούρ  θακούρ:  15,  20 θαη  40. Σν 

κηθξνζθόπην έρεη θαη ηπειρ πποζοθθάλμιοςρ θακούρ:  2,  5 θαη  10. Να γξάςεηε ηη κεγέζπλζε 

πξέπεη λα έρνπλ νη θαθνί (πξνζνθζάικηνο θαη αληηθεηκεληθόο θαθόο), ώζηε ε ζπλνιηθή κεγεζπληηθή 

ηθαλόηεηα ηνπ κηθξνζθνπίνπ λα είλαη απηή πνπ θαίλεηαη ζηελ ηξίηε ζηήιε ηνπ πίλαθα.                                                                                        

                                                                                                                                             (4 x 0,25 = 1 μ)                                                        

 

 Πποζοθθάλμιορ 
θακόρ 

Ανηικειμενικόρ θακόρ ςνολική μεγεθςνηική 
ικανόηηηα μικποζκοπίος 

Η.    30 

ΗΗ.    100 

 
2 β. Να αλαγλσξίζεηε ηηο ελδείμεηο i θαη ii, πνπ θαίλνληαη ζην πην θάησ ζρήκα.           (2 x 0,25 = 0,5 μ)                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2γ. ήκεξα ε αύμεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ απνηειεί έλα ζνβαξό πεξηβαιινληηθό 

πξόβιεκα. Αλ δελ ππήξρε θαζόινπ ην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, πηζηεύεηε όηη ζα κπνξνύζε λα 

ππάξμεη δσή ζηνλ πιαλήηε καο; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                            (1 x 0,5 = 0,5 μ) 

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………     
 
3 α. Να αλαγλσξίζεηε ηα 2 (δπν) πην θάησ θύηηαξα.                                                             (2 x 0,25=0,5μ) 

 

 

 

 

 

 

                           Α. ……………………………                         Β ……………………………..            

3. β. i. Πνην/ πνηα από ηα πην πάλσ θύηηαξα έρεη ππξήλα ζην εζσηεξηθό ηνπ; …………………………… 

        ii. Πνην από ηα δπν απηά θύηηαξα έρεη ζην θπηηαξόπιαζκά ηνπ πεξηζζόηεξεο ζξεπηηθέο νπζίεο;    

           …………………………………………                                                                             (2 x 0,5=1μ) 

3 γ. Να γξάςεηε πνην από ηα 2 (δπν) θύηηαξα είλαη ην κεγαιύηεξν ζηελ πξαγκαηηθόηεηα;   (1 x 0,5 = 0,5 μ)                                                                                   

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

i 

ii 

 

i. ......................................... 

ii. ......................................... 



 

 Σελίδα 4 

4. α. ε πνηεο 2 (δπν)  πλνκνηαμίεο ρσξίδεηαη ην Βαζίιεην Εώα;                                     (2 x 0,25=0,5μ)   
Σν Βαζίιεην Εώα ρσξίδεηαη ζε: 

 πλνκνηαμία …….……..…………………θαη πλνκνηαμία ………………………………… 

 

4. β. ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί δίλνληαη νξηζκέλνη νξγαληζκνί, νη νπνίνη αλήθνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο 

Οκνηαμίεο πνλδπισηώλ Εώσλ.  Να αλαγλσξίζεηε ζε πνηα Οκνηαμία αλήθεη ν θάζε νξγαληζκόο θαη λα 

γξάςεηε 2 (δςο) βαζικά σαπακηηπιζηικά γηα ηελ θάζε Οκνηαμία πνπ ζα κπνξνύζαηε λα 

ρξεζηκνπνηήζεηε ζαλ θξηηήξηα, για να διασωπίζεηε απηά ηα ζπνλδπισηά κεηαμύ ηνπο.      (6 x 0,25=1,5μ)   

                                                                                                                                                                        

Οξγαληζκνί         Οκνηαμία Υαξαθηεξηζηηθά (Κξηηήξηα) 

  
α.  
 
β.  
 

 

 
α.  
 
β.  

 

5. Παξαηεξήζηε ηελ πην θάησ αληίδξαζε θαη ζηε ζπλέρεηα λα απαληήζεηε ηηο εξσηήζεηο πνπ 
αθνινπζνύλ.   
 
 
        Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα   +   λεξό                                               X   +  νμπγόλν  
 
 
 
5 α. i. Πώο νλνκάδεηαη ε πην πάλσ ιεηηνπξγία θαη ζε πνηνπο νξγαληζκνύο πξαγκαηνπνηείηαη ζηνπο 
παξαγσγνύο ή ζηνπο θαηαλαισηέο νξγαληζκνύο;                                                               (2 x 0,25=0,5)   
 
Ζ  δηαδηθαζία νλνκάδεηαη ……………………… θαη ζπκβαίλεη ζηνπο ……………………  νξγαληζκνύο. 
 
ii. Να αλαθέξεηε ηη αληηπξνζσπεύνπλ ηα γξάκκαηα X θαη Τ; 
 
 Υ: …………………………….     Y: ................................................                                       (2 x 0,25=0,5)   
                                                                                 
5 β.  Πώο νλνκάδνληαη ηα νξγαλίδηα ησλ θπηηάξσλ ζηα νπνία γίλεηαη ε πην πάλσ δηαδηθαζία;  

………………………………………………………………………                                             (2 x 0,25=0,5)   

 
Σα νξγαλίδηα απηά ππάξρνπλ ζε όια ηα θύηηαξα ελόο θπηνύ; ……………………………………………. 
 
5 γ. Ζ πην πάλσ αληίδξαζε δείρλεη κηα ζεκαληηθή ιεηηνπξγία. Να γξάςεηε 2 (δπν) ιόγνπο γηα ηνπο 
νπνίνπο ε ιεηηνπξγία απηή είλαη ζεκαληηθή γηα ηνπο δσληαλνύο νξγαληζκνύο. 
                                                                                                                                               (2 x 0,25=0,5)                                 
i………………………………………………………………………………………………………………………

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

ii………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………  

ρισξνθύιιε 

             Y 



 

 Σελίδα 5 

6. α. Να γξάςεηε 2 (δπν) όξγαλα πνπ γλσξίδεηε όηη αλήθνπλ ζηα πην θάησ νξγαληθά ζπζηήκαηα.                                                                     
 (4 x 0,25 = 1 μ) 

 

Οπγανικό ύζηημα Όπγανα 

Αλαπλεπζηηθό ύζηεκα  α.                                      β.                                                

Κπθινθνξηθό ύζηεκα α.                                      β. 

 
6. β. Να αλαθέξεηε ηε ιεηηνπξγία  ηνπ θαζελόο από ηα όξγαλα ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ πνπ 
αλαθέξνληαη πην θάησ, ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί.                             (4 x 0,25 = 1 μ) 

 

ΟΡΓΑΝΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

ηνκάρη 
 

Καξδία 
 

πθώηη 
 

Νεθξνί 
 

 

 

ΜΔΡΟ Γ’: Απνηειείηαη από 3 (ηπειρ) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 3 (ηπειρ) 
κνλάδεο. Από ηιρ 3 (ηπειρ)  επωηήζειρ, να απανηήζεηε ΜΟΝΟ ζηιρ 2 (δύο). 

 

1. Να κειεηήζηε ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα, ην νπνίν παξνπζηάδεη έλα ηξνθηθό πιέγκα θαη λα 

απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ.  

ε έλα δαζηθό νηθνζύζηεκα παξαηεξείηαη ην πην θάησ ηποθικό πλέγμα: 

 

 
 
 
 

 

  ΑΤΡΑ 

 ΠΔΣΑΛΟΤΓΑ 

ΑΛΔΠΟΤ 

 ΚΟΣΑ 

      ΑΚΡΗΓΑ 

 ΚΟΤΛΖΚΗ  
ΑΛΗΓΚΑΡΗ 
 

 ΦΗΓΗ 

ΛΑΓΟ 

ΚΟΣΤΦΑ 
 

 ΒΑΣΡΑΥΟ 

  ΜΑΡΟΤΛΗ ΥΟΡΣΑΡΗ 

ΓΔΡΑΚΗ 



 

 Σελίδα 6 

1. α. Με βάζε ην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα, λα νλνκάζεηε:                         (2 x 0,25 = 0,5μ) 

α. Έλα Φπηνθάγν Οξγαληζκό  

β. Έλαλ Παξαγσγό  

 

1. β. Να αλαθέξεηε 1 (έλα) δεπγάξη ζεξεπηή – ζεξάκαηνο, πνπ παξαηεξείηε ζην πην πάλσ πιέγκα. 

…………………………………………………………………………………………………..     (1 x 0,5 = 0,5μ) 

1. γ. Σί παξνπζηάδνπλ ηα ηόμα (εθηόο από ηελ πνξεία ηεο ηξνθήο) ζηελ πην πάλσ ηξνθηθή αιπζίδα; 

………………………………………………………………………………………………………(1 x 0,5 = 0,5μ) 

1. δ. Ζ Νάληηα ηζρπξίδεηαη πσο, αλ κεησζεί ν πιεζπζκόο ησλ ζθνπιεθηώλ, ζα κεησζεί θαη ν πιεζπζκόο 

ηνπ θόηζπθα. Δίλαη ζσζηή ή ιάζνο ε άπνςε ηεο Νάληηαο; Δμεγήζηε ηελ απάληεζή ζαο. (1 x 0,5 = 0,5μ) 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

1 ε. Να αλαθέξεηε 2 (δπν) θνηλά ζηνηρεία πνπ έρνπλ όιεο νη ηξνθηθέο αιπζίδεο.              (1 x 0,25 = 0,5μ) 

      i. ……………………………………………………………………………………………………………. 

      ii. ……………………………………………………………………………………………………………. 

1 ζη. Να δώζεηε έλαλ νξηζκό γηα ην ηξνθηθό πιέγκα:                                                                      (1 x 0,5 = 0,5μ) 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

2. αο δίλεηαη ην πην θάησ ζρεδηαγξάκκαηα ηνπ αλδξηθνύ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο. 

2.α. Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα πνπ παξνπζηάδνπλ νη ελδείμεηο 1 κέρξη 5, γξάθνληαο δίπια από ηνλ θάζε 

αξηζκό ην όξγαλν ζην νπνίν αληηζηνηρεί.                                                                          (5 x 0,25 = 1,25 μ)      

                                                                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ……………………………. 

2. ……………………………. 

3. ……………………………. 

4. ……………………………. 

5. …………………………….     

   

3 

4 

1 

2 

3 

4 

5 
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2. β. Πνην όξγαλν είλαη ππεύζπλν γηα ηελ απνβνιή ηνπ ζπέξκαηνο έμσ από ην ζώκα ηνπ άληξα; 

……………………………………………………………                                                      (1x 0,25 = 0,25 μ)                                        

2. γ. Να εμεγήζεηε ηη είλαη ε θίκσζε θαη πώο απηή αληηκεησπίδεηαη;                               (2x 0,25 = 0,5 μ)          

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

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

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

2 δ. Με ηε ζεμνπαιηθή επαθή επηηπγράλεηαη ε είζνδνο 400 000 000 (400 εθαηνκκπξίσλ) 
ζπεξκαηνδσαξίσλ πεξίπνπ ζην γελλεηηθό ζύζηεκα ηεο γπλαίθαο.                                  (2x 0,25 = 0,5 μ) 
 
i. Πόζα από απηά ζα γνληκνπνηήζνπλ ην σάξην; ……………………………………………………………… 
 

ii. ε πνην ζεκείν ηνπ γπλαηθείνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ζα γίλεη ε ζπλάληεζε θαη ε έλσζε ηνπ σαξίνπ 

κε ην ζπεξκαηνδσάξην; ……………..…………………………………………………………………………     

 

2 ε. Να αλαθέξεηε έλα πξόβιεκα πνπ κπνξεί λα έρνπλ ηα σάξηα κηαο γπλαίθαο, κε απνηέιεζκα απηή 

λα έρεη πξόβιεκα ηεθλνπνίεζεο. Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                           (1x 0,5 = 0,5 μ)          

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

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

………………………………………………………………………………………………………………           

 

3.  Σν πην θάησ ζρεδηάγξακκα παξνπζηάδεη ηελ ηαμηλόκεζε ησλ Εσληαλώλ Οξγαληζκώλ ζηα   5 (πέληε) 
Βαζίιεηα. 

 
 

ΤΑ 5 ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΩΝ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

Ππώηιζηα  

Βαζίλειο Υ 

Ππώηιζηα Βαζίλειο Υ  

Κριτήριο Β 

Φςηά, Εώα 

 Βαζίλειο Τ  

Εώα 

Βαζίλειο Τ   

Εώα Βαζίλειο Τ  

Κριτήριο Γ 

Φςηά 

Κριτήριο Γ 

      Κριτήριο Α 
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3 α. Να ζπκπιεξώζεηε ηα Κξηηήξηα Α κέρξη Γ κε ηα νπνία έγηλε ε ηαμηλόκεζε ησλ νξγαληζκώλ, έηζη 
ώζηε λα ζπκπιεξώλεηαη ζσζηά ην πην πάλσ ζρεδηάγξακκα.                                              (4 x 0,5 = 2μ)                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 β. Πνην Βαζίιεην αληηζηνηρεί ζην γξάκκα Υ; ………………………………………………  (2 x 0,25 = 0,5μ) 
 
       Πνην Βαζίιεην αληηζηνηρεί ζην γξάκκα Τ; ……………………………………………… 
 
3 γ. Ση νλνκάδνπκε Σαμηλόκεζε;                                                                                          (2 x 0,25 = 0,5μ) 
………………………………………………………………………………………………………………..  

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

Πώο νλνκάδεηαη ν θιάδνο ηεο Βηνινγίαο πνπ αζρνιείηαη κε ηελ Σαμηλόκεζε; 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 

Οι Ειζηγηηές                                                                                                Η Διεσθύνηρια 

                                                                                    

...........................................                                                                ............................................... 

 

Παπαπαύλοσ Πέηρος                                                                            Δημηηρίοσ Ανδρούλα 

 

.......................................... 

 

Κοσηηούκη Σαββούλα  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κπιηήπιο Δξήγηζη Κπιηηπίος 

Α  

Β  

Γ  

Γ  
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ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΟΛΔΜΗΓΗΩΝ               ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ  2012-2013 
      

ΓΡΑΠΣΔ  ΠΡΟΑΓΩΓΗΚΔ  ΔΞΔΣΑΔΗ  ΗΟΤΝΗΟΤ  2013 
 

ΣΑΞΗ:  Α΄ ΓΤΜΝΑΗΟΤ 

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΗΟΛΟΓΗΑ             ΒΑΘΜΟ: ..........................................................               

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 6.06.2013               ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ:...............................................           

ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 1:30΄  

ΔΙΗΓΗΣΡΙΔ: Παπαρξζηνθόξνπ Δηξήλε, Αλαζηαζίνπ Γξνζνύια   

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ:...........................................................  ΣΜΗΜΑ:……….   ΑΡ:……… 

 
 Σο εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από  11 ζελίδερ και πεπιλαμβάνει ηα μέπη Α΄, Β΄ και Γ΄. 
 Γεν επιηπέπεηαι η σπήζη διοπθωηικού ςγπού (tippex). 

 

ΜΔΡΟ Α΄: Απνηειείηαη από έξι (6) επωηήζειρ. Να απαληήζεηε ζε ΟΛΔ ηηο εξσηήζεηο.  

                    Κάζε νξζό εξώηεκα βαζκνινγείηαη κε ΜΗΑ (1) μονάδα. (ύνολο 6 μονάδερ) 

 

Δπώηημα 1 

ηνλ πην θάησ πίλαθα λα γξάςεηε δίπια από θάζε νξγαληζκό ην Βαζίλειο ζην νπνίν αλήθεη.  

                                        (5 x 0,2 = 1 μ)   

Οπγανιζμόρ Βαζίλειο 

Πεηαινύδα  

ηαθπιόθνθθνο  

Υνξηάξη  

Ακνηβάδα  

Κνθθηλνκαλίηαξα  

 

Δπώηημα 2 

  

Πην θάησ ζαο δίλεηαη κία ηξνθηθή αιπζίδα από ην δάζνο ηεο Πάθνπ            (4 x 0,25 = 1 μ)   

 

ΥΟΡΣΑΡΗ    ΛΑΓΟ   ΦΗΓΗ  ΠΗΕΑΔΣΟ 

 

(α) Γηα ηελ πην πάλσ ηξνθηθή αιπζίδα λα νλνκάζεηε έλα ζεξεπηή θαη έλα ζήξακα 

Θηπεςηήρ: ……………….…………          Θήπαμα: ……………….………… 

(β) Να εληνπίζεηε έλαλ παπαγωγό …………………………………………….     

(γ) Να εληνπίζεηε έλαλ καηαναλωηή …………………………………..     
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Δπώηημα 3 

Να θαηαγξάςεηε κε ηελ νξζή ζεηξά ηα κέξε ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ άληξα από 

ηα νπνία πεξλνύλ ηα ζπεξκαηνδσάξηα. Να μεθηλήζεηε από ηνλ ηόπν παξαγσγήο ηνπο κέρξη θαη 

ηελ έμνδό ηνπο από ην ζώκα.           

       (4 x 0,25 = 1 μ)   

 

 

Δπώηημα 4 

Να αληηζηνηρίζεηε ην νξγαληθό ζύζηεκα κε ηνλ νξζό ηνπ ξόιν.                (4 x 0,25 = 1 μ)   

                                      

Οπγανικό 

ζύζηημα 
Ρόλορ Ανηιζηοίσιζη 

1. Κπθινθνξηθό Α. Απνηειείηαη από όξγαλα καιαθά πνπ ρξεζηκεύνπλ γηα 
ηηο θηλήζεηο ησλ δηαθόξσλ κεξώλ ηνπ ζώκαηνο. 

 
1- ……… 

2. Δξεηζηηθό 
Β. Μεηαθέξεη ην αίκα ζε νιόθιεξν ην ζώκα θαη 

εμαζθαιίδεη ηε ζξέςε θαη νμπγόλσζε όισλ ησλ νξγάλσλ, 
θαζώο θαη ηελ απνκάθξπλζε άρξεζησλ νπζηώλ. 

 

2- ……… 

3. Μπτθό Γ. Δμππεξεηεί ηελ αλαπλνή. 
 

3- ……… 

4. Αλαπλεπζηηθό 
Γ. Απνηειείηαη από όξγαλα, ζρεηηθά ζθιεξά, πνπ 

ζηεξίδνπλ ην ζώκα. 

 

4- ……… 

 

Δπώηημα 5 

ην πην θάησ ζρήκα θαίλνληαη ηα επίπεδα νξγάλσζεο ζε έλαλ πνιπθύηηαξν νξγαληζκό.  

Να νλνκάζεηε ηα επίπεδα νξγάλσζεο ζηηο πην θάησ εηθόλεο.                       (4 x 0,25 = 1 μ)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ΟΡΓΑΝΗΜΟ 



ειίδα 3 of 11 
 

Δπώηημα 6 

Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ πνπ θαίλνληαη ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα θαη 

λα γξάςεηε ζε πνην νξγαληθό ζύζηεκα αλήθεη ην θάζε έλα.                                                        

    (4 x 0,25 = 1 μ) 
 
 
 
 

ΟΡΓΑΝΟ ΟΡΓΑΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 

1:  

2:  

3:  

4:  

 
 

 

 

 

 

ΜΔΡΟ Β΄: Απνηειείηαη από έξι (6) επωηήζειρ. Να απαληήζεηε μόνο ηιρ 4 από ηιρεπωηήζειρ.     

Κάζε νξζό εξώηεκα βαζκνινγείηαη κε ΓΤΟ (2) μονάδερ. (ύνολο 8 μονάδερ) 

 

Δπώηημα 1 

ην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη ην ζειπθό γελλεηηθό θύηηαξν ηνπ αλζξώπνπ.  

 

    (α)   Να ζπκπιεξώζεηε ζηνλ πηλαθα ηηο ελδείμεηο κε ηα γξάκκαηα Α, Β θαη Γ.    
 
   (3 x 0,25 = 0,75 μ) 

Α.  

Β.  

Γ.  

 

Α 

Β 
 Γ 
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(β) Να αλαθέξεηε δύο (2) δηαθνξέο κεηαμύ ζπεξκαηνδσαξίνπ θαη σαξίνπ, ζπκπιεξώλνληαο 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα:                                                                                        (4 x 0,25 = 1 μ) 

ΓΗΑΦΟΡΔ 

ΠΔΡΜΑΣΟΕΩΑΡΗΟ ΩΑΡΗΟ 

  

  

 
(γ) Να εμεγήζεηε ηε ζεκαζία ηνπ ππξήλα ζηε γνληκνπνίεζε.   (1 x 0,25 = 0,25 μ)  
              
……………………………………………………………………………………………………………..... 

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

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

 

Δπώηημα 2 

Αθνύ κειεηήζεηε ην πην θάησ ηξνθηθό πιέγκα, λα απαληήζεηε ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(α) Να νλνκάζεηε           

 ηνπο δύν (2) παξαγσγνύο:           (2 x 0,25 = 0,5 μ) 

      (i) …………………………………....…       (ii) ………………………………………… 

 έλα (1) θπηνθάγν νξγαληζκό:                   (1 x 0,25 = 0,25 μ) 

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

 έλαλ (1) θνξπθαίν ζεξεπηή:                                                           (1 x 0,25 = 0,25 μ) 

                ...............................................................................……………………......……………...  
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(β)  Να εμεγήζεηε ηη ζα ζπκβεί ζηνλ πιεζπζκό ησλ θνπθνπβάγησλ αλ γηα θάπνην ιόγν 

εμαθαληζηνύλ ηα πνληίθηα.                                                                            (1 x 0,25 = 0,25 μ) 

………………………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………………………

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

(γ) Να αλαθέξεηε δύν νξγαληζκνύο πνπ αληαγσλίδνληαη κεηαμύ ηνπο γηα ηελ ηξνθή ζην πην 

πάλσ ηξνθηθό πιέγκα.                                                                                   (3 x 0,25 = 0,75 μ) 

 

Οξγαληζκόο 1 Οξγαληζκόο 2 Γηα πνηα ηξνθή αληαγσλίδνληαη; 

 
 

  

 
 
 

Δπώηημα 3 

 

(α) Να γξάςεηε ζε πνηα νκνηαμία αλήθνπλ ηα πην θάησ δώα θαη λα αλαθέξεηε έλα βαζηθό 

ραξαθηεξηζηηθό γηα θάζε νκνηαμία                                                                        (6 x 0,25 = 1,5μ) 

 

ΕΩΟ ΟΜΟΣΑΞΗΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΟ ΣΖ ΟΜΟΣΑΞΗΑ (Κπιηήπιο) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 
 

(β)  i. Να γξάςεηε ζε πνηα ζςνομοηαξία θαηαηάζζνληαη νη νξγαληζκνί ηνπ πην πάλσ πηλάθα; 

(1 x 0,25 = 0,25μ) 

 

 

 

 

ii.   Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.       

                              (1 x 0,25 = 0,25μ) 

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

.................................................................................................................................................... 
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Δπώηημα 4 
 

(α)    i. Να αλαθέξεηε ηη είλαη ε θίμωζη.         (1 x 0,5 = 0,5μ) 
                                                                     

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ii. Να εμεγήζηε πώο ζεξαπεύεηαη.                     (1 x 0,5 = 0,5μ)      

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

(β)  Να αλαθέξεηε δύο (2) αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζην ζώκα ησλ κοπιηζιών θαηά ηελ εθεβεία. 

                                                                                                                                 (2 x 0,25 = 0,5 μ) 

i. ......................................................................................................................... 

ii. ......................................................................................................................... 

 

(γ) Να γξάςεηε πνην όξγαλν είλαη ππεύζπλν γηα ηελ παξαγσγή γελλεηηθώλ θπηηάξσλ ζηα 

αγόξηα θαη ηελ σξίκαλζε γελλεηηθώλ θπηηάξσλ ζηα θνξίηζηα.       

           (2 x 0,25 = 0,5 μ) 

      

i. ηνλ άλδξα: ........................................  ii. ηε γπλαίθα: ........................................ 

  

 

Δπώηημα 5 
 

(α) Να πεξηγξάςεηε ην θαινόμενο ηος θεπμοκηπίος.                                        (1 x 0,5 = 0,75 μ) 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

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

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

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………....…………………………………………………………………………………………… 
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 (β) Να αλαθέξεηε ηπειρ (3) ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξείηε εζείο σο πνιίηεο απηνύ ηνπ 

πιαλήηε λα βνεζήζεηε ώζηε λα κεησζεί ην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ.                                                                                             

            (3 x  0,25 = 0,75 μ) 

i. …………………………………………………………………………………………..……………….. 

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

ii.…………………………………………………………………………………………………………… 

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

iii. ………………………………………………………………………………………………………….. 

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

 

(γ)  Να εμεγήζεηε ηη νλνκάδνπκε οικοζύζηημα.                  (1 x 0,5 = 0,5 μ)                                                           

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………  

 

Δπώηημα 6  

 
(α) Να γξάςεηε ηνλ νξηζκό ηνπ κςηηάπος.  (1 x 0,5 = 0,5 μ)     

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

(β) Να παξαηεξήζεηε ηηο εηθόλεο θαη λα απαληήζεηε ζηα εξσηήκαηα πνπ αθνινπζνύλ                       
 

 

                                                     
 
        Α.  αλμονέλα         Β. Αμοιβάδα 
 

ii. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο αθόινπζεο πξνηάζεηο: 

(1 x 0,25 = 0,5 μ) 

 

Η αλμονέλα (Α) είλαη έλαο κνλνθύηηαξνο νξγαληζκόο πνπ αλήθεη ζην βαζίιεην ησλ 

……………………………, ελώ ε Αμοιβάδα (Β) αλήθεη ζην βαζίιεην …………………………… 
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i. Να ζεκεηώζεηε θαηά πόζν νη πην πάλσ νξγαληζκνί είλαη επθαξησηηθνί ή πξνθαξπσηηθνί.    

Αθνινύζσο λα αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο ζηνλ πην θάησ πίλαθα. 

(2 x 0,5 = 1μ)  

Δικόνα 
Σύπορ 

(εςκαπςωηικόρ ή πποκαπςωηικόρ) 
Αιηιολόγηζη 

Α  

 

 

 

Β  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δπώηημα 1 

  

(α) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηελ πην θάησ εμίζσζε ηεο θωηοζύνθεζηρ.    (6 x 0,25 = 1,5 μ) 

   
         …....……………. 

………………....  + ….…………...                                 ..…………………   +   ....………………… 

                  …..……………… 

           

              Ππώηερ ύλερ                     Απαπαίηηηοι Παπάγονηερ                   Πποϊόνηα  

 

 

(β) Να νλνκάζεηε ην οπγανίδιο ηνπ θπηηθνύ θπηηάξνπ ζην νπνίν γίλεηαη ε θωηοζύνθεζη.                      

.........................................…………………………………………………………..   (1 x 0,25 = 0,25 μ) 

 

 

(γ)   Να εμεγήζεηε ηνλ όξν αςηόηποθορ οπγανιζμόρ.   (1 x 0,25 = 0,25 μ) 

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

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

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

 

ΜΔΡΟ Γ΄: Απνηειείηαη από ηπειρ (3) επωηήζειρ. Να απαληήζεηε μόνο ηιρ δύο (2) από ηιρ 

ηπειρ (3) επωηήζειρ. Κάζε νξζό εξώηεκα βαζκνινγείηαη κε ΣΡΔΗ (3) μονάδερ. 

         (ύνολο 6 μονάδερ) 

 



ειίδα 9 of 11 
 

(δ) αο δίλεηαη έλα θύιιν θπηνύ από ην νπνίν έρνπκε αθαηξέζεη ηε ρισξνθύιιε. Να 

πεξηγξάςεηε ην πείξακα κε ην νπνίν κπνξνύκε λα δηαπηζηώζνπκε αλ ην θύιιν πεξηέρεη άμςλο 

                      (1 x 0,5 = 0,5 μ) 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

(ε)   Με βάζε ηα όζα έρεηε κάζεη γηα ηε Φσηνζύλζεζε, λα ζρνιηάζεηε ηελ άπνςε όηη ν Ήιηνο 

ζεσξείηαη ε πξσηαξρηθή πεγή ελέξγεηαο γηα ηνλ πιαλήηε Γε.        

           (1 x 0,5 = 0,5 μ)  

……………………………………………………………………………………………………………………

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

............................................................................................................................................................... 

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

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

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

 

Δπώηημα 2 

 

(α)  Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα πνπ αθνινπζεί.                            
 (7 x 0,25 = 1,75 μ) 

σεδιάγπαμμα 
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(β) Να αλαθέξεηε αλ ην πην πάλσ θύηηαξν είλαη δσηθό ή θπηηθό. Να δηθαηνινγήζεηε ηελ 

απάληεζή ζαο αλαθέξνληαο δύν (2) ιόγνπο.                   (3 x 0,25 = 0,75 μ) 

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

 

(γ) Να εμεγήζεηε ην ξόιν ησλ πην θάησ νξγαληδίσλ ηνπ θπηηάξνπ.                (2 x 0,25 = 0,5 μ) 

    (i) Κςηηαπική Μεμβπάνη:  

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

   (ii) Μιηοσόνδπιο: 

 ....................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................... 

 
Δπώηημα 3 

 
 
αο δίλεηαη ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα ηνπ γπλαηθείνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(α) Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα πνπ παξνπζηάδνπλ νη ελδείμεηο 1 κέρξη 4, ζπκπιεξώλνληαο ηνλ 

πην θάησ πίλαθα:                                                                                                   (4 x 0,25 = 1 μ) 

Α/Α Όπγανο 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

(β) Να αλαθέξεηε πώο ηξέθεηαη θαη πώο αλαπλέεη ην έκβξπν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θύεζεο.         

(1 x 1 = 1 μ) 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

1 

2 

3 

4 
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(γ) Η Άλλα είλαη 32 ρξνλώλ θαη είλαη παληξεκέλε κε ηνλ Κσλζηαληίλν εδώ θαη 2 ρξόληα. Η Άλλα 

έρεη θαλνληθό θαηακήλην θύθιν 28 εκεξώλ. Απνθάζηζαλ λα θάλνπλ έλα παηδάθη θαη ζθέθηνληαη 

όηη πξέπεη λα βξνπλ πνηεο είλαη νη γόληκεο κέξεο ηνπ θύθινπ ηεο Άλλαο γηα λα κπνξέζεη λα γίλεη 

ε γνληκνπνίεζε. Να απαληήζεηε ζην επόκελν εξώηεκα: 

 
Να ππνινγίζεηε πνηεο κέξεο ηνπ θαηακήληνπ θύθινπ, ε Αιεμία, αλ έρεη ζεμνπαιηθή επαθή κπνξεί 

λα κείλεη έγθπνο, δεδνκέλνπ όηη είρε «πεξίνδν» (πξώηε κέξα ηνπ θύθινπ ηεο)  

ζηηο 6 Ιαλνπαξίνπ. Να δώζεηε ηηο απαξαίηεηεο εμεγήζεηο      

              (1 x 1 = 1 μ) 

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

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

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

......................................................................................... 

......................................................................................... 

 

 

 
 
 

ΟΗ ΔΗΖΓΖΣΡΗΔ   Ο ΤΝΣΟΝΗΣΖ Β. Γ.             Ζ ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ 

Παπαρξηζηνθόξνπ Δηξήλε        Λνπθά Λνπθάο       ηαπξηλνύ Αλδξνύια 

............................................          .........................................         .......................................... 

Αλαζηαζίνπ Γξνζνύια  

............................................ 
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ΣΙΡΔΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΛΔΜΔΟΤ                        ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2012-2013 
 

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2013 
 

Μάζεκα: ΒΙΟΛΟΓΙΑ                                                                     Σάμε: Α`                       
 Γηάξθεηα:2 ώξεο 30 ιεπηά (ΒΙΟΛΟΓΙΑ-ΦΤΙΚΗ)                         Ηκεξνκελία: 10 /6 / 2013                           
 
Ολνκαηεπώλπκν:....................................................................    Σκήκα:...........   Αξ....... 
                                
 Βαζκόο:.................................................................... Τπνγξαθή:...................................... 
 

 

Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από έμη  6  ζειίδεο. 

 

ΜΕΡΟ Α : (ύνολο 15 μονάδες) 

Σν Μέξνο Α απνηειείηαη από ηέζζερης (4) εξσηήζεηο. Να απανηεζούν ΟΛΕ οη 

ερωηήζεης. 

Ερώηεζε1 

Να ζπκπιεξώζεηε θαηάιιεια ηηο πξνηάζεηο:                                                                (κ.3) 

i) Οη κνλνθύηηαξνη νξγαληζκνί ηαμηλνκνύληαη   ζε δύν βαζίιεηα, ηα...................................... 
θαη ηα .................................................. 
ii) Σα ζπνλδπισηά έρνπλ................................................... ελώ  ηα αζπόλδπια δελ έρνπλ . 
 
Ερώηεζε  2 
α. Να ζπκπιεξώζεηε :  Η αληηθεηκελνθόξνο πιάθα κε ην παξαζθεύαζκα πνπ ζέινπκε  
λα παξαηεξήζνπκε ζε έλα κηθξνζθόπην, ηνπνζεηείηαη πάλσ....................................    (κ.1) 
β. ωζηό ή λάζος; Σν ρπκνηόπην πεξηέρεη ην γελεηηθό πιηθό ( DNA ).....................      (κ.1) 
γ. Να γξάςεηε κία βαζηθή ιεηηνπξγία πνπ επηηεινύλ ηα όξγαλα :                                  (κ.2) 
i)  θαξδία ............................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
ii) πλεύκνλεο ........................................................................................................................ 
. 
Ερώηεζε  3 
α. Πνηα ε βαζηθή δηαθνξά κεηαμύ απηόηξνθσλ θαη εηεξόηξνθσλ νξγαληζκώλ;            (κ.2) 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
β. Να γξάςεηε δύν ελέξγεηεο κε ηηο νπνίεο κπνξεί ν άλζξσπνο λα ζπκβάιεη ζηελ 
πξνζηαζία  ηνπ πεξηβάιινληνο:                                                                                     (κ.2) 
i)............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
ii)...........................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
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Ερώηεζε  4 
α. Πνην όξγαλν παξάγεη:                                                                                                (κ.2) 

i) ηα σάξηα ............................................................................................................................ 
ii) ηα ζπεξκαηνδσάξηα .......................................................................................................... 
 
β. Να γξάςεηε δύν όξγαλα ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ άληξα πνπ είλαη αδέλεο 
θαη παξάγνπλ εθθξίκαηα.                                                                                               (κ.2) 
............................................................................................................................................... 

 

 

ΜΕΡΟ Β : ( ύνολο 20 μονάδες) 

 

Σν Μέξνο Β απνηειείηαη από πένηε (5) εξσηήζεηο. Να απανηεζούν ΜΟΝΟ οη ηέζζερης 

(4). Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε πένηε (5)  κνλάδεο. 

Ερώηεζε  1 

 α. Να γξάςεηε κηα δηαθνξά θαη κηα νκνηόηεηα κεηαμύ δσηθνύ θαη θπηηθνύ θπηηάξνπ.                                                                            
                                                                                                                                       (κ.1)                                                                                                         
νκνηόηεηα............................................................................................................................... 
δηαθνξά................................................................................................................................. 
 

 
 β. Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ θπηηάξνπ πνπ δείρλνπλ νη αξηζκνί 1-3                           (κ.3) 
 
1...............................................   
 
2............................................... 
 
3............................................... 
 
 
γ. Πνηνο ν ξόινο ησλ κηηνρνλδξίσλ;                                                                              (κ.1) 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 
 
Ερώηεζε  2. 
α. Να εμεγήζεηε ηη νλνκάδνπκε νηθνζύζηεκα.                                                               (κ.2) 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 
β. Να γξάςεηε κία ηξνθηθή αιπζίδα ζηε νπνία λα ζπκκεηέρνπλ νη νξγαληζκνί:  
θάζα ,ζπηδαεηόο ,θίδη ,ηξεκηζηά                                                                                      (κ.2) 
...............................................................................................................................................  
                                         
γ. Ση δείρλνπλ ηα βέιε ζε κία ηξνθηθή αιπζίδα ;                                                            (κ.1)                                                    
............................................................................................................................................... 
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1 

2 

3 
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Ερώηεζε  3 
α. Να γξάςεηε ηα όξγαλα ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ άληξα πνπ δείρλνπλ νη 

αξηζκνί :                                                                                                                 (μ.4)                                                 

1. ................................. 

2. ................................. 

3. ................................. 

4. ................................. 

 

 

 

 

β. Πνηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπεξκαηνδσαξίνπ ην βνεζνύλ λα θηλείηαη γξήγνξα;         (κ.1) 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
 
Ερώηεζε  4 

 α .  ε πνηα νξγαλίδηα ηνπ θπηηάξνπ γίλεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο θσηνζύλζεζεο ;             (κ.1)          
............................................................................................................................................... 
 
β. Πνηεο νη πξώηεο ύιεο θαη πνηα  ηα πξντόληα ηεο θσηνζύλζεζεο ;                             (κ.2)                                                                         
πξώηεο ύιεο......................................................................................................................... 
πξντόληα ............................................................................................................................... 
 
γ. Να πεξηγξάςεηε ηε δηαδηθαζία απνρξσκαηηζκνύ ελόο πξάζηλνπ θύιινπ.                (κ.2) 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 
Ερώηεζε  5 
α.Να ζπκπιεξώζεηε θαηάιιεια ηηο πξνηάζεηο                                                              (κ.3) 

i) Κάπνηνο πνπ μεθηλά ηελ παξαηήξεζε ελόο αληηθεηκέλνπ ζην κηθξνζθόπην ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ ....................................................θνριία εζηίαζεο. 

ii) ’ έλα ζρνιηθό κηθξνζθόπην ππάξρνπλ δύν είδε θαθώλ, ν αληηθεηκεληθόο θαη ν 

........................................................... 

 iii) Η δνκηθή θαη ιεηηνπξγηθή κνλάδα ηεο δσήο είλαη ............................................................. 
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β. Να ζπκπιεξώζεηε :  ην ζηνκάρη, ν νηζνθάγνο θαη ην έληεξν ηνπνζεηνύληαη ζην ίδην 

νξγαληθό ζύζηεκα ,επεηδή .................................................................................................... 

Σν ζύζηεκα απηό νλνκάδεηαη ..............................................................                          (κ.1) 

 γ. Να ζπκπιεξώζεηε θαηάιιεια ηα επίπεδα νξγάλσζεο ησλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ. 
                                                                                                                                        (κ1)                                                                                           
Κύηηαξν → .................... → όξγαλν → ................................................. → νξγαληζκόο. 

 
 
ΜΕΡΟ Γ : (ύνολο 15 μονάδες) 
 
Σν Μέξνο Γ απνηειείηαη από δύο εξσηήζεηο. Να απανηήζεηε ΜΟΝΟ ζηε μία (1). Κάζε 

νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δεθαπέληε 15 κνλάδεο. 

Ερώηεζε  1  

α. Να γξάςεηε ηα όξγαλα ηνπ  αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο γπλαίθαο πνπ δείρλνπλ 

νη αξηζκνί :                                                                                                            (κ.4) 

                                     

1. .................................    2. ................................. 
 

3. .................................    4. ................................. 
 

 

β. ε πνην όξγαλν ηεο γπλαίθαο γίλεηαη :                            (κ.2) 
i)Δκθύηεπζε θαη αλάπηπμε ηνπ εκβξύνπ  ........................................................................... 
ii) γνληκνπνίεζε ηνπ σαξίνπ.............................................................................................. 
 

γ. Να ζπγθξίλεηε ηα ζπεξκαηνδσάξηα κε ηα σάξηα σο πξνο  ην κέγεζνο  θαη ηνλ αξηζκό 

ηνπο.                                                                                                                               (κ.2) 

 ωάρηα ζπερμαηοδωάρηα 

Μέγεζνο   

Αξηζκόο   

  

δ. Να ζπκπιεξώζεηε :   γνληκνπνίεζε είλαη ε έλσζε ηνπ ..........................................θαη 

ηνπ................................................. .                                                                               (κ.2)   

 
ε. Να εμεγήζεηε γηαηί  ε θξπςνξρία κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζηεηξόηεηα ζε έλα άληξα.    
...........................................................................................................................            (κ.2) 
...............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................   
.............................................................................................................................................. 
                                                                                                                                                                                                                                  



 5 

ζη. Να ζπζρεηίζεηε θάζε όξν ηεο ζηήιεο Α κε ηνλ θαηάιιειν όξν ηεο ζηήιεο Β        (κ.3) 
             Α      Β 
1.νπξήζξα                            1.....   α.  Γεξκάηηλνο ζάθνο πνπ πεξηέρεη ηνπο δύν όξρεηο 
2. όζρεν                                2.....   β. Πξνζσξηλή απνζήθεπζε ζπεξκαηνδσαξίσλ 
3. επηδηδπκίδα                       3.....   γ. Λέγεηαη θαη ζάιπηγγα 
                                                       δ. Έμνδνο ηνπ ζπέξκαηνο 

                                                

Ερώηεζε  2:  

Να απαληήζεηε ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ κε βάζε ην πην θάησ ηξνθηθό πιέγκα : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α. Να γξάςεηε                                                                                                           (κ. 3) 

έλαλ θνξπθαίν ζεξεπηή :  ....................................   

έλα θπηνθάγν νξγαληζκό :  .................................  

έλαλ παξαγσγό :  ................................................ 

β. Να γξάςεηε κία ηξνθηθή αιπζίδα από ην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα ζην νπνίν λα 

ζπκκεηέρεη ν πνληηθόο.                                                                                                   (κ.2) 

............................................................................................................................................ 

 

γ. Να γξάςεηε δύν είδε νξγαληζκώλ πνπ ζύκθσλα κε ην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα 

αληαγσλίδνληαη κεηαμύ ηνπο γηα ηξνθή.        (κ. 2) 

............................................................................................................................................ 
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δ. Γηα λα θαηαιάβνπκε ηηο ηξνθηθέο ζρέζεηο ζε έλα νηθνζύζηεκα, πνην είλαη πην ρξήζηκν, 

έλα ηξνθηθό πιέγκα ή κία ηξνθηθή αιπζίδα. Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. (κ.2)                                                                                                                                                                                                                                                   

...............................................................................................................................................

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

ε. Να εμεγήζεηε πώο ζα επεξεαζηεί ν πιεζπζκόο ηεο αιεπνύο, αλ νη ζάκλνη θαη ην 

γξαζίδη κεησζνύλ. Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                                            (κ.2) 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………..
...............................................................................................................................................  
 
 
ζη. Να εμεγήζεηε πώο ζα επεξεαζηνύλ ηα δώα ,αλ γηα θάπνην ιόγν ηα θπηά ζηακαηήζνπλ 
λα θάλνπλ θσηνζύλζεζε.                                                                                              (κ.2) 
...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………....................
................................................................................................................................………… 
  
ε. Να δηθαηνινγήζεηε γηαηί ν ήιηνο είλαη πξσηαξρηθή (βαζηθή ) πεγή ελέξγεηαο γηα όινπο 
ηνπο δσληαλνύο νξγαληζκνύο.                                                                                       (κ.2) 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
..................................................ΚΑΛΗ ΕΠΙΣΤΥΙΑ................................................................. 
 
 
 
 
 

ΟΙ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ                                                                      Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

 
Πεξζεθόλε Υξίζηνπ ΒΓ 
Υξίζηνο Παλαγή 
Υξίζηνο Υξηζηνθόξνπ                                                     Αλδξεαλή ηπιηαλίδνπ 

 

 



ΓΤΜΝΑΗΟ ΑΓΗΟΤ ΑΝΣΩΝΗΟΤ                                                                ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ 2012 – 2013  

ΓΡΑΠΣΔ  ΠΡΟΑΓΩΓΗΚΔ  ΔΞΔΣΑΔΗ  ΗΟΤΝΗΟΤ  2013 

ΣΑΞΖ:   Α΄ 

ΜΑΘΖΜΑ:  Φπζηνγλωζηηθά 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ: 04 / 06 / 2013                                        ΒΑΘΜΟ :                                                

ΓΗΑΡΚΔΗΑ:  1.30΄                                                                     

                                                                                                 ΤΠΟΓΡΑΦΖ  : ………………..……….……….  

Σ Ο    Γ Ρ Α Π Σ Ο    Α Π Ο Σ Δ Λ Δ Η Σ Α Η    Α Π Ο    9     Δ Λ Η Γ Δ  

ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ Ζ ΥΡΖΖ ΓΗΟΡΘΩΣΗΚΟΤ ΤΓΡΟΤ (TIPP-EX) 

 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: ……………………………………………………………… ΣΜΖΜΑ: .…….… ΑΡ.: …..… 

 

ΜΔΡΟ  Α΄:  Απνηειείηαη από έμη ( 6 ) εξωηήζεηο. Να απαληήζεηε θαη ζηηο έμη ( 6 ).  

                      Κάζε ζωζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε κία (1) κνλάδα. 

 

1. Οη πην θάησ όξνη, πνπ δελ είλαη ζηε ζσζηή ζεηξά, αθνξνύλ ηελ νξγάλσζε ησλ πνιπθύηηαξσλ  

    νξγαληζκώλ. Όξγαλν, Ηζηόο , Κύηηαξν, Οξγαληζκόο , Οξγαληθό ζύζηεκα 

    ηηο πην θάησ εηθόλεο, λα ζπκπιεξώζεηε ηα θελά θάησ από ηα βειάθηα, επηιέγνληαο ην ζσζηό όξν.   (1 μ.) 

 

2. Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ πνπ θαίλνληαη ζηελ πην θάησ εηθόλα.             (1 μ.) 

 

 

 

 

 

ΟΡΓΑΝΟ 

 

1. ……………………………… 

 

2. ……………………………… 

 

3. ……………………………… 

 

4. ……………………………… 
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  3.α) Γηα ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο νη δσληαλνί νξγαληζκνί ρξεηάδνληαη ελέξγεηα. Να απαληήζεηε ζηα πην θάησ: 

    i. Από πνύ παίξλνπλ ηελ ελέξγεηα ηνπο ηα θπηά;                         (0,25 μ.) 

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

 
    ii. Από πνύ παίξλνπλ ηελ ελέξγεηα ηνπο ηα δώα;                         (0,25 μ.) 

       ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
β) Να αλαθέξεηε δύν (2) θνηλά ραξαθηεξηζηηθά πνπ παξνπζηάδνπλ όιεο νη ηξνθηθέο αιπζίδεο.            (0,5 μ.) 

    i. ………………………………………………………………………………………………………………………… 

    ii. …………………………………………………….…………………………………………………………………..   

  

  4.α) Οη δσληαλνί νξγαληζκνί πνπ ην ζώκα ηνπο απνηειείηαη από έλα θύηηαξν νλνκάδνληαη .……..…..……….……, 

         ελώ όηαλ ην ζώκα ηνπο απνηειείηαη από πνιιά θύηηαξα νλνκάδνληαη ………………..………….……………. . 

                                                                                                                                                                      (0,5 μ.) 
 
β) ηνλ πην θάησ πίλαθα βιέπεηε δύν κηθξννξγαληζκνύο πνπ αλήθνπλ ζε δύν δηαθνξεηηθά Βαζίιεηα. 

Ακνηβάδα Βαθηήξηα ζηαθπιόθνθθνπ 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

    Πνην είλαη ην θξηηήξην ηαμηλόκεζήο ηνπο ζε δηαθνξεηηθά Βαζίιεηα;             (0,5 μ.) 

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

 

  5. Να ζπκπιεξώζεηε ηελ πην θάησ εμίζσζε πνπ αθνξά ηε ιεηηνπξγία ηεο θωηνζύλζεζεο.            (1 μ.) 

 

  

 
 
 

 
  6.α) Να αλαθέξεηε δύν ελέξγεηεο πνπ θάλεη ν άλζξσπνο κε ηηο νπνίεο επεξεάδεη ζεηηθά ηε θύζε.          (0,5 μ.)     

     i..………………………….………………………….………………………….…………………….……………….. 

     ii. ……..…………..…….…..……………………….………………………………………………….……………… 

β) Να αλαθέξεηε δύν ελέξγεηεο πνπ θάλεη ν άλζξσπνο θαη επεξεάδεη αξλεηηθά ηε θύζε.                      (0,5 μ.) 

     i. …….………………………..……….…………….………………………………………………….…………..….. 

     ii. ..………………………………………..………….………………………………………………….……………... 

  Ζιηαθό θώο 

 
…………… 

……………
……………
…………. 

Υισξνθύιιε 

 
…………… 

 
……........... 
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ΜΔΡΟ  Β:  Απνηειείηαη από έμη ( 6 ) εξωηήζεηο. Να απαληήζεηε κόλν ζηηο ηέζζεξηο ( 4 ).  

                     Κάζε ζωζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δύν (2) κνλάδεο. 

 
1.α) ηνλ πην θάησ πίλαθα δίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηέζζεξηο (4) δσληαλνύο νξγαληζκνύο πνπ όινη 

       αλήθνπλ ζηα πνλδπισηά. Να γξάςεηε δίπια από θάζε πιεξνθνξία, ζε πνηα Οκνηαμία 

       πνλδπισηώλ αλήθνπλ νη νξγαληζκνί 1 κέρξη 4, ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πίλαθα.                               (1 μ.) 
 

Εωληαλνί 

Οξγαληζκνί 
Πιεξνθνξίεο 

Οκνηαμίεο 

πνλδπιωηώλ 

Οξγαληζκόο  1 
Γελλήζεθε ζηελ μεξά από αβγά κε ζθιεξό θέιπθνο. 

Έρεη ηελ ηθαλόηεηα λα πεηά. Αλαπλέεη κε πλεύκνλεο. 

Σν δέξκα ηνπ θαιύπηεηαη κε θηεξά. 

……………………. 

Οξγαληζκόο  2 Εεη θαη πνιιαπιαζηάδεηαη κόλν ζην λεξό.  Γελλά αβγά. 

Αλαπλέεη κε βξάγρηα. Σν δέξκα ηνπ θαιύπηεηαη κε ιέπηα. 
……………………. 

Οξγαληζκόο  3 
Εεη θπξίσο ζηελ μεξά. Γελλά αβγά ζηελ μεξά. Αλαπλέεη κε 

πλεύκνλεο. Σν δέξκα ηνπ είλαη μεξό θαη θαιύπηεηαη από 

θνιίδεο. 

……………………. 

Οξγαληζκόο  4 

Γελλήζεθε θαη κεγάισζε αξρηθά ζην λεξό αλαπλένληαο κε 

βξάγρηα. ηε ζπλέρεηα, κεηακνξθώζεθε αλαπηύζζνληαο ηελ 

ηθαλόηεηα λα δεη θαη ζηελ μεξά αλαπλένληαο κε πλεύκνλεο. 

Γελλά αβγά ζην λεξό. Σν δέξκα ηνπ είλαη ιείν θαη πάληνηε 

πγξό. 

……………………. 

    
  β) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάηω πξνηάζεηο κε ηηο θαηάιιειεο ιέμεηο.                        (1 μ.) 

Έλα θξηηήξην ηαμηλόκεζεο ησλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ είλαη θαη ν ηξόπνο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ ηξνθή 

ηνπο. Με βάζε απηό ην θξηηήξην ηνπο ρσξίδνπκε ζε ……..…………………… θαη………….……………….. .   

Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ νξγαληζκώλ ιέγεηαη η - - - - - - - - - 
Ζ ηεξάζηηα πνηθηιία ησλ νξγαληζκώλ πνπ θαηνηθεί ζηελ Γε ραξαθηεξίδεηαη σο β - - - - - - - - - - - - -         

 

 2.α) Να ζπγθξίλεηε ην σάξην θαη ην ζπεξκαηνδσάξην σο πξνο ην ζρήκα, ην κέγεζνο θαη ηνλ ηξόπν θίλεζήο   

       ηνπο.                                                                                                                                                 (1,5 μ.) 

 πεξκαηνδωάξην Ωάξην 

ρήκα 
  

Μέγεζνο 
  

Σξόπνο θίλεζεο 
  

 

  β) Σα ζπεξκαηνδσάξηα παξάγνληαη από ηνπο ………………………… θαη ηα σάξηα παξάγνληαη από 

      ηηο ………………………. .                            (0,5 μ.) 
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3.α) ην πην θάησ ζρήκα λα νλνκάζεηε ηα κέξε πνπ δείρλνπλ νη ελδείμεηο.                                             (1 μ.) 

           

       i. …………………………………………. 

       ii. …………………………………………. 

       iii.…………………………………………. 

       iv. …………………………………………. 

       v. …………………………………………. 

 
 

 

   β) Να θαηαγξάςεηε, κε ηελ νξζή ζεηξά, ηα κέξε ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ άληξα από ηα  

       νπνία πεξλνύλ ηα ζπεξκαηνδσάξηα, από ηνλ ηόπν παξαγσγήο ηνπο κέρξη θαη ηελ έμνδό ηνπο από  

       ην ζώκα.                                                                                                                                             (1 μ.) 

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

 

 

4. Γύν εμαξηήκαηα ηνπ κηθξνζθνπίνπ, πνπ επηηξέπνπλ ηε κεγέζπλζε ησλ δηαθόξσλ αληηθεηκέλσλ ηα νπνία  

    θάπνηνο ζέιεη λα παξαηεξήζεη, είλαη νη θαθνί. 

           α) ηνλ πην θάησ πίλαθα λα ζπκπιεξώζεηε  ηα θελά.                                                                          (1 μ.) 

 

 

Π  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   ο 

Φαθόο 

 

Α  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ο 

Φαθόο 

 

Σειηθή κεγέζπλζε 

Αληηθεηκέλνπ 

 

10Υ 

 

40Υ 

 

         ……………….  Υ 

 

 

10Υ 

 

100Υ 

 

         ……………….  Υ 

 

 

           β) Πνηα δύν είδε κηθξνζθνπίνπ γλσξίδεηε;                                                                                         (0,5 μ.) 

               i. ……………………………………………..      ii. …………………………………………..  

 

           γ) Σν αληηθείκελν (δείγκα), ην νπνίν ζα ηνπνζεηήζεηε πάλσ ζηελ αληηθεηκελνθόξν πιάθα γηα λα δείηε 

               ζην κηθξνζθόπην, πξέπεη λα είλαη πάξα πνιύ ιεπηό. Γηαηί θαηά ηε γλώκε  ζαο , είλαη απαξαίηεην λα 

               είλαη πνιύ ιεπηό ην αληηθείκελν;                                                                                                    (0,5 μ.) 

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

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

               ……..……………………………………………………………………………………………………………….. 
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5.α) Να αληηζηνηρίζεηε ην όξγαλν ηεο ζηήιεο Α κε ηε ζσζηή αληίζηνηρε ιεηηνπξγία ηεο ζηήιεο Β.         (1 μ.)      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  β)  Να ρξεζηκνπνηήζεηε θάπνηεο από ηηο ιέμεηο πνπ ζαο δίλνληαη, γηα λα ζπκπιεξώζεηε ηα πην θάησ θελά. 

       (ιεηηνπξγία, κεηακόζρεπζε, δωληαλό, λεθξό, εγρείξεζε, θύηηαξα, όξγαλα)          (1 μ.) 

       Ζ ……………..…………..………………νξγάλσλ είλαη κηα πνιύπινθε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία,  

       κε ……………….…………… κεηαθέξνληαη πγηή …………………………………, από έλα    

       .……………..……….. ή δσληαλό δόηε, ζε έλα ζνβαξά πάζρνληα ιήπηε κε ζθνπό ηελ απνθαηάζηαζε 

       ηεο θπζηνινγηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαληζκνύ ηνπ.  

 

 

 
 

Α  
 

Β 

Αληηζηνίρηζε 

1. 

                          

 

 

Έληεξα 

 

α 

Βνεζνύλ ζηελ αλαπλνή, 

δηεπθνιύλνληαο ηελ αληαιιαγή 

αεξίσλ, νμπγόλνπ θαη δηνμεηδίνπ 

ηνπ άλζξαθα. 
          1. ………… 

2. 

 

 

 

Πλεύκνλεο 

 

β 
Παξαγσγή θαη θαηαζηξνθή 

Οπζηώλ. 
          2. ………… 

3. 

 

 

 

ηνκάρη 

 

γ 
Πέςε θαη απνξξόθεζε 

νπζηώλ ηεο ηξνθήο 

          3. ………… 

 

 

          4. ………… 

4. 

 

 

πθώηη 

 

δ Αληιία αίκαηνο. 

 

 

 

ε 

Όξγαλν ζην νπνίν απνζεθεύεηαη 

πξνζσξηλά ε ηξνθή θαη γίλεηαη 

ε πέςε, θπξίσο ησλ πξσηετλώλ. 
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6.α) ηνλ πην θάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη θάπνηνη δσληαλνί νξγαληζκνί. Να γξάςεηε δίπια από θάζε 

       εηθόλα ην Βαζίιεην ζην νπνίν αλήθνπλ.                                                                                      (1,25 μ.) 

 

 

ΔΗΚΟΝΔ 

 

ΒΑΗΛΔΗΟ 

  

 

        ………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

       …………………….………………………….. 

 

 

     Ακνηβάδα 

 

 

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

  

       
      …….…………………………………………… 
 

 

Βαθηήξηα 

ηαθπιόθνθθνπ 

 

 

 

      
      …..……………………………………………… 

 
 

   β) Nα ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάηω πξνηάζεηο κε ηηο θαηάιιειεο ιέμεηο:               (0,75 μ.) 

       Ο γάηνο αλήθεη ζηε ζπλνκνηαμία ησλ ………..……………….. . Σν ρηαπόδη αλήθεη ζηελ ζπλνκνηαμία 

       ησλ ……………………………. . Σν θξηηήξην δηαρσξηζκνύ ηνπο είλαη ε ύπαξμε ή όρη ..…………….......... 

       ………………………….. . 
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ΜΔΡΟ  Γ:  Απνηειείηαη από ηξεηο ( 3 ) εξωηήζεηο. Να απαληήζεηε κόλν ζηηο δύν ( 2 ).  

                    Κάζε ζωζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε ηξεηο ( 3 ) κνλάδεο. 
 
1. Tν πην θάησ ζρεδηάγξακκα είλαη έλα ηξνθηθό πιέγκα ηνπ Γάζνπο Πάθνπ.  Αθνύ ην κειεηήζεηε λα  

    απαληήζεηε ζηηο πην θάησ εξσηήζεηο. 

  α) Να γξάςεηε δύν παξαγσγνύο ηνπ πην πάλσ ηξνθηθνύ πιέγκαηνο.                (0,5 μ.)         

      i. ………………………………………          ii. …………………………............                             

 
  β) i. Να αλαθέξεηε έλαλ θνξπθαίν ζεξεπηή ...................................................                        (0,25 μ.) 

      ii. Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                                                       (0,25 μ.) 

         ................................................................................................................................................................... 

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

  γ)  Να αλαθέξεηε δύν ζαξθνθάγνπο νξγαληζκνύο.                                                                   (0,5 μ.) 

       i………………………………………     ii. …………………………………….. 
 

  δ) Να αλαθέξεηε έλα θπηνθάγν νξγαληζκό.  ………………………………………                    (0,25 μ.) 
 

  ε) Να αλαθέξεηε έλαλ πακθάγν νξγαληζκό.  ……………………………………….              (0,25 μ.) 
  

  ζη) Να γξάςεηε κηα ηξνθηθή αιπζίδα κέζα από ην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα. Να πεξηιακβάλεη   

        ηνπιάρηζην ηξεηο (3) νξγαληζκνύο.               (0,5 μ.) 

     ........................................................................................................................................................................ 

  δ) Να γξάςεηε δύν (2) ζπλέπεηεο πνπ κπνξεί λα έρεη ε εμαθάληζε ηνπ Αγξηλνύ από ην νηθνζύζηεκα ηνπ  

      Γάζνπο Πάθνπ.                                                                                                                               (0,5 μ.)        

      i. ………………………….………………………………………………………………………………………….. 

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

      ii.  ..…………………………………………………………………………………………………………………… 

        ……………………………………………………………………………………………………………………… 

ΑΛΔΠΟΤ ΠΗΕΑΔΣΟ 
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2.α) Να νλνκάζεηε ζην πην θάησ ζρήκα ηα κέξε πνπ δείρλνπλ νη ελδείμεηο.                                      (1,25 μ.) 

 

       i. ………………………………………  

       ii. ……………………………………… 

       iii. ……………………………………… 

       iv. ……………………………………… 

       v. ……………………………………… 

 

    

   β) Ση είλαη ε έκκελε ξύζε ή πεξίνδνο;             (0,25 μ.) 

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

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

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

    

   γ) Ση νλνκάδνπκε θξίζηκε πεξίνδν;                       (0,25 μ.) 

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

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

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

    

   δ) Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ θόιπνπ;                       (0,25 μ.) 

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

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

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

    

   ε) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο κε ηηο θαηάιιειεο ιέμεηο.                                (1 μ.) 

       i. Ζ έμνδνο (απειεπζέξσζε) ηνπ σαξίνπ από ηελ σνζήθε νλνκάδεηαη ………………………… . 

       ii. ην γπλαηθείν αλαπαξαγσγηθό ζύζηεκα, ην ρξνληθό δηάζηεκα  ησλ 28 εκεξώλ   

           νλνκάδεηαη …….……………   ………………… . 

       iii. Ζ κεηαβαηηθή πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία ζην ζώκα ησλ αγνξηώλ θαη ησλ θνξηηζηώλ ζπκβαίλνπλ 

           ζσκαηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο αιιαγέο νλνκάδεηαη …………………………… .  

       iv. Σν εζσηεξηθό κέξνο ηεο κήηξαο πνπ παραίλεη γηα λα δερηεί έλα γνληκνπνηεκέλν σάξην 

            νλνκάδεηαη ………………………………… . 
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3.α) Να πεξηγξάςεηε έλα πείξακα κε ην νπνίν λα απνδείμεηε όηη ην λεξό είλαη απαξαίηεην γηα ηε  

       θσηνζύλζεζε.                                                                                                                (1 μ.) 

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

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

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

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

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

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

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

 

   β) Έλα πξάζηλν θύιιν ζίγνπξα θσηνζπλζέηεη. Όκσο αλ ξίμνπκε ζηαγόλεο ησδίνπ ζε απηό, ην ηώδην δελ  

       αιιάδεη ρξώκα. Ση πξέπεη λα θάλνπκε γηα λα αιιάμεη ρξώκα θαη λα δνύκε ην άκπιν;            (0,5 μ.) 

       ………………………………………………………………………………………………………………………… 

       …………………………………………………………………………………………………………………………      

 

 γ) Με πνην ηξόπν αθαηξνύκε ηε ρισξνθύιιε από ην θύιιν; Να πεξηγξάςεηε ηε δηαδηθαζία.         (0,5 μ.)  

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

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

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

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

  

 δ) Να γξάςεηε δύν (2) ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε θσηνζύλζεζε είλαη ζεκαληηθή γηα ηνλ άλζξσπν θαη ην  

     πεξηβάιινλ.                                                                                                                                        (1 μ.) 

     i. …………………………………………………………………..…………………………………………………. 

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

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

       ii. ……………………………………………………………………..………………………………………………. 

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

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

 

 

Ο Γηεπζπληήο 

 

  

 

   

   Αξηζηείδεο Πνηακίηεο   
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ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΗΟΤΝΗΟΤ 2013 

 

ΜΑΘΖΜΑ:  ΒΗΟΛΟΓΗΑ - Φπζηνγλωζηθά ΒΑΘΜΟ: ____________ 

HΜΔΡΟΜΖΝΗΑ:  12 Ηνπλίνπ 2013 ΟΛΟΓΡΑΦΩ: ____________ 
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ΥΡΟΝΟ:  2 ΩΡΔ  

 

Ολνκαηεπώλπκν :  ...............................................................  Σάμε :  ........   Αξηζκόο :  ..... 

 

Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από 12 ζειίδεο. 

 

 

ΜΔΡΟ Α : (6 κνλάδεο) 

Τν Μέξνο Α απνηειείηαη από έμη εξσηήζεηο. Να απαληεζνύλ όιεο νη εξωηήζεηο. Κάζε 

νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 1 κνλάδα. 

 

 

Δξώηεζε 1: Να γξάςεηε ηηο νλνκαζίεο ησλ νξγάλσλ 

ζην δηπιαλό ζρήκα κε ην αλζξώπηλν ζώκα: (κνλ. 1) 

1.  ................................. 2.  ................................. 

3.  ................................. 4.  ................................. 

 

 

Δξώηεζε 2 

α. πκπιεξώζηε: Τν ζώκα όιωλ ησλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ απνηειείηαη από 

............................................ (κνλ. 0.25) 

β. Να γξάςεηε δύν δηαθνξέο κεηαμύ ησλ δσηθώλ θαη ησλ θπηηθώλ θπηηάξσλ. 

 1. ................................................................................................................................. 

 2. ................................................................................................................................. 

 (κνλ. 0.5) 

γ. ωζηό ή ιάζνο: Ζ βαζηθή δηαθνξά κεηαμύ πξνθαξπσηηθώλ θαη επθαξπσηηθώλ 

θπηηάξσλ είλαη όηη ηα πξνθαξπσηηθά έρνπλ ππξήλα θαη νξγαλίδηα.  ............... (κνλ. 0.25) 

1 

2 

4 

3 
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Δξώηεζε 3 

α. ωζηό ε ιάζνο: Τα πιηθά γηα ην ζώκα ησλ θπηώλ πξνέξρνληαη θπξίωο από ηνλ 

αέξα.  ......................   (κνλ. 0.25) 

β. πκπιεξώζηε: Τν ηώδην αληρλεύεη  ην  ............................................ (κνλ. 0.25) 

γ. Πνην από ηα πην θάησ δελ θσηνζπλζέηεη;  (κνλ. 0.25) 

 1.  ηα θπηηθά θύηηαξα 2.  νη ρισξνπιάζηεο 3.  νη πξάζηλνη βιαζηνί 

 4.  ηα θύιια 5.  νη ππόγεηεο ξίδεο 6.  ην θπηνπιαλγθηόλ 

δ. Γηα λα δηεξεπλήζεηε ην ξόιν ηεο ρισξνθύιιεο ζηε ιεηηνπξγία ηεο θσηνζύλζεζεο ζα 

ρξεζηκνπνηήζεηε   (κνλ. 0.25) 

 1.  δίρξσκα θύιια 2.  κνλόρξσκα θύιια 3.  θαθέ βιαζηνύο 

 4.  πξάζηλνπο βιαζηνύο 5.  ππόγεηεο ξίδεο 6.  ππέξγεηεο ξίδεο 

 

 

Δξώηεζε 4 

α. πκπιεξώζηε: Ζ βαζηθή δηαθνξά κεηαμύ ζπνλδπισηώλ θαη αζπόλδπισλ είλαη όηη 

...................................................................................................................... (κνλ. 0.25) 

β. ωζηό ε ιάζνο: Οη κύθεηεο θαη ηα θπηά θσηνζπλζέηνπλ.  .................... (κνλ. 0.25) 

γ. Να γξαςέηε ζε πην βαζίιεην αλήθεη θάζε νξγαληζκόο (κνλ. 0.5) 

κνύρια: ......................................... δαθηπιηνζθώιεθαο:  ......................................... 

 

Δξώηεζε 5 

α. Με βάζε ηε ζέζε ηνπο ζε κία ηξνθηθή αιπζίδα πώο ζα ραξαθηεξίδαηε ηα θπηά θαη πώο 

ζα ραξαθηεξίδαηε ηα δώα; (κνλ. 0.5) 

Φπηά: .............................................. Εώα: .............................................. 

β. ωζηό ή ιάζνο: Ζ ελέξγεηα πνπ ρξεηάδνληαη ηα δώα, αλ θαη δελ θσηνζπλζέηνπλ, 

πξνέξρεηαη αξρηθά από ηνλ ήιην.  ...................... (κνλ. 0.25) 

γ. πκπιεξώζηε: Τα θπηά πξνζθέξνπλ ζηα δώα εθηόο από ηξνθή θαη 

....................................................  (κνλ. 0.25) 

 

Δξώηεζε 6 

α. πκπιεξώζηε 

 1. Τα ζπεξκαηνδσάξηα παξάγνληαη  .................................................. (κνλ. 0.25) 

 2. Τα ζπεξκαηνδσάξηα θηλνύληαη επεηδή  ................................................... , ελώ ηα 

σάξηα θηλνύληαη κε ηε βνήζεηα ηνπ νξγάλνπ  .................................................. (κνλ. 0.5) 
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β. Πνην από ηα πην θάησ όξγαλα δελ ηαηξηάδεη κε ηα ππόινηπα; Να ην βάιεηε ζε θύθιν. 

 1.  πένο 2.  πξνζηάηεο 3.  επηδπδηκίδα 4.  σνζήθεο 

 5.  ζηνκάρη 6.  κήηξα    (κνλ. 0.25) 

 

 

ΜΔΡΟ Β : (8 κνλάδεο) 

Τν Μέξνο Β απνηειείηαη από έμη εξσηήζεηο. Να απαληεζνύλ κόλν νη ηέζζεξηο. Κάζε 

νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 2 κνλάδεο. 

 

Δξώηεζε 1 

α. Να αληηζηνηρίζεηε ηηο εηθόλεο ησλ νξγάλσλ κε ηηο πξνηάζεηο πνπ πεξηγξάθνπλ ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο. (κνλ. 1) 

 

Πξνηάζεηο: 

1. Όξγαλα πνπ ιεηηνπξγνύλ σο αληιίεο πνπ ζηέιλνπλ ην αίκα ζηα δηάθνξα κέξε ηνπ 

ζώκαηνο. 

2. Όξγαλα ηα νπνία είλαη ππεύζπλα γηα ηελ απνκάθξπλζε άρξεζησλ ή βιαβεξώλ 

νπζηώλ από ην αίκα (πρ νπξία) θαη γηα ην ζρεκαηηζκό ησλ νύξσλ. 

3. ωιήλεο κέζα ζηνπο νπνίνπο θπθινθνξεί αίκα πνπ κεηαθέξεη πξνο ηα δηάθνξα 

όξγαλα ρξήζηκεο νπζίεο (π.ρ. νμπγόλν θαη ζξεπηηθέο νπζίεο) θαη απνκαθξύλεη από απηά 

άρξεζηεο νπζίεο (π.ρ. δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, νπξία). 

4. Όξγαλα κέζα ζηα νπνία γίλνληαη πξνζσξηλά απνζήθεπζε ηεο ηξνθήο θαη ε πέςε. 
 

Αληηζηνίρηζε: 

 Δηθόλα Αξηζκόο πξόηαζεο 

  α ........... 

  β ........... 

  γ ........... 

  δ ........... 

 

β. Να ζπκπιεξώζεηε: Ζ κύηε, ε ηξαρεία θαη νη πλεύκνλεο ηνπνζεηνύληαη ζην ίδην 

νξγαληθό ζύζηεκα επεηδή  ...................................................................................................... 

................................................................................................................................................. 

Τν ζύζηεκα απηό νλνκάδεηαη  ......................................... (κνλ. 0.5) 

α β 

γ δ 
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γ. Πνηα από ηηο πην θάησ εηθόλεο δείρλεη (κνλ. 0.5) 

 

 

 

 

 

 1.  ην θπθινθνξηθό ζύζηεκα:  .......... 2.  ην εξεηζηηθό ζύζηεκα:  .......... 

 

 

Δξώηεζε 2 

α. Να γξάςεηε ηα όξγαλα ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ 

ζπζηήκαηνο ηεο γπλαίθαο πνπ δείρλνπλ νη αξηζκνί 1 

έσο 4.  (κνλ. 1) 

1.  ................................. 2.  ................................. 

3.  ................................. 4.  ................................. 

β. Να γξάςεηε από κία ιεηηνπξγία γηα ηα όξγαλα κε έλδεημε 2 θαη 3. (κνλ. 0.5) 

 2. ................................................................................................................................. 

 3. ................................................................................................................................. 

γ. Να εμεγήζεηε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ε δνκή ηνπ νξγάλνπ κε  ηελ ελδεημε 1 

εμππεξεηεί κία ιεηηνπξγία ηνπ. (κνλ. 0.5) 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

 

 

Δξώηεζε 3 

α. Πώο νλνκάδνληαη ηα κέξε ηνπ κηθξνζθνπίνπ κε 

ηηο πην θάησ ελδείμεηο; (κνλ. 0.5) 

 1. ................................................................... 

 2. ................................................................... 

β. Σε ηη ρξεζηκεύεη ε έλδεημε 3 ζην δηπιαλό 

ζρήκα;  ...................................................................... 

...................................................................................................................... (κνλ. 0.25) 

γ. Να γξάςεηε έλα ιόγν γηα ηνλ νπνίν ην δείγκα πνπ κπνξνύκε λα παξαηεξήζνπκε κε ην 

κηθξνζθόπην ηεο εηθόλαο πξέπεη λα είλαη πάξα πνιύ ιεπηό. (κνλ. 0.25) 

................................................................................................................................................. 

1 

2 3 

4 

δ α β γ 

1 

2 

3 
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δ. Τη είλαη ε θίκσζε; (κνλ. 0.25) 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

 

ε. Ζ Σνθία είρε πεξίνδν (1ε κέξα ηνπ θύθινπ ηεο) ζηηο 8 ηνπ κήλα Απξίιε 

(ππνγξακκίδεηαη ζην εκεξνιόγην). Έρεη θπζηνινγηθό θαηακήλην θύθιν 28 εκεξώλ. 

 

Γεπ Σξη Σεη Πεκ Παξ αβ Κπξ 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 
1
 9 

2
 10 

3
 11 

_
 12 

_
 13

 _
 

14
 _

 15
 _

 16
 _

 17
 _

 18
 _

 19
 _

 20
 _

 

21
 _

 22
 _

 23
 _

  24
 _

 25
 _

 26
 _

 27
 _

 

28
 _

 29
 _

 30
 _

 1
 _

 2
 _

 3
 _

 4
 _

 

5
 _

 6
 _

 7
 _

 8
 _

 9
 _

 10
 _

 11
 _

 

 

 1. Θέιεη λα πξνγξακκαηίζεη κία εθδξνκή. Πνηα κέξα ηνπ κήλα πεξίπνπ ζα ηειεηώζεη 

ε έκκελνο ξύζε;  ....................................... (κνλ. 0.25) 

 2. Μπνξεί λα κείλεη έγθπνο, αλ έξζεη ζε ζεμνπαιηθή επαθή ζηηο 20 ηνπ Μάε; 

………………………………………………………………………………… (κνλ. 0.25) 

 3. Πόηε πεξίπνπ (εκεξνκελία) αλακέλεηαη λα «μαλαδεί» πεξίνδν; 

………………………………………………………………………………… (κνλ. 0.25) 

 

 

Δξώηεζε 4 

α. Να ζπκπιεξώζεηε θαηάιιεια ηνλ πην θάησ πίλαθα. Να βάιεηε κία ιέμε κόλν ζην 

θάζε θνπηάθη. (κνλ. 1) 

 

Οκνηαμία Οξγαληζκόο 

 Φάιαηλεο, δειθίληα, θαηζίθεο 

πηελά  

ακθίβηα  

 Τζηπνύξεο, κπαξκπνύληα 



 6 

3 

2 

4 

5 

6 

1 

β. Πνηα είλαη ε ζεκαληηθόηεξε νκνηόηεηα γηα ηελ ηαμηλνκηθή επηζηήκε κεηαμύ ελόο 

παπαγάινπ θαη κίαο αθξίδαο;  Απάμηηζη: Είμαι και ηα δύο  ........................ (κνλ. 0.25) 

γ. Πνηα είλαη ε ζεκαληηθόηεξε δηαθνξά γηα ηελ ηαμηλνκηθή επηζηήκε κεηαμύ ελόο 

παπαγάινπ θαη κίαο αθξίδαο;  ................................................................................................. 

................................................................................................................ (κνλ. 0.25) 

 

δ. Να βάιεηε ζε θύθιν ηελ νκνηαμία ζηελ νπνία αλήθνπλ ηα έληνκα; (κνλ. 0.25) 

  1.  εξπεηά 2.  πηελά 3.  καιάθηα 

  4.  πιαηπέικηλζεο 5.  αξζξόπνδα 6.  θληδόδσα 

 

ε. Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο ζηελ πξνεγνύκελε εξώηεζε (6δ). 

................................................................................................................................................. 

....................................................................................................................  (κνλ. 0.25) 

 

 

Δξώηεζε 5 

α. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο 2 έσο 

5 ζην δηπιαλό ζρήκα:  (κνλ. 1) 

1.  θωο 

2.  .......................................... 

3.  .......................................... 

4.  .......................................... 

5.  .......................................... 

6.  γιπθόδε 

 

 

 

β. Πνηεο από ηηο ελδείμεηο ηεο πξνεγνύκελεο άζθεζεο (5α) είλαη πξώηεο ύιεο ηεο 

θσηνζύλζεζεο;   (κνλ. 0.5) 

....................................................................  θαη  .................................................................... 

γ. Πνηεο ηξνθέο έρνπλ άκπιν, νη δσηθέο ή νη θπηηθέο; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή 

ζαο.  Απάμηηζη: Άμσλο έτοσμ οι  .....................................  ηροθές γιαηί  .............................. 

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

...................................................................................................................... (κνλ. 0.5) 
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Δξώηεζε 6 

α. Να γξάςεηε δύν ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρνπλ όιεο νη ηξνθηθέο αιπζίδεο. (κνλ. 0.5) 

 1.  ....…………………………………………………………………………………………...... 

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

 2.  ....…………………………………………………………………………………………...... 

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

β. Τη ζρέζε έρεη ε ελέξγεηα κε ηελ ηξνθή;  .......................................................................... 

………………………………………………………………………………….. (κνλ. 0.25) 

 

γ. Τη ζρέζε έρνπλ ηα ηξνθηθά πιέγκαηα κε ηηο ηξνθηθέο αιπζίδεο; (κνλ. 0.5) 

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

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

 

δ. «Ο άνθρωπος ως μέρος της υύσης ανταγωνίζεται με τα υστά και τα ζώα». Να ζηεξίμεηε 

ηελ άπνςε απηή κε έλα παξάδεηγκα.  ..................................................................................... 

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

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

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

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

………………………………………………………………………………….. (κνλ. 0.5) 

 

ε. Τη ιείπεη από ηελ πην θάησ ηξνθηθή αιπζίδα γηα λα είλαη πιήξεο. Να βάιεηε ηε 

ζσζηή απάληεζε ζε θύθιν. (κνλ. 0.25) 

 

  ;            γαξίδεο          θώθηεο          θάιαηλεο 

Απάμηηζη: 1.  δσνπιαλγθηόλ 2.  πξάζηλν πιαλγθηόλ 

  3.  πεύθα 4.  λεθξά ςάξηα 
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ΜΔΡΟ Γ : (6 κνλάδεο) 

Τν Μέξνο Γ απνηειείηαη από ηξεηο εξσηήζεηο. Να απαληεζνύλ κόλν νη δύν. Κάζε νξζή 

απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 3 κνλάδεο. 

 

 

Δξώηεζε 1: Απαληήζηε ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ κε βάζε ην πην θάησ ηξνθηθό 

πιέγκα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α. Από ην πην πάλσ ζρήκα λα γξάςεηε έλα (κνλ. 1.25) 

θνξπθαίν ζεξεπηή:  ................................. ,  πακθάγν νξγαληζκό: ................................. 

ζαξθνθάγν νξγαληζκό:  ................................. ,  παξαγσγό:  ................................. 

ζήξακα ηνπ πηγθνπίλνπ:  ................................. 

 

β. Να γξάςεηε δύν είδε νξγαληζκώλ πνπ ζύκθσλα κε ην ηξνθηθό πιέγκα 

αληαγσλίδνληαη κεηαμύ ηνπο γηα ηελ ηξνθή ηνπο. (κνλ. 0.5) 

................................................................................................................................................. 

θσηοπλαμγκηόμ 

ζωοπλαμγκηόμ 

μπακαλιάρος 

καλαμάρι 

Πιγκοσίμος 

όρκα 

Θαλάζζιος ελέθαμηας 

θώκια λεοπάρδαλη 

γαρίδα 
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γ. Αλ εμαθαληζηνύλ ηα θαιακάξηα, πνηνη ζα επεξεαζηνύλ πην πνιύ, νη θώθηεο ή νη 

ζαιάζζηνη ειέθαληεο; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. (κνλ. 0.5) 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

δ. Γηα λα θαηαιάβνπκε ηηο ηξνθηθέο ζρέζεηο ζε έλα νηθνζύζηεκα, πνην είλαη πην ρξήζηκν, 

έλα ηξνθηθό πιέγκα ή κία ηξνθηθή αιύζίδα; Να δηθαηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

...................................................................................................................... (κνλ. 0.5) 

ε. Από πνύ παίξλεη ηελ ελέξγεηά ηνπ ην θπηνπιαλγθηόλ; 

...................................................................................................................... (κνλ. 0.25) 

 

 

 

Δξώηεζε 2 

 

α. Γηαηί είλαη ρξήζηκε ε ηαμηλνκηθή επηζηήκε; (κνλ. 0.25) 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

 

β. Να γξάςεηε ην βαζίιεην ζην νπνίν 

αλήθνπλ νη νξγαληζκνί ζηηο εηθόλεο. 

 1.  ....................................... 

 2.  .......................................  (κνλ. 0.5) 

 

γ. Έλαο νξγαληζκόο απνηειείηαη από πνιιά θύηηαξα πνπ δελ έρνπλ θπηηαξηθό ηνίρσκα. 

Σε πνην βαζίιεην αλήθεη; Να βάιεηε ηε ζσζηή απάληεζε ζε θύθιν. (κνλ. 0.25) 

1.  κνλήξε 2.  πξώηηζηα 3.  κύθεηεο 4.  θπηά 5.  δώα 

 

δ. Τα καληηάξηα, όπσο όινη γλσξίδνπκε, δελ έρνπλ θόθθαια. Γηαηί δελ ηα θαηαηάζζνπκε 

ηόηε ζηα αζπόλδπια;  Απάμηηζη:  Τα μαμιηάρια δεμ είμαι αζπόμδσλα γιαηί  .......................... 

............................................................................................................... (κνλ. 0.25) 

1 2 
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ε. Να απαληήζεηε ηηο εξσηήζεηο κε βάζε ηνλ πίλαθα. 

πνλδπιόδων Πεξηγξαθή ζπνλδπιόδωνπ 

Α Εεη ζην λεξό, αλαπλέεη πάληνηε θαη κόλν κε βξάγρηα, γελλάεη απγά 
απνθιεηζηηθά ζην λεξό 

Β Εεη ζην λεξό, ην δέξκα ηνπ θαιύπηεηαη από θνιίδεο, γελλάεη απγά 
απνθιεηζηηθά ζηελ μεξά, αλαπλέεη κόλν κε πλεύκνλεο 

Γ Γελλά αβγά, αλαπλέεη απνθιεηζηηθά θαη κόλν κε πλεύκνλεο 

Γ Αλαπλέεη πάληνηε κε πλεύκνλεο θαη γελλάεη απγά απνθιεηζηηθά ζην 
λεξό 

Δ Εεη ζην λεξό, αλαπλέεη πάληα κε πλεύκνλεο 

 

 1. ωζηό ή ιάζνο: Ο νξγαληζκόο Α είλαη ακθίβην.  .......................... (κνλ. 0.25) 

 2. Σε πνηα νκνηαμία αλήθεη ν νξγαληζκόο Β; Να βάιεηε ηε ζσζηή απάληεζε (κία) ζε 

θύθιν.  (κνλ. 0.25) 

  (i)  ςάξηα (ii)  ακθίβηα (iii)  εξπεηά (iv)  πηελά 

  (v)  ζειαζηηθά (vi)  ζε θακία από ηηο πξνεγνύκελεο 

 3. Να βάιεηε ζε θύθιν ηηο δύν ζωζηέο απαληήζεηο. Ο νξγαληζκόο Γ κπνξεί λα 

αλήθεη ζηα (κνλ. 0.5) 

  (i)  ςάξηα (ii)  ακθίβηα (iii)  εξπεηά (iv)  πηελά 

  (v)  ζειαζηηθά (vi)  ζε θακία από ηηο πξνεγνύκελεο 

 4. Πνηνο από ηνπο νξγαληζκνύο Α έσο Δ δελ ππάξρεη;  ............... (κνλ. 0.25) 

 

ζη. Έλα ζπνλδπιόδσν έρεη ηξίρεο (ζηα βιέθαξα) θαη δεη απνθιεηζηηθά ζην λεξό. Πώο 

αλαπλέεη θαηά ηελ άπνςή ζαο, κε πλεύκνλεο ή κε βξάγρηα; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ 

απάληεζή ζαο. 

Απάμηηζη: Ο οργαμιζμός ασηός αμαπμέει με  ............................................................ , γιαηί   

...................................................................................................................... (κνλ. 0.5) 

 

 

Δξώηεζε 3: Αλ επηιέμεηε ηελ άζθεζε απηή ηόηε λα απαληήζεηε ζε όια ηα ππνεξσηήκαηα 

ηνπ κέξνπο 1, ηνπ κέξνπο 2 θαη ηνπ κέξνπο 3. 

 

Μέξνο 1ν:  απαληήζηε ηηο εξσηήζεηο κε βάζε ην θείκελν πνπ ζαο δίλεηαη. 

Κείκελν: Τα παηδηά ηεο Α1, Α2 θαη ηνπ Α3 ζην Θέθιεην γπκλάζην ηε ρξνληά πνπ 

πέξαζε δηεξεύλεζαλ ην ξόιν ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηε θσηνζύλζεζε. Δίραλ από 

δύν πνηηζκέλα θπηά ζε θάζε ηάμε γηα ην πείξακά ηνπο. Έιαβαλ νδεγίεο λα βάινπλ ηα θπηά 

ζην ζθνηάδη γηα ηξεηο κέξεο. Αθνινύζσο, έπξεπε λα ηνπνζεηήζνπλ ηα θπηά γηα κία κέξα 
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ζην θσο κέζα ζε δύν μερσξηζηέο γπάιεο, όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα. Σην ηέινο 

απνρξσκάηηζαλ έλα θύιιν από θάζε θπηό θαη ηνπο πξόζζεζαλ ηώδην. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α. Σε ηη ρξεζηκεύεη ην θαπζηηθό λάηξην ζην πείξακα; (κνλ. 0.25) 

................................................................................................................................................. 

β. Τη ζα ζπλέβαηλε αλ ηα δύν θπηά ήηαλ απόηηζηα;  (κνλ. 0.25) 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

 

γ. Πην θάησ ζαο δίλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

πεηξάκαηνο αλά ηάμε. Τα γθξίδα θύιια είλαη ζηελ 

πξαγκαηηθόηεηα κσβ θαη όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα ην 

θπηό 2 ηεο Α1 έρεη κηα ειαθξά κσβ απόρξσζε ζε 

ζύγθξηζε κε ην θπηό 1 ηεο ίδηαο ηάμεο πνπ είλαη πην 

ζθνύξν. 

 1. Όηαλ ηα παηδηά κηαο ζπγθεθξηκέλεο ηάμεο 

έθαλαλ ην πείξακα είρε ζπλλεθηά. Πνηα ηάμε ήηαλ 

απηή; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

...................................................................................................................... (κνλ. 0.5) 

 2. Σε κία από ηηο ηξεηο ηάμεηο ηα παηδηά μέραζαλ λα ηνπνζεηήζνπλ ηα θπηά ηξεηο 

κέξεο ζην ζθνηάδη. Αληί απηνύ μεθίλεζαλ θαηεπζείαλ όπσο δείρλεη ε εηθόλα κε ηηο γπάιεο. 

Πνηα ηάμε ήηαλ απηή; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. (κνλ. 0.5) 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

θσηό 1 

μερό 
κασζηικό 

μάηριο 

θσηό 2 

θσηό 1 θσηό 2 

Α1 

Α2 

Α3 
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Μέξνο 2ν 

α. Να πεξηγξάςεηε έλα πείξακα κε ην νπνίν λα δείρλεηε όηη ην λεξό είλαη απαξαίηεηνο 

παξάγνληαο γηα ηε θσηνζύλζεζε.  ......................................................................................... 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................... (κνλ. 0.5) 

β. Αλ ζέινπκε λα εμεηάζνπκε ην ξόιν ηνπ θσηόο ζηε ιεηηνπξγία ηεο θσηνζύλζεζεο 

ρξεηαδόκαζηε δύν θπηά ηνπιάρηζηνλ. Γηαηί;  (κνλ. 0.25) 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

 

Μέξνο 3: Μία ειηόινπζηε κέξα ν Γηώξγνο έβαιε ηώδην ζε έλα δσληαλό πξάζηλν θύιιν πνπ 

πήξε από έλα πνηηζκέλν πγηέο θπηό πνπ βξηζθόηαλ ζηνλ θήπν ηνπ ζπηηηνύ ηνπ. Γελ είδε 

όκσο θακία αιιαγή ζην ρξώκα ηνπ θύιινπ. 

α. Τη πξέπεη λα θάλεη γηα λα δεη ρξσκαηηθή αιιαγή; (κνλ. 0.5) 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

β. Πνην από ηα πην θάησ νξγαλίδηα/δνκέο εκπνδίδεη ην ηώδην λα κπεη ζηα θύηηαξα ηνπ 

δσληαλνύ θύιινπ;   (κνλ. 0.25) 

(i)  ρπκνηόπηα (ii)  θπηηαξηθό ηνίρσκα (iii)  ρισξνπιάζηεο 

(iv)  κηηνρόλδξηα (v)  θπηηαξηθή κεκβξάλε (vi)  θπηηαξόπιαζκα 

 

 

Δηζεγεηήο 

Κνπκήο Φηιίππνπ Ο Γηεπζπληήο 

 

 

  Γεώξγηνο Γεσξγηάδεο 
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- Για ηιρ απανηήζειρ ζαρ, να σπηζιμοποιήζεηε  μόνο μπλε μελάνι (ζηςλό). 

- Δεν επιηπέπεηαι η σπήζη διοπθωηικού ςγπού ή ηαινίαρ (Tipp-Ex). 

- Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από εννέα (09) απιθμημένερ ζελίδερ. 

________________________________________________________________________________ 

 

ΜΔΡΟ Α 

 

Πεξηιακβάλνληαη έμη εξσηήζεηο. Να απαληήζεηε ζε όιεο. Κάζε ζσζηή απάληεζε 

βαζκνινγείηαη κε κία κνλάδα. 

 

1. Να νλνκάζεηε 4 (ηέζζεξα) κέξε ηνπ θσηνληθνύ κηθξνζθνπίνπ.     (κνλ. 1) 

 

(α) ......................................................(β) .......................................................... 

 

(γ) ..................................................... (δ) ........................................................... 

 

.   

 

2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο.       (κνλ. 1)

  

Ζ ηεξάζηηα πνηθηιία νξγαληζκώλ ραξαθηεξίδεηαη σο ................................................ 

 

Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ θαηεγνξνπνίεζε ησλ νξγαληζκώλ νλνκάδεηαη 

...................................... θαη ν θιάδνο ηεο Βηνινγίαο πνπ αζρνιείηαη κε ηε δηδαζθαιία 

απηή  νλνκάδεηαη ...................................... ή, αιιηώο, .................................. Δπηζηήκε. 

 

 

 

 

ΓΤΜΝΑΙΟ  ΛΙΝΟΠΔΣΡΑ 

 

ΥΟΛΙΚΗ  ΥΡΟΝΙΑ  2012 – 2013 

ΓΡΑΠΣΔ  ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ  ΔΞΔΣΑΔΙ  ΙΟΤΝΙΟΤ  2013 

 
ΜΑΘΗΜΑ: Βιολογία            ΣΑΞΗ: Α΄ 

 

  ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 07 Ιουνίου 2013                              

  ΥΡΟΝΙΚΗ  ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 90 λεπτά       

Βαθμός      : ………………………………. 

Ολογπάθωρ: ………………………………. 

Όνομα Καθηγηηή/ηπιαρ: ………………….. 

Υπογπαθή: ………………………………...                                                   

 

Ονοματεπώνσμο: ....................................................................     Σμήμα: ........  Αρ.: ....... 
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3. Να ηνπνζεηήζεηε ζηε ζσζηή ζεηξά ηα επίπεδα νξγάλσζεο ελόο πνιπθύηηαξνπ 

νξγαληζκνύ, μεθηλώληαο από ην θύηηαξν θαη θαηαιήγνκηαο ζηνλ νξγαληζκό. 

 

Κύηηαξν  ........................  .........................   ...................  Οξγαληζκόο         

(κνλ. 1) 

 

 

 

4. εκεηώζηε Σωζηό γηα ηε ζσζηή πξόηαζε θαη Λάζνο γηα ηε ιαλζαζκέλε.            (κνλ. 1) 

 

 Σα θπηά εμαζθαιίδνπλ ηελ ηξνθή ηνπο από ην ρώκα. ........................................... 

 Ζ θσηνζύλζεζε γίλεηαη ζηα πξάζηλα κέξε ηνπ θπηνύ. .......................................... 

 Σν ειηνθώο εκπνδίδεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο θσηνζύλζεζεο. ..................................... 

 Σν λεξό απνξξνθάηαη από ηηο ξίδεο ησλ θπηώλ. .................................................... 

 

 

5. ε πνην είδνο νξγαληζκώλ βαζίδνληαη όινη νη άιινη νξγαληζκνί ζε κηα ηξνθηθή αιπζίδα;  

(κνλ. 1) 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

 

6. Να αλαθέξεηε δύν (02) αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζην ζώκα ησλ αγνξηώλ θαηά ηελ 

εθεβεία.           (κνλ. 1) 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 
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ΜΕΡΟΣ Β 

 

Πεξηιακβάλνληαη έμη εξσηήζεηο. Να απαληήζεηε κόλν ζηηο ηέζζεξηο. Κάζε ζσζηή απάληεζε 

βαζκνινγείηαη κε δύν κνλάδεο. 

 

1. (α) Ζ θ. νθία έρεη παξαζθεπάζεη δείγκαηα από πιηθό πνπ εηνίκαζε θαη ην έρεη δώζεη 

ζηελ ηάμε γηα λα ην παξαηεξήζνπλ ηα παηδηά ζην κηθξνζθόπην. Να γξάςεηε δίπια από 

ηελ εηθόλα ηνπ θάζε δείγκαηνο,  

Α: Σν βηνινγηθό πιηθό πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε.   

B: Σν ζρήκα ησλ θπηηάξσλ ηνπ δείγκαηνο.       (κνλ. 1) 

 

Εηθόλα δείγκαηνο               Α 

 

                   Β 

 

 

 
 

 

 

……………………… 

 

………………………. 

 

………………………. 

 

………………………………. 

 

……………………………….. 

 

……………………………….. 

 

 
 

 

 

 

………………………. 

 

…………………….. 

 

……………………… 

 

 

 

……………………………… 

 

……………………………….. 

 

……………………………….. 

 

(β)  Με βάζε ηηο παξαηεξήζεηο πνπ έρεηε θάλεη, από ηη είλαη θηηαγκέλα όια ηα ζώκαηα 

θπηώλ θαη δώσλ;           (κνλ. 1) 

 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
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2. (α) Να αληηζηνηρίζεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ζηε ζηήιε Α κε ηνπο όξνπο ηεο 

ζηήιεο Β.           (κνλ.1,25) 

                                                                                                                                

                         ΣΤΗΛΗ Α 

        Φαξαθηεξηζηηθά Γλωξίζκαηα 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΦΙΣΗ             ΣΤΗΛΗ Β 

            Οκνηαμίεο 

1. Γελλνύλ αβγά. Αλαπλένπλ κε 

βξάγρηα, έρνπλ ιέπηα.  

 

1.................... 

 

Α. Ακθίβηα 

2. Αξρηθά έρνπλ βξάγρηα θαη κεηά έρνπλ 

πλεύκνλεο, γελλνύλ αβγά ζην λεξό, 

έρνπλ δέξκα ιείν θαη πγξό. 

 

2.................... 

 

 

Β. Φάξηα 

3. Γελλνύλ αβγά ζηελ μεξά, αλαπλένπλ 

κε πλέπκνλεο, έρνπλ δέξκα μεξό κε 

θνιίδεο.  

 

3.................... 

 

 

Γ. Θειαζηηθά 

4. Γελλνύλ ζθιεξνθέιπθα αβγά ζηελ 

μεξά, πεηνύλ, έρνπλ θηεξά. 

 

4.................... 

 

Γ. Δξπεηά 

5. Γελλνύλ δσληαλά, ζειάδνπλ. Έρνπλ 

ηξίρσκα. 

         

      5................... 

 

Δ. Πηελά 

 

(β) (i) ε πην βαζίιεην αλήθνπλ όινη νη πην πάλσ νξγαληζκνί;         (κνλ.0,25) 
........................................................................................    
 (ii) ε πνηα ηαμηλνκηθή νκάδα, κηθξόηεξε από ην βαζίιεην, αλήθνπλ όινη νη πην 
πάλσ νξγαληζκνί;               (κνλ.0,25) 
 .....................................................................................     
 (iii) ε πνηα ζπλνκνηαμία αλήθνπλ νη νξγαληζκνί ηεο ζηήιεο Β;               (κνλ.0,25)  
........................................................................................    
   

3. Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ πνπ θαίλνληαη ζην πην θάησ 

ζρεδηάγξακκα θαη λα γξάςεηε ζε πνην νξγαληθό ζύζηεκα αλήθεη ην θαζέλα. (κνλ. 2) 

 

 

 

 

 

 

                                                                

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α ΟΡΓΑΝΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

1.  

……………………. 

 

………………………………. 

2.  

……………………. 

 

………………………………. 

3.  

……………………. 

 

………………………………. 

4.  

……………………. 

 

………………………………. 
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4. (α) Ζ δηαδηθαζία ηεο θσηνζύλζεζεο κπνξεί λα δηαηππσζεί κε έλαλ ζπλνπηηθό ηξόπν. Να 

ζπκπιεξώζεηε, θαηάιιεια, ηα θελά ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα, έηζη ώζηε λα θαίλεηαη, 

ζπλνπηηθά, ε δηαδηθαζία ηεο θσηνζύλζεζεο:              (κνλ. 1,25) 

     Γ 

                          Ηιηνθώο 

                Α    Β     Δ         Ε                                                 

 

    ...................... + ......................                .....................   +   ..................... 

 

               Γ 

      ....................  

 

    

(β) ην πην πάλσ ζρήκα ππάξρνπλ έμη θνπηηά, Α,Β,Γ,Γ,Δ,Ε. 

       Σα θνπηηά Γ+Γ αληηπξνζσπεύνπλ ηνπο απαξαίηεηνπο παξάγνληεο.  

      Ση αληηπξνζσπεύνπλ  

(i) Α+Β: ………………………….......................................................      (κνλ. 0,50)  

(ii) Δ+Ε : …………………………………......................................…..    (κνλ. 0,25) 

  

 

5.  ε θάζε δεπγάξη μερσξηζηά, λα δώζεηε ηε βαζηθή δηαθνξά πνπ έρνπλ κεηαμύ ηνπο νη δπν 
έλλνηεο.                       (κνλ. 2) 
(α) Θεξεπηήο - ζήξακα  

............................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

 

(β) Παξαγσγόο - Καηαλαισηήο  

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

 

(γ) Αληαγσληζκόο - πκβίσζε  

 ............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

 

(δ) Οηθνζύζηεκα - Βηόηνπνο  

.............................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 
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6. Ο θαηακήληνο θύθινο ζηε γπλαίθα δηαξθεί ζπλήζσο 28 εκέξεο θαη ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξα 

ζηάδηα. ηνλ πην θάησ πίλαθα λα ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ηεηξάγσλα.   (κνλ. 2)

                        

 

Σηάδην 

θαηακήληνπ 

θύθινπ 

Μέξεο θαηακήληνπ 

θύθινπ     

                   

Σεκείν όπνπ 

βξίζθεηαη ην ωάξην       

              

Αιιαγέο ζην 

ελδνκήηξην 

         

1ν  ζηάδην   1ε-5ε κέξα  

ηνπ θαηακήληνπ  

θύθινπ 

 

 

.................................... 

.................................... 

..................................... 

..................................... 

.................................... 

.................................... 

..................................... 

..................................... 

2ν ζηάδην  
 

 

 

.................................... 

.................................... 

..................................... 

..................................... 

 

Σν σάξην  

βξίζθεηαη κέζα  

ζηελ σνζήθε 

 

 

 

.................................... 

.................................... 

..................................... 

..................................... 

3ν  ζηάδην  

 

 

 

.................................... 

.................................... 

..................................... 

..................................... 

 

.................................... 

.................................... 

..................................... 

..................................... 

Σν ελδνκήηξην 

ζπλερίδεη λα 

αλαπηύζζεηαη 

4ν ζηάδην  15ε-28ε κέξα  

ηνπ θαηακήληνπ  

θύθινπ 

 

.................................... 

.................................... 

..................................... 

..................................... 

.................................... 

.................................... 

..................................... 

..................................... 
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ΜΕΡΟΣ Γ 

Πεξηιακβάλνληαη ηξεηο εξσηήζεηο. Να απαληήζεηε κόλν ζηηο δύν. Κάζε ζσζηή απάληεζε 

βαζκνινγείηαη κε ηξεηο κνλάδεο. 

 

1. Πην θάησ δίλεηαη ζρεδηάγξακκα ηνπ γπλαθείνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο.  

 

(α) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο κέζα ζηα πιαίζηα.    (κνλ. 1,5) 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(β) Να πεξηγξάςεηε ηελ πνξεία ησλ ζπεξκαηνδσαξίσλ, από ηε ζηηγκή πνπ εηζέξρνληαη 

εληόο ηνπ γπλαηθείνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο, κέρξη ηε γνληκνπνίεζε ηνπ σαξίνπ.                       

   (κνλ. 0,5) 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

 

(γ)  (i) Πνύ εκθπηεύεηαη ην γόληκνπνηεκέλν σάξην;         (κνλ.0,5) 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

  

       (ii) Πνηα είλαη ε ηύρε ελόο κε γνληκνπνηεκέλνπ σαξίνπ;        (κνλ.0,5) 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

. 
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2. (α) Να ηνπνζεηήζεηε ηνπο νξγαληζκνύο Αγξηλό-Φνξηάξη-Φάζζα-Σρηληά-Λαγόο-

Τξεκηζηά-Φίδη-Λαηδηά-Αιεπνύ-Σπηδαεηόο ζην ζσζηό θνπηί, ώζηε λα ζπκπιεξσζεί ην 

πην θάησ ζρεδηάγξακκα πνπ δείρλεη ηηο ηξνθηθέο ζρέζεηο πνπ ππάξρνπλ κεηαμύ ηνπο.         

       (κνλ. 1,5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(β) Να ζπκπιεξώζεηε:                 (κνλ. 0,5) 

Σν πην πάλσ ζρεδηάγξακκα είλαη έλα ....................................           .................................. 

ηνπ Γάζνπο Πάθνπ.          

(γ) Από ηνπο πην πάλσ νξγαληζκνύο ηνπ ζρεδηαγξάκκαηνο λα νλνκάζεηε έλαλ 

νξγαληζκό πνπ λα αλήθεη ζε θαζεκηά από ηηο πην θάησ θαηεγνξίεο:   (κνλ. 1) 

 

Φπηνθάγα  ............................................   αξθνθάγα ..................................................   

Πακθάγα ...............................................   Κνξπθαίνη ζεξεπηέο ......................................... 

 

  

3. Α  Ο Σδόδεθ Πξίζηιεη έβαιε έλα πνληίθη θαη έλα θεξί αλακκέλν κέζα ζε έλα ζθξαγηζκέλν,      

γπάιηλν δνρείν. Μεηά από ιίγεο ώξεο, παξαηήξεζε όηη ην πνληίθη πέζαλε θαη ην θεξί 

έζβεζε. ηε ζπλέρεηα έθαλε έλα δεύηεξν πείξακα. Μέζα ζην γπάιηλν δνρείν, 

ηνπνζέηεζε έλα θεξί αλακκέλν, έλα πνληίθη θαη έλα θπηό. ην δεύηεξν πείξακα, ν 

Σδόδεθ Πξίζηιεη παξαηήξεζε όηη ην πνληίθη επηβηώζε πνιύ πεξηζζόηεξν ρξνληθό 

δηάζηεκα παξά ζην πξώην πείξακα. Δπίζεο, παξαηήξεζε όηη ην θεξί παξέκεηλε 

αλακκέλν γηα πνιύ πεξηζζόηεξν ρξνληθό δηάζηεκα, ζε ζύγθξηζε κε ην πξώην 

πείξακα. 

 

(i)  ην γπάιηλν, δηαθαλέο θαη αεξνζηεγώο θιεηζηό δνρείν ρσξίο θπηό κεηά από ιίγεο 

ώξεο ην πνληίθη πέζαλε θαη ην θεξί έζβεζε. Γηαηί;     (κνλ. 1) 

...............................................................................................................................  

 

(ii)  ην γπάιηλν, δηαθαλέο θαη αεξνζηεγώο θιεηζηό δνρείν, κε ην θπηό, ην πνληίθη ήηαλ 

δσληαλό θαη ην θεξί αλακκέλν γηα πεξηζζόηεξν ρξνληθό δηάζηεκα από όηη ζην 

πξώην πείξακα. Γηαηί;         (κνλ. 1) 

................................................................................................................................  
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Β.    (i) Ση δηάιπκα ζα ρξεζηκνπνηνύζαηε γηα ηελ αλίρλεπζε ηνπ ακύινπ κέζα ζε έλα                                               

πξάζηλν θύιιν ελόο θπηνύ;        (κνλ. 0,5) 

..............................................................................................................................    

   

(ii) Γηαηί ζα πξέπεη λα γίλεη απνρξσκαηηζκόο ηνπ πξάζηλνπ θύιινπ, πξνηνύ   

πξνρσξήζεηε ζηελ πην πάλσ αλίρλεπζε;      (κνλ. 0,5) 

................................................................................................................................ 

 

 

 

 

Γηδάζθνληεο                Ζ ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ 

 

 

………………………… 

Αλδξέαο Γαβξηειίδεο    

 

…………………………      ……………………………. 

Γεσξγία Γεσξγίνπ 

         Διέλε Υαπειή 



 

Σελίδα 1 

ΥΟΛΔΙΟ: ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΙΟΤ              ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ: 2012-2013 

 
ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΦΤΙΟΓΝΩΣΙΚΩΝ 

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2013 
 
ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ/ΦΤΙΟΓΝΩΣΙΚΑ    ΣΑΞΗ: Α΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 
 
 
ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 1:30΄ 
 
 
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 06/06/2013 

 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: .................................................................................................................. 

ΣΜΗΜΑ: .........          ΑΡ.: ......... 

 
 

ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΔΝΝΔΑ (9) ΔΛΙΓΔ 
 

 

ΜΔΡΟ Α΄: Απνηειείηαη από έξι (6) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε μία (1) 

κνλάδα. Να απανηήζεηε ζε όλερ ηιρ επωηήζειρ. 

 
1.ην πην θάησ ζρήκα παξνπζηάδεηαη έλα θσηνληθό κηθξνζθόπην.  
   Να νλνκάζεηε ηα κέξε κε αξηζκνύο 1-4.                                                                   [κνλ.1] 
 

 
 
      
  1. _______________________ 

  2. _______________________ 

  3. _______________________ 

  4. _______________________ 

                                                                                                 
                                                                                             
 

 
 2. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο:                                             [κνλ.1]                              
 

α) Η αλάπηπμε ηεο επηζηήκεο νθείιεηαη, θπξίσο, ζηελ εθαξκνγή ηεο 

 __________________________________________________________ 

β)Σν πξώην βήκα ηεο επηζηεκνληθήο κεζόδνπ είλαη ____________________ θαη ην ηειεπηαίν    

ε δηαηύπσζε ηνπ___________________________ 

γ) Η πηζαλή εμήγεζε γηα ην πνύ νθείιεηαη έλα θαηλόκελν, νλνκάδεηαη____________________ 

  

 

 
ΒΑΘΜΟ: ………/20 
……………………………… 
 
ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: 
……………………………… 
………………………………
…. 

1 

2 

3 

4 



 

 Σελίδα 2 

3. Οη πην θάησ εηθόλεο  δείρλνπλ κύηηαπα όπσο θαίλνληαη ζην κηθξνζθόπην. 

      
 
  α) Πνηα εηθόλα δείρλεη  θπηηθά θύηηαξα; 
      _____________________________ 
                                                   
                                         [κνλ.0.25] 
     
  
   
  β) Να γξάςεηε (3) δηαθνξέο αλάκεζα ζηα θπηηθά θαη ζηα δσηθά θύηηαξα.                  [κνλ.0.75] 
                                                                                                

i) ________________________________________________________________    

      ii) ________________________________________________________________ 

      iii) ________________________________________________________________                                         

 
 
4. Υξεζηκνπνηώληαο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζαο δίλνληαη πην θάησ λα θαηαζθεπάζεηε κηα     
    ηξνθηθή αιπζίδα κε 4 νξγαληζκνύο.                                                                              [κνλ.1]                                              
 
    Η θάζζα είλαη έλα πνπιί πνπ δεη ζην δάζνο ηεο Πάθνπ. Σξέθεηαη κε ζπόξνπο θπηώλ όπσο    
    ηεο ζσινιάρ και ηηρ λαηζιάρ. Έλαο από ηνπο ζεξεπηέο ηεο είλαη ην θίδι ην νπνίν είλαη  έλα  
    από ηα ζεξάκαηα ηνπ ζπιζαεηού .Ο ζπηδαεηόο είλαη θνξπθαίνο ζεξεπηήο ζην δάζνο ηεο  
    Πάθνπ. 
                                                                                                                                                                                      

 

 

 
 
5. α. Από πνύ πξνκεζεύεηαη ην έκβξπν θπεπηικέρ οςζίερ και οξςγόνο θαηά ηελ εγθπκνζύλε;                                                                                     
                                                                                                                                        [κνλ.0.5]   
_______________________________________________________________________                                                

_______________________________________________________________________ 

 
β. Να γξάςεηε πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ αμνιακού ςγπού.                                              [κνλ.0.5]   
_______________________________________________________________________                                                

_______________________________________________________________________ 

                                                                 
6. ηε δηπιαλή εηθόλα απεηθνλίδεηαη έλα βαθηήξην.  
    Σν βαθηήξην είλαη έλαο πποκαπςωηικόρ    
    νξγαληζκόο .Να γξάςεηε 2 δηαθνξέο πνπ    
    παξνπζηάδεη ζε ζρέζε κε έλαλ επθαξπσηηθό    
    νξγαληζκό.                                                                [κνλ.1]              

 ______________________________________ 

 ______________________________________ 

 

Εικόνα Β Εικόνα Α 



 

 Σελίδα 3 

ΜΔΡΟ Β΄: Απνηειείηαη από έξι (6) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δύο 

(2) κνλάδεο. Από ηιρ έξι (6) επωηήζειρ να απανηήζεηε ΜΟΝΟ ζηιρ ηέζζεπιρ (4). 

 
 
 
1. Η δηάηαμε πνπ θαίλεηαη ζην ζρήκα 
έρεη ζθνπό ηελ πεηξακαηηθή κειέηε 
θάπνηνπ παξάγνληα πνπ επεξεάδεη ηε 
θσηνζύλζεζε.  
 
 
 
 
α)Πνηνλ παξάγνληα ηεο θσηνζύλζεζεο ζα εξεπλήζνπκε κε ην πην πάλσ πείξακα; Να     
   δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.                                                                              [κνλ.0.5]                                                                                                                
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

β) Με πνηα άιιε ρεκηθή νπζία ζα κπνξνύζακε λα εξεπλήζνπκε ηνλ ίδην 
παξάγνληα;____________________________                                                              [κνλ.0.5]   
 
γ)Να γξάςεηε 2 ιόγνπο, γηαηί ε θσηνζύλζεζε είλαη πνιύ ζεκαληηθή ιεηηνπξγία γηα ηνλ πιαλήηε 
καο.                                                                                                                                    [κνλ.1] 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 
2. α)Να εμεγήζεηε ηη νλνκάδνπκε «θαινόμενο ηος θεπμοκηπίος».                               [κνλ.1] 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

β)Να εμεγήζεηε, γηαηί ε αύμεζε ηνπ Φαηλνκέλνπ ηνπ Θεξκνθεπίνπ πξνθαιεί 

 άλνδν ηεο κέζεο ζεξκνθξαζίαο ηεο αηκόζθαηξαο ηεο Γεο.                                           [κνλ.0.5] 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

γ)Αλ δελ ππήξρε θαζόινπ ην Φαηλόκελν ηνπ Θεξκνθεπίνπ, πηζηεύεηε όηη  

ζα κπνξνύζε λα ππάξμεη δσή ζηνλ πιαλήηε καο; Να εμεγήζεηε ηελ άπνςή ζαο.       [κνλ.0.5]                                                                                         

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________                                                                           

 

Καυζηικό 

νάηριο 



 

 Σελίδα 4 

3.ηελ εηθόλα θαίλεηαη έλα αλζξώπηλν ζπεπμαηοζωάπιο. 

 

 

 

 

 

 

α)Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί:                                                            [κνλ.1]                      

 

 
 
 
 
 
 
 

 
β)  Να ζπγθξίλεηε ην ζπεξκαηνδσάξην κε ην σάξην σο πξνο ην ζρήκα θαη ηνλ ηξόπν θίλεζεο. 
                                                                                                                                        [κνλ.1] 
 

 Ωάπιο  πεπμαηοζωάπιο 

 
σήμα 

 

................................................... 

 

.......................................................... 

 
Σπόπορ  κίνηζηρ 

 

................................................... 

 

.......................................................... 

 
 
4.Πην θάησ απεηθνλίδεηαη έλα κύηηαπο. Να ην κειεηήζεηε θαη λα απαληήζεηε ηηο  εξσηήζεηο 

πνπ αθνινπζνύλ.  

α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ θπηηάξνπ κε αξηζκνύο 1-5.                                         [κνλ.1.25]

   

 

1. ________________________ 

2. ________________________ 

3. ________________________ 

4. ________________________ 

5._________________________ 

 

 

 

 

 

           ΟΝΟΜΑ ΜΔΡΟΤ                       ΡΟΛΟ – ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

                  Οπξά  

                Ππξήλαο  

                 Κεθαιή 

 

 

 

οσρά 

 

πσρήνας  

 

κεφαλή  

 



 

 Σελίδα 5 

 

β) Να γξάςεηε ην πόλο ησλ κεξώλ κε ηνπο αξηζκνύο 5,6 και 7.                              [κ.0.75]          

                                                                                      

5        __________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

6       ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

7       ___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

5. Η θ.νθία έδσζε ζηνπο καζεηέο ηηο πην θάησ εηθόλεο θαη ηνπο δήηεζε λα ρσξίζνπλ ηνπο 

νξγαληζκνύο ζε 2 νκάδεο.  

 

 

 

 

 

Ο Νίθνο έθαλε ηηο νκάδεο: Α (ρηαπόδη, ειηά θαη καληηάξη) 

                                          Β (ακνηβάδα) 

H Λέλα έθαλε ηηο νκάδεο:  Α (ρηαπόδη, ακνηβάδα) 

                                          Β (ειηά, καληηάξη) 

α)Πνην κπιηήπιο ηαξινόμηζηρ ρξεζηκνπνίεζε ην θάζε παηδί;                                     [κνλ.1] 

Νίθνο  __________________________________________________________________ 

Λέλα ___________________________________________________________________ 

 

β) Να γξάςεηε ζε πνην Βαζίιεην αλήθνπλ νη πην πάλσ νξγαληζκνί.                             [κνλ.1] 

ρηαπόδη _________________ 

ακνηβάδα________________ 

ειηά ____________________ 

καληηάξη _________________ 

 

 

 

 

 

 α. χηαπόδι                        β. αμοιβάδα                    γ. ελιά                δ. μανιηάρι 



 

 Σελίδα 6 

 

6.Με βάζε ην ππνζεηηθό ηποθικό πλέγμα πνπ βιέπεηε ζηελ εηθόλα λα απαληήζεηε ηηο   

   εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α)Να γξάςεηε ηνλ νξηζκό ηνπ ηξνθηθνύ πιέγκαηνο.                                                       [κνλ.0.5] 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

β)Να αλαθέξεηε έλα δεπγάξη νξγαληζκώλ πνπ απνηεινύλ ζήξακα (ιεία) θαη ζεξεπηή. [κνλ.0.5]  

                                                                                  

         Θήξακα        Θεξεπηήο  

  

 

γ)Να αλαθέξεηε 3 Οκνηαμίεο δώσλ πνπ ζπλαληώληαη ζην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα.[κνλ.0.75]                                                              

__________________________________________________________________________ 

 
δ) ε πνηα πλνκνηαμία αλήθεη ε ιηβεινύια (έληνκν);                                                   [κνλ.0.25] 

__________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μπαρμπούνι 



 

 Σελίδα 7 

 
 

ΜΔΡΟ Γ΄: Απνηειείηαη από ηπειρ (3) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 

ηπειρ (3) κνλάδεο. Από ηιρ ηπειρ (3) επωηήζειρ να απανηήζεηε ΜΟΝΟ ζηιρ δύο (2). 

 
1. α) Κάλνπκε ην πείξακα ανίσνεςζηρ αμύλος θόβνληαο έλα θύιιν από έλα πξάζηλν θπηό 
πνπ ήηαλ πνηηζκέλν θαη εθηεζεηκέλν ζην θσο θαη ηνλ αέξα.  
i) Πξηλ γίλεη ην πείξακα αλίρλεπζεο ηη πξέπεη λα θάλνπκε θαη γηαηί;                            [κνλ.0.5]              

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
ii) Με πνηα νπζία αληρλεύεηαη ην άκπιν;                                                                     [κνλ.0.25] 
__________________________________________________________________________ 
 
              
β) Κάλνπκε ηε διαδικαζία ανίσνεςζηρ αμύλος ζε έλα δίσπωμο θύιιν από θπηό πνηηζκέλν    
    θαη εθηεζεηκέλν ζην θσο θαη ζηνλ αέξα. 
    Να αλαθέξεηε ηα απνηειέζκαηα θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ       
    πξνθύπηνπλ από ην πείξακα. 
    Να εμεγήζεηε κε ιεπηνκέξεηα ηελ απάληεζή ζαο .                 [κνλ.1] 
     
___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________                                                   

 
 
 γ) ε πνην άιιν κέξνο ηνπ θπηνύ κπνξεί λα γίλεη αλίρλεπζε ακύινπ; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ   
     απάληεζε ζαο.                                                                                                          [κνλ.0.5] 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

δ) Ο Κύπξνο βξίζθεηαη ζηελ θιηληθή κεηά από κηα επέκβαζε. Πνιινί θίινη θαη ζπγγελείο    
   πέξαζαλ λα ηνλ δνπλ θέξλνληαο ινπινύδηα θαη πνιιά θπηά. 
  Η ππεύζπλε λνζνθόκα όκσο απαγόπεςζε να παπαμείνοςν ηα θςηά μέζα ζηο δωμάηιο       
   καηά ηη διάπκεια ηηρ νύσηαρ. Να εξηγήζεηε ην ιόγν πνπ ην έθαλε απηό.            [κνλ.0.75]                                                                                                                                                                                                      

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

κίηρινη  

περιοχή 

πράζινη  

περιοχή 



 

 Σελίδα 8 

 

2.α)Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα κε αξηζκό 3,5,6 θαη λα γξάςεηε κηα ιεηηνπξγία πνπ γίλεηαη ζε    

      απηά:                                                                                                                        [κνλ.1.5]                   

                                                                                                  

                                                   

 
                                                                              

β)Ση νλνκάδνπκε έμμηνη πύζη (πεπίοδο);                                                                  [κνλ.0.5] 

___________________________________________________________________________                                                                                  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

γ) Η  Νεθέιε έρεη θαλνληθό θαηακήλην θύθιν 28 εκεξώλ θαη είλαη παληξεκέλε κε ην Γήκν εδώ    

    θαη 2 ρξόληα. Απνθάζηζαλ λα απνθηήζνπλ παηδί θαη ζθέθηνληαη πνηεο κέξεο ηνπ θαηακήληνπ    

    θύθινπ ηεο Νεθέιεο, αλ έρνπλ ζεμνπαιηθή επαθή, ε Νεθέιε κπνξεί λα κείλεη έγθπνο.  

  

 Η Νεθέιε έρεη έκκελε ξύζε ζηηο 12 Ινπλίνπ. Να γξάςεηε ηηο 

εκεξνκελίεο θαηά ηηο νπνίεο κπνξεί λα κείλεη έγθπνο 

(θξίζηκε πεξίνδνο).                                [κνλ.0.5]                                                        

_______________________________________________ 

                                                 

δ) Nα πεξηγξάςεηε ηη αθξηβώο ζπκβαίλεη από ηελ 6ε έσο ηελ 13ε εκέξα ζε έλα θαηακήλην θύθιν    

    28 εκεξώλ.                                                                                                                    [κνλ.0.5]                                                      

  

___________________________________________________________ 

   ___________________________________________________________ 

   ___________________________________________________________                                                                                    

 

 

 

 
 

    Αξηζκόο           όξγαλν           Λεηηνπξγία 

          

          3 

  

 

              

          5 

  

 

              

          6 

  

 

                            ΙΟΤΝΙΟ  



 

 Σελίδα 9 

 
 
3. α) Να γξάςεηε ηνλ νξηζκό ηνπ οπγανικού ζςζηήμαηορ.                                           [κνλ.0.5] 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________                       

 
β)Να παξαηεξήζεηε ηελ εηθόλα θαη λα νλνκάζεηε ηα 2 νξγαληθά ζπζηήκαηα πνπ     
   ζπλεξγάδνληαη.                                                                                                             [κνλ.0.5] 

             
                                                                                            
 Οπγανικά ςζηήμαηα: 

Α._______________________________________ 

Β.________________________________________ 

γ)Να εμεγήζεηε κε πνηνλ ηξόπν ζπλεξγάδνληαη κεηαμύ ηνπο ηα πην πάλσ 

νξγαληθά ζπζηήκαηα.                                                                    [κνλ.0.5]                                                                                                                    

__________________________________________________________

__________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

γ)Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί κε ην όλνκα θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θάζε      

   νξγάλνπ πνπ απεηθνλίδεηαη.                                                                                          [κνλ.1.5]  

 

Όνομα 

Οπγάνος 

 Δικόνα 

Οπγάνος 
 

Λειηοςπγία 

          Οπγάνος 

  

 

  

  

 

  

                                                                                 
                                                                                      
       Διζηγηηέρ                                                                                              Η ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ  
  
    
   Ιγλαηίνπ ηάισ                                                                                           Μαξία Γεσξγίνπ 
 
Μηραειίδνπ Καιιηλίθε                                                       
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 ΓΤΜΝΑΗΟ ΑΓΗΑ ΒΑΡΒΑΡΑ                    ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ  2012-2013
       

ΓΡΑΠΣΔ  ΠΡΟΑΓΩΓΗΚΔ  ΔΞΔΣΑΔΗ  ΗΟΤΝΗΟΤ  2013 ΣΖ ΒΗΟΛΟΓΗΑ 
 

ΣΑΞΖ: Α΄ ΓΤΜΝΑΗΟΤ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ: 04/06/13      ΒΑΘΜΟ:...................................... 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1.30΄                                  

 ΩΡΑ: 8:00 – 9:30 π.μ.                                                  ΤΠΟΓΡΑΦΖ: .....................................     

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ:               ΣΜΖΜΑ:        ΑΡ.   

 

Σο εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από  11 ζελίδερ. 

Γεν επιηπέπεηαι η σπήζη διοπθωηικού ςγπού (tippex). 

 
ΜΔΡΟ Α΄: Αποηελείηαι από έξι (6) επωηήζειρ. Να απανηήζεηε ζε ΟΛΔ ηιρ επωηήζειρ. 

Κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με ΜΗΑ (1) μονάδα. ( ύνολο 6 μονάδερ) 

 

Δπώηημα 1 

Σηνλ πην θάησ πίλαθα απεηθνλίδνληαη δύν (2) όξγαλα ηνπ αλζξσπίλνπ ζώκαηνο. Να ηα 

νλνκάζεηε θαη λα γξάςεηε ζε πνην νξγαληθό ζύζηεκα αλήθεη ην θαζέλα.            (4 x 0,25 = 1 κ) 

 

 
Δηθόλα νξγάλνπ 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

Όλνκα νξγάλνπ 

 
 
 
 

 

Οξγαληθό ζύζηεκα ζην 
νπνίν αλήθεη 

  

 
Δπώηημα 2 

 

(α) Να νλνκάζεηε ηα δύν (2)  είδε θαθώλ πνπ ππάξρνπλ ζ’ έλα ζρνιηθό κηθξνζθόπην;  

(i)......................................................    (ii) .........................................................  (2 x 0,25 = 0,5 κ) 

(β) Τη είδνπο κηθξνζθόπην έρεηε ζην ζρνιηθό εξγαζηήξην Βηνινγίαο, θσηνληθό ή ειεθηξνληθό; 

.......................................................................................................................... (1 x 0,25 = 0,25 κ) 
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(γ) Αλ έλα κηθξνζθόπην δηαζέηεη έλαλ πξνζνθζάικην θαθό, κε κεγεζπληηθή ηθαλόηεηα 10 Χ (δέθα 

θνξέο), θαη έλαλ αληηθεηκεληθό θαθό, κε κεγεζπληηθή ηθαλόηεηα 40 Χ (ζαξάληα θνξέο) πόζε ζα 

είλαη ε ζπλνιηθή κεγεζπληηθή ηθαλόηεηα απηνύ ηνπ κηθξνζθνπίνπ;                    (1 x 0,25 = 0,25 κ) 

......................................................................................................................................................... 

 

Δπώηημα 3 

Να εμεγήζεηε ηί ζεκαίλνπλ νη αθόινπζνη όξνη: 

 
(α) Ωοππηξία                                   (1 x 0,5 = 0,5 κ)  
 
........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................... 

 
(β) Οικοζύζηημα                        (1 x 0,5 = 0,5 κ) 
........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

 

Δπώηημα 4 

Να αληηζηνηρίζεηε ην νξγαληθό ζύζηεκα κε ηνλ νξζό ηνπ ξόιν.                (4 x 0,25 = 1 κ)   

                                          

Οπγανικό 

ζύζηημα 
Ρόλορ Ανηιζηοίσιζη 

1. Κπθινθνξηθό Α. Απνηειείηαη από όξγαλα καιαθά   πνπ ρξεζηκεύνπλ 
γηα ηηο θηλήζεηο ησλ δηαθόξσλ κεξώλ ηνπ ζώκαηνο. 

 
1- ……… 

2. Δξεηζηηθό 
Β. Μεηαθέξεη ην αίκα ζε νιόθιεξν ην ζώκα θαη 

εμαζθαιίδεη ηε ζξέςε θαη νμπγόλσζε όισλ ησλ νξγάλσλ, 
θαζώο θαη ηελ απνκάθξπλζε άρξεζησλ νπζηώλ. 

 

2- ……… 

3. Μπτθό Γ. Δμππεξεηεί ηελ αλαπλνή. 
 

3- ……… 

4. Αλαπλεπζηηθό 
Γ. Απνηειείηαη από όξγαλα, ζρεηηθά   ζθιεξά, πνπ 

ζηεξίδνπλ ην ζώκα. 

 

4- ……… 
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Δπώηημα 5 
 
Σηνλ πην θάησ πίλαθα λα γξάςεηε δίπια από θάζε νξγαληζκό, ην Βαζίιεην ζην νπνίν αλήθεη.  

                                        (4 x 0,25 = 1 κ)   

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Δπώηημα 6 

Σην πην θάησ ζρήκα θαίλνληαη ηα επίπεδα νξγάλσζεο ζε έλαλ πνιπθύηηαξν νξγαληζκό.  

Να νλνκάζεηε ηα επίπεδα νξγάλσζεο ζηηο πην θάησ εηθόλεο:                       (4 x 0,25 = 1 κ)                        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οπγανιζμόρ Βαζίλειο 

Μαληηάξη  

Βαθηήξηα  

Αιεπνύ  

Λεκνληά  
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ΜΔΡΟ Β΄: Αποηελείηαι από έξι (6) επωηήζειρ. Να απανηήζεηε μόνο ηιρ 4 από ηιρ 6 

επωηήζειρ. Κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με ΓΤΟ (2) μονάδερ. (ύνολο 8 μονάδερ) 

 

Δπώηημα 1 

Σην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη ε γνληκνπνίεζε ζηνλ άλζξσπν.  

 

 

 

(α) Να νλνκάζεηε ηα θύηηαξα πνπ δείρλνπλ 

νη αξηζκνί 1 θαη 2.               (2 x 0,25 = 0,5 κ) 

     1 : …………....................………………… 

     2 :……………....................……………….    

(β) Να νλνκάζεηε ην θύηηαξν κε ηνλ αξηζκό 

3 ην νπνίν δεκηνπξγείηαη κεηά ηε 

γνληκνπνίεζε.    3 :...................................... 

                                          (1 x 0,25 = 0,25 κ) 

(γ) Σε πνην κέξνο ηνπ γελλεηηθνύ 

ζπζηήκαηνο ηεο γπλαίθαο γίλεηαη ε 

γνληκνπνίεζε; ...............................................                               

                                (1 x 0,25 = 0,25 κ)                                                                                                                                                             

 

(δ) Σαο δίλεηαη πην θάησ ην ζρεδηάγξακκα ηνπ αληξηθνύ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα πνπ παξνπζηάδνπλ νη ελδείμεηο 1 κέρξη 4, ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πην 

θάησ πίλαθα:                                                                                                           (4 x 0,25 = 1 κ) 

Α/Α Όπγανο 

1.  

2.  

3.  

4.  

1 

2 

3 

4 
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Δπώηημα 2 
 

Αθνύ κειεηήζεηε ην πην θάησ ηξνθηθό πιέγκα, λα απαληήζεηε ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(α) Να νλνκάζεηε           

 ηνπο δύν (2) παξαγσγνύο:             (2 x 0,25 = 0,5 κ) 

      (i) …………………………………....…            (ii) ………………………………………… 

 έλαλ (1) θαηαλαισηή:            (1 x 0,25 = 0,25 κ) 

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

 έλαλ (1) θνξπθαίν ζεξεπηή:                                                           (1 x 0,25 = 0,25 κ) 

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

(β)  Να εμεγήζεηε ηη ζα ζπκβεί ζηνλ πιεζπζκό ησλ θνπθνπβάγησλ αλ γηα θάπνην ιόγν 

εμαθαληζηνύλ ηα πνληίθηα.                                                                                 (1 x 0,25 = 0,25 κ) 

………………………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………………………

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

(γ) Να αλαθέξεηε δύν νξγαληζκνύο πνπ αληαγσλίδνληαη κεηαμύ ηνπο γηα ηελ ηξνθή ζην πην 

πάλσ ηξνθηθό πιέγκα.                                                                                     (3 x 0,25 = 0,75 κ) 

 

Οξγαληζκόο 1 Οξγαληζκόο 2 Αληαγσλίδνληαη γηα πνηα ηξνθή; 

 
 

  

 



Σελίδα 6 από 11 

 

Δπώηημα 3 
 

(α)   i. Τη είλαη  ε θξπςνξρία;                                                                                (1 x 0,5 = 0,5 κ) 

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

……………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

ii. Τη κπνξεί λα πξνθαιέζεη ε θξπςνξρία, αλ δελ ζεξαπεπηεί θαη γηαηί;             (1 x 0,5 = 0,5 κ) 

……………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

(β) Πνηνο είλαη ν ξόινο ησλ όξρεσλ ζην αληξηθό γελλεηηθό ζύζηεκα;                  (1 x 0,5 = 0,5 κ) 
……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

(γ) Πνηνο είλαη  ν ξόινο ησλ σνζεθώλ ζην γπλαηθείν γελλεηηθό ζύζηεκα;            (1 x 0,5 = 0,5 κ) 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Δπώηημα 4  

 

(α) i) Να παξαηεξήζεηε ηηο πην θάησ εηθόλεο θαη λα αλαθέξεηε ζε πνηα ζςνομοηαξία αλήθεη ν 

θάζε νξγαληζκόο.                                   (2 x 0,25 = 0,5 κ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Α. ...........................................................  Β. .............................................................. 
 

 

ii)  Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                    (1 x 0,25 = 0,25 κ) 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

(β) Να αλαθέξεηε ζε πνηα ομοηαξία αλήθεη ν άλζξσπνο.                  (1 x 0,25 = 0,25 κ)  

.............................................................................……………………………………………………… 
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(γ) Να γξάςεηε ηέζζεξα (4) ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο νκνηαμίαο ζηελ νπνία αλήθεη ν 

άλζξσπνο.                                                                                                              (4 x 0,25 = 1 κ) 

(i) .................................…………………………………………………………………………………… 

(ii) ................................………………………………………………………....……............................ 

(iii) .………………..……………………………………………………………………………………….. 

(iv) …………………………………………………………………………………...........................…… 

 

Δπώηημα 5 
 

(α) Να πεξηγξάςεηε ην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ.                                            (1 x 0,5 = 0,5 κ) 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

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

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

 

(β) Με βάζε ηα όζα έρεηε κάζεη γηα ηε Φσηνζύλζεζε, λα εμεγήζεηε ην ξόιν ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

Φσηνζύλζεζεο γηα ηε δηαηήξεζε ζηαζεξώλ πνζνηήησλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηελ 

αηκόζθαηξα.                                                                                          (1 x 0,25 = 0,25 κ) 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

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

  

(γ) Να αλαθέξεηε ηξεηο (3) ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξείηε εζείο, σο πνιίηεο απηνύ ηνπ 

πιαλήηε, λα βνεζήζεηε, ώζηε λα κεησζεί ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα ζηελ αηκόζθαηξα, 

κεηώλνληαο έηζη θαη ην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ.                                                                                             

               (3 x  0,25 = 0,75 κ) 

(i)…………………………………………………………………………………………..………………… 

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

(ii)…………………………………………………………………………………………………………… 

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

(iii)…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….……… 
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(δ)  Να εμεγήζεηε ηνλ όξν                                                                            (1 x 0,5 = 0,5 κ) 

 

Απηόηξνθνη νξγαληζκνί   

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

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

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

 

Δπώηημα 6 

 

Η Μαξία είλαη 30 ρξνλώλ θαη είλαη παληξεκέλε κε ηνλ Νίθν εδώ θαη 2 ρξόληα. Η Μαξία έρεη 

θαλνληθό θαηακήλην θύθιν 28 εκεξώλ. Απνθάζηζαλ λα θάλνπλ έλα παηδάθη θαη ζθέθηνληαη όηη 

πξέπεη λα βξνπλ πνηεο είλαη νη γόληκεο κέξεο ηνπ θύθινπ ηεο Μαξίαο γηα λα κπνξέζεη λα γίλεη ε 

γνληκνπνίεζε. Να απαληήζεηε ζηα επόκελα εξσηήκαηα: 

 
(α) Να ππνινγίζεηε πνηεο κέξεο ηνπ θαηακήληνπ θύθινπ, ε Μαξία, αλ έρεη ζεμνπαιηθή επαθή 

κπνξεί λα κείλεη έγθπνο, δεδνκέλνπ όηη είρε «πεξίνδν» (πξώηε κέξα ηνπ θύθινπ ηεο) ζηηο 4 

Ινπλίνπ.            (1 x 0,5 = 0,5 κ) 

 

.....….....………........…..………..… 

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

....................................................... 

....................................................... 

 

 

(β) Αλ ε Μαξία δε κείλεη έγθπνο πόηε πξνβιέπεηε λα έρεη ηελ επόκελή ηεο «πεξίνδν»;                                                  

……………………………………………………………………………………..…….........(1 x 1 = 1 κ) 

 

(γ) Πόζν δηαξθεί ε εγθπκνζύλε; 

…………………………………………………………………...………………………..(1 x 0,5 = 0,5 κ) 
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  Δπώηημα 1 

  

 
 
 
(α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε πνπ δείρλνπλ νη αξηζκνί 1- 4 ζην πην θάησ ζρήκα.      (1 x 0,25 = 1 κ) 
 

 

 
 
1. ………………………………………… 
 
2. ………………………………………… 
 
3. ………………………………………… 
 
4. ………………………………………… 
 

 

(β) Να εμεγήζεηε ηε ρξεζηκόηεηα ηνπ πιαθνύληα θαηά ηελ εγθπκνζύλε.              (1 x 0,5 = 0,5 κ) 

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

......................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

(γ) Να αλαθέξεηε δύν (2) αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζην ζώκα ησλ αγνξηώλ θαηά ηελ εθεβεία. 

                                                                                               (2 x 0,25 = 0,5 κ) 

(i) …………………………………………………………………………………………………………… 

(ii) …………………………………………………………………………...……………………………… 

 

(δ) Να γξάςεηε δύν (2) δηαθνξέο κεηαμύ ηνπ σαξίνπ θαη ηνπ ζπεξκαηνδσαξίνπ.  (4 x 0,25 = 1 κ)                    

 

ΩΑΡΗΟ ΠΔΡΜΑΣΟΕΩΑΡΗΟ 

1 
 

1 

2 
 

2 

 

 
 
 

ΜΔΡΟ Γ΄: Αποηελείηαι από ηπειρ (3) επωηήζειρ. Να απανηήζεηε μόνο ηιρ δύο (2) από 

ηιρ ηπειρ (3) επωηήζειρ. Κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με ΣΡΔΗ (3) μονάδερ. 

(ύνολο 6 μονάδερ) 
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Δπώηημα 2 
 
(α) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηελ πην θάησ εμίζσζε ηεο θωηοζύνθεζηρ.    (6 x 0,25 = 1,5 κ) 
   
          …....……………. 

………………....  + ….…………...                                  ..…………………   +   ....………………… 

                   …..……………… 

           

              Ππώηερ ύλερ                Απαπαίηηηοι Παπάγονηερ                 Πποϊόνηα  

 

(β) Να νλνκάζεηε ην οπγανίδιο ηνπ θπηηθνύ θπηηάξνπ ζην νπνίν γίλεηαη ε θωηοζύνθεζη.                      

.........................................…………………………………………………………..(1 x 0,25 = 0,25 κ) 

(γ) Σαο δίλεηαη έλα θύιιν θπηνύ από ην νπνίν έρνπκε αθαηξέζεη ηε ρισξνθύιιε. Να 

πεξηγξάςεηε ην πείξακα κε ην νπνίν κπνξνύκε λα δηαπηζηώζνπκε αλ ην θύιιν πεξηέρεη άμςλο 

(πεξηγξαθή, παξαηήξεζε, ζπκπέξαζκα).         (3 x 0,25 = 0,75 κ) 

 

Πεπιγπαθή:………………………………………………………………………………...…………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Παπαηήπηζη:…………………………………….………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

ςμπέπαζμα:…………………………………………..…………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

(δ) Να γξάςεηε δύν (2) ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε ιεηηνπξγία ηεο θσηνζύλζεζεο είλαη πνιύ 

ζεκαληηθή γηα ηε δσή ζηνλ πιαλήηε καο θαη λα ηνπο δηθαηνινγήζεηε.        (2 x 0,25 = 0,5 κ)  

 

(i)…………………………………………………………………………………………………………………

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

............................................................................................................................................................... 

(ii)…………………………………………………………………………………………………………………

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

.....................................................................................................................……………………………… 
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Δπώηημα 3 
 

(α) Σαο δίλνληαη ηα κέξε ηνπ θπηηάξνπ: πςπήναρ, κςηηαπική μεμβπάνη, κςηηαπικό ηοίσωμα, 

σλωποπλάζηηρ, σςμοηόπιο, κςηηαπόπλαζμα. Πνην κέξνο ηνπ θπηηάξνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε 

αξηζκό ζην πην θάησ θύηηαξν;                                                                            (6 x 0,25 = 1,5 κ) 

 

1:..................................................... 

2:..................................................... 

3:.................................................... 

4:.................................................... 

5:.................................................... 

6:.................................................... 

 

 

(β) Τν πην πάλσ θύηηαξν είλαη δσηθό ή θπηηθό; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο, 

αλαθέξνληαο δύν ιόγνπο.                   (2 x 0,25 = 0,5 κ) 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

 

(γ) Να εμεγήζεηε ην ξόιν ησλ πην θάησ νξγαληδίσλ ηνπ θπηηάξνπ.                       (2 x 0,5 = 1 κ) 

  

(i) Κπηηαξηθή Μεκβξάλε:  

 ........................................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................................ 

 (ii) Ππξήλαο: 

  ....................................................................................................................................................... 

  ....................................................................................................................................................... 

 
 

ΣΔΛΟ 
___________________________________________________________________________________ 

 

ΟΗ ΔΗΖΓΖΣΔ        Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 

Κώζηαο Κσλζηαληίλνπ       Γεκήηξεο  Καθάο 

...............................................      ............................................. 

Δηξήλε Παπαρξηζηνθόξνπ 

.............................................. 

1 

2 

4 
5 
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ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΙΑ ΦΤΛΑΞΔΩ            ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2012-2013 

ΓΡΑΠΣΔ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 

ΣΑΞΗ   :   Α΄  

ΜΑΘΗΜΑ  :   ΦΤΙΟΓΝΩΣΙΚΑ  

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ :   4/6/2013     ΒΑΘΜΟ:           ................................... 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ  :   1.30΄ 

ΩΡΑ   :   8:00 – 9:30  ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ  : ....................................... 

___________________________________________________________________________________ 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ : ..................................................................  ΣΜΗΜΑ : ..................  ΑΡ. : ......... 

___________________________________________________________________________________ 

ΣΟ ΓΡΑΠΣΟ ΑΠΟΣΔΛΔΗΣΑΗ ΑΠΟ ΣΡΙΑ (3) ΜΔΡΗ ΚΑΗ ΟΚΣΩ (8) ΔΛΙΓΔ 

Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πγξνύ ή ηαηλίαο. Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε κπιε ή καύξεο πέλαο. 

 

ΜΔΡΟ Α: 

Να απαληήζεηε ζε όλες ηηο εξσηήζεηο (1-6). Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε μία (1) μονάδα. 

Δρώηηζη 1: 

ηνλ πην θάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηέζζεξηο (4) δσληαλνί νξγαληζκνί. Να γξάςεηε θάησ από θάζε 

νξγαληζκό ην βαζίιεην ζην νπνίν αλήθεη. 

 
 
 
 

Εσληαλόο 
νξγαληζκόο 

 
 
 
 
 

 

 

   

Γάηα αικνλέια 
 

Διηά Ακνηβάδα 

Βαζίιεην 
δσληαλώλ 

νξγαληζκώλ 
 

    

             
                 (4x0,25=1κ.) 

Δρώηηζη 2: 

Να γξάςεηε κηα ηξνθηθή αιπζίδα ζηελ νπνία ην θίδη λα είλαη ζεξεπηήο ηνπ ιαγνύ θαη ηαπηόρξνλα λα 

απνηειεί ζήξακα ηνπ ζπηδαεηνύ. 

 

   

 
                     (4x0,25=1κ.) 

 

(Ολογράφως) 

……………… ……………… ……………… ……………… 
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Δρώηηζη 3: 

Να νλνκάζεηε ηα επίπεδα νξγάλσζεο ζε έλα δστθό πνιπθύηηαξν νξγαληζκό. 

 

 

 

 

 
                 (4x0,25=1κ.) 

Δρώηηζη 4:  

Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο. 

i. Ζ απειεπζέξσζε ηνπ σαξίνπ ζηνπο σαγσγνύο/ζάιπηγγεο νλνκάδεηαη ...................................  

ii. Δθεί γίλεηαη ε εκθύηεπζε θαη ε αλάπηπμε ηνπ εκβξύνπ ................................... 

iii. Ο δεξκάηηλνο ζάθνο πνπ πεξηβάιιεη ηνπο όξρεηο νλνκάδεηαη .................................. 

iv. Σα ζπεξκαηνδσάξηα δνπλ ................. εκέξεο. 

                 (4x0,25=1κ.) 

Δρώηηζη 5: 

Να ζπκπιεξώζεηε ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα κε ηηο θαηάιιειεο ιέμεηο έηζη ώζηε λα πεξηγξάθεηαη ε 

ιεηηνπξγία ηεο θσηνζύλζεζεο. 

 

        ΟΞΤΓΟΝΟ 

 

 

                 (4x0,25=1κ.) 

Δρώηηζη 6: 

Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο 1- 4 πνπ θαίλνληαη ζην πην θάησ ζρήκα ηνπ κηθξνζθνπίνπ. 

  

 

 

 

 

                 (4x0,25=1κ.) 

 

………………… .................. …………….…… ...………………… νξγαληζκόο 

 

ΖΛΗΑΚΟ ΦΩ 

 

1 

2 

3 

4 

1: ............................................ 

2: ............................................ 

3: ............................................ 

4: ............................................ 
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ΜΔΡΟ Β 

Να απαληήζεηε μόνο ζηις ηέζζερις (4) από ηηο έμη (6) εξσηήζεηο. Κάζε ζσζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη 

κε δύο (2) μονάδες. 

 
Δρώηηζη 1: 

(α) Να νλνκάζεηε ηηο ελδείμεηο 1- 4 πνπ θαίλνληαη ζηα πην θάησ ζρήκαηα. 

 

 

 

 

 

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

                 (4x0,25=1κ.) 

(β) Να απαληήζεηε ζηηο πην θάησ εξσηήζεηο. 

i. ε πνηα νξγαλίδηα ησλ θπηηθώλ θπηηάξσλ γίλεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο θσηνζύλζεζεο; ............................. 

ii. Πνηα νπζία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλίρλεπζε ηνπ ακύινπ; .................................................................. 

iii. Πνην πγξό ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα απνρξσκαηηζηεί έλα θύιιν γεξαληνύ; ............................................. 

iv. Πώο νλνκάδεηαη ε ρξσζηηθή νπζία πνπ δίλεη ην πξάζηλν ρξώκα ζηα θπηά; ......................................... 

                 (4x0,25=1κ.) 

Δρώηηζη 2: 

(α) Να νλνκάζεηε ηα πην θάησ όξγαλα ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ, θαζώο θαη ζε πνην νξγαληθό 

ζύζηεκα αλήθεη ην θάζε έλα από ηα πην θάησ όξγαλα. 

Όργανο Ονομαζία οργάνοσ Οργανικό ζύζηημα 

 

 

 

  

 

 

 

  

 
                 (4x0,25=1κ.) 

1 

2 

3 

4 

Εστθό θύηηαξν Φπηηθό θύηηαξν 
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(β) Να απαληήζεηε ηηο πην θάησ εξσηήζεηο πνπ αθνξνύλ ην αγξηλό. 

i. ε πνηα ζπλνκνηαμία δώσλ αλήθεη; .............................................  

ii. ε πνηα νκνηαμία θαηαηάζζεηαη; .................................................  

              (2x0,25=0,5κ.) 

(γ) Να αλαθέξεηε δύν (2) ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο πην πάλσ νκνηαμίαο. 

i. ................................................................................................................................................................ 

ii. ................................................................................................................................................................ 

              (2x0,25=0,5κ.) 

 
Δρώηηζη 3: 

(α) Να ζπγθξίλεηε ην σάξην θαη ην ζπεξκαηνδσάξην σο πξνο ην ζρήκα, ην κέγεζνο θαη λα αλαθέξεηε ην 

θύιν ζην νπνίν αλήθνπλ. 

 Ωάξην πεξκαηνδσάξην 

Μέγεζνο   

ρήκα   

Φύιν   

 
              (6x0,25=1,5κ.) 

(β) Να γξάςεηε δύν (2) δηαθνξέο κεηαμύ δστθώλ θαη θπηηθώλ θπηηάξσλ. 

i. ................................................................................................................................................................ 

ii. ................................................................................................................................................................ 

              (2x0,25=0,5κ.) 

Δρώηηζη 4: 

(α) Αμηνπνηώληαο ηηο αθόινπζεο έλλνηεο, πνπ παξαηίζεληαη αιθαβεηηθά, λα ζπκπιεξώζεηε ζην πην θάησ 

δηάγξακκα, κε ηε ζσζηή ζεηξά, ηα βήκαηα  (γξάκκαηα) ηεο επηζηεκνληθήο κεζόδνπ. 

 

Α: Απνηέιεζκα      Β: Δξώηεκα      Γ: Παξαηήξεζε      Γ: Πείξακα       Δ: πκπέξαζκα      η: Τπόζεζε 

 

 

 

              (6x0,25=1,5κ.) 
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Α 
Β 

 

(β) Να αλαθέξεηε δύν (2) ηξόπνπο πεξηνξηζκνύ ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. 

i. ................................................................................................................................................................ 

ii. ................................................................................................................................................................ 

              (2x0,25=0,5κ.) 

Δρώηηζη 5: 

(α) Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα κε ηα γξάκκαηα Α θαη Β  ζην δηπιαλό ζρήκα. 

 Α: ............................... Β: ............................... 

        (2x0,25=0,5κ.) 

(β) Να γξάςεηε ηέζζεξα (4) όξγαλα ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ άληξα ηα νπνία παξάγνπλ 

εθθξίκαηα. 

    i: ..........................          ii: ..........................     iii: ..........................          iv: .......................... 

                 (4x0,25=1κ.) 

(γ) Να αλαθέξεηε δύν (2) παξάγνληεο πνπ εληζρύνπλ ην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ. 

i. ................................................................................................................................................................ 

ii. ................................................................................................................................................................ 

              (2x0,25=0,5κ.) 

Δρώηηζη 6: 

(α) Γίπια από θάζε πξόηαζε λα γξάςεηε  αλ είλαη ζσζηή θαη Λ αλ είλαη ιάζνο. 

i. Έλαο ζεξεπηήο δελ κπνξεί ηαπηόρξνλα λα είλαη θαη ζήξακα.     ............ 

ii. Γηα έλα επηζηήκνλα είλαη πην ρξήζηκε κηα ηξνθηθή αιπζίδα παξά έλα ηξνθηθό πιέγκα.  ............ 

iii. Έλα ζήξακα νλνκάδεηαη θαη ιεία.        ............ 

iv. Σα θπηά είλαη θαηαλαισηέο ζε έλα νηθνζύζηεκα.      ............ 

                 (4x0,25=1κ.) 

(β) ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί λα αλαθέξεηε πνην όξγαλν επηηειεί ηελ θάζε ιεηηνπξγία. 

 Λειηοσργία οργάνοσ Όργανο 

i. Παξαγσγή ρνιήο.  

ii. Απνξξόθεζε ζξεπηηθώλ νπζηώλ ηεο ηξνθήο.  

iii. Πξνζσξηλή απνζήθεπζε ηεο ηξνθήο.  

iv. Καζαξηζκόο ηνπ αίκαηνο από βιαβεξέο νπζίεο.  

 
                 (4x0,25=1κ.) 
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ΜΔΡΟ Γ: 

Να απαληήζεηε μόνο δύο (2) από ηηο ηξεηο (3) εξσηήζεηο. Κάζε ζσζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 

ηρεις (3) μονάδες. 

 
Δρώηηζη 1: 

 Να κειεηήζεηε ην πην θάησ ηξνθηθό πιέγκα θαη λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(α) Να δεκηνπξγήζεηε κία ηξνθηθή αιπζίδα, από ην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα, κε 4 νξγαληζκνύο. 

 
 
                 (4x0,25=1κ.) 

(β) Από ην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα λα νλνκάζεηε έλα:  

i. θνξπθαίν ζεξεπηή:         .............................,       iii. ζήξακα θαη ζεξεπηή:     ............................., 

ii. πακθάγν νξγαληζκό:     .............................,       iv. θαηαλαισηή:     ............................., 

                 (4x0,25=1κ.) 

(γ) Να αλαθέξεηε δύν (2) θνηλά ραξαθηεξηζηηθά πνπ παξνπζηάδνπλ όιεο νη ηξνθηθέο αιπζίδεο. 

i. ............................................................................................................................................................. 

ii. ............................................................................................................................................................. 

            (2x0,25=0,5κ.) 

(δ) Από πνπ πξνέξρεηαη ε ελέξγεηα πνπ είλαη απνζεθεπκέλε ζηηο ζξεπηηθέο νπζίεο:   

i. ζηα θπηά; ............................. 

ii. ζην ιαγό;  ............................. 

              (2x0,25=0,5κ.) 
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Δρώηηζη 2: 

 
(α) Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ άληξα πνπ δείρλνπλ νη αξηζκνί 1- 4.  

 

 
 

 

 

 

 

                 (4x0,25=1κ.) 

 

(β) Να εμεγήζεηε ηη είλαη ε θξπςνξρία. 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

                (1x0,5=0,5κ.) 

(γ) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα. 

 

Αποχρωματιςμζνο 

φφλλο 

Παράγοντασ 

που 

μεταβάλατε 

Παράγοντεσ 

φωτοςφνθεςησ

που κρατήςατε 

ςταθεροφσ 

Χρώμα ιωδίου 

                                     

 

 

… από φυτό 

απότιςτο 

   

 

 

 

… από φυτό 

ποτιςμζνο 

 

 

              (6x0,25=1,5κ.) 

 

1 

2 

3 

4 

1:  ................................... 

2:  ................................... 

3:  ................................... 

4:  ................................... 
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Δρώηηζη 3: 

(α) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 

 

 

 

Οξγαληζκόο 

 

                   

  

 

 

Οκνηαμία  

 

  

Αλαπλνή  

 

  

Γέξκα  

 

  

 

            (9x0,25=2,25κ.) 

(β) Ζ Βαζηιηθή είρε έκκελε ξύζε (πεξίνδνο) ζηηο 4 Ηνπλίνπ. Ο θαηακήληνο ηεο θύθινο δηαξθεί 30 εκέξεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            (3x0,25=0,75κ.) 

 

Οη εηζεγήηξηεο 

Ο Γιεσθσνηής           

         Βηξγηλία Αδάκνπ 

     Παξαζθεπάο ακάξαο   

ηαζνύια Γαβξηήι 

Ιούνιος  

Γε Σξ Σε Πε Πα α Κπ 

          1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11  12  13  14  15  16  

17  18  19  20  21  22  23  

24 25  26  27  28  29  30  

Ιούλιος  

Γε Σξ Σε Πε Πα α Κπ 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10  11  12  13  14  

15  16 17  18  19  20  21 

22  23 24  25  26  27  28  

29  30  31      
  

Φίδη Μπαθαιηάξνο Αεηόο 

i. Πόηε ζα έρεη σνξξεμία ε Βαζηιηθή;   

............................................................................................

                   

ii. Πνηα είλαη ε θξίζηκε πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία ε Βαζηιηθή 

κπνξεί λα κείλεη έγθπνο αλ έρεη ζεμνπαιηθή επαθή; 

............................................................................................ 

iii. Αλ ε Βαζηιηθή δε κείλεη έγθπνο, πνηα εκέξα αλακέλεηαη λα 

έρεη ηελ επόκελε έκκελε ξύζε ηεο;  

............................................................................................ 

http://hmerologio.loon.gr/giortes/1/6/2013
http://hmerologio.loon.gr/giortes/2/6/2013
http://hmerologio.loon.gr/giortes/3/6/2013
http://hmerologio.loon.gr/giortes/4/6/2013
http://hmerologio.loon.gr/giortes/5/6/2013
http://hmerologio.loon.gr/giortes/6/6/2013
http://hmerologio.loon.gr/giortes/7/6/2013
http://hmerologio.loon.gr/giortes/8/6/2013
http://hmerologio.loon.gr/giortes/9/6/2013
http://hmerologio.loon.gr/giortes/11/6/2013
http://hmerologio.loon.gr/giortes/12/6/2013
http://hmerologio.loon.gr/giortes/13/6/2013
http://hmerologio.loon.gr/giortes/14/6/2013
http://hmerologio.loon.gr/giortes/15/6/2013
http://hmerologio.loon.gr/giortes/16/6/2013
http://hmerologio.loon.gr/giortes/17/6/2013
http://hmerologio.loon.gr/giortes/18/6/2013
http://hmerologio.loon.gr/giortes/19/6/2013
http://hmerologio.loon.gr/giortes/20/6/2013
http://hmerologio.loon.gr/giortes/21/6/2013
http://hmerologio.loon.gr/giortes/22/6/2013
http://hmerologio.loon.gr/giortes/23/6/2013
http://hmerologio.loon.gr/giortes/25/6/2013
http://hmerologio.loon.gr/giortes/26/6/2013
http://hmerologio.loon.gr/giortes/27/6/2013
http://hmerologio.loon.gr/giortes/28/6/2013
http://hmerologio.loon.gr/giortes/29/6/2013
http://hmerologio.loon.gr/giortes/30/6/2013
http://hmerologio.loon.gr/giortes/1/7/2013
http://hmerologio.loon.gr/giortes/3/7/2013
http://hmerologio.loon.gr/giortes/5/7/2013
http://hmerologio.loon.gr/giortes/6/7/2013
http://hmerologio.loon.gr/giortes/7/7/2013
http://hmerologio.loon.gr/giortes/8/7/2013
http://hmerologio.loon.gr/giortes/9/7/2013
http://hmerologio.loon.gr/giortes/10/7/2013
http://hmerologio.loon.gr/giortes/11/7/2013
http://hmerologio.loon.gr/giortes/12/7/2013
http://hmerologio.loon.gr/giortes/13/7/2013
http://hmerologio.loon.gr/giortes/14/7/2013
http://hmerologio.loon.gr/giortes/15/7/2013
http://hmerologio.loon.gr/giortes/17/7/2013
http://hmerologio.loon.gr/giortes/18/7/2013
http://hmerologio.loon.gr/giortes/19/7/2013
http://hmerologio.loon.gr/giortes/20/7/2013
http://hmerologio.loon.gr/giortes/22/7/2013
http://hmerologio.loon.gr/giortes/24/7/2013
http://hmerologio.loon.gr/giortes/25/7/2013
http://hmerologio.loon.gr/giortes/26/7/2013
http://hmerologio.loon.gr/giortes/27/7/2013
http://hmerologio.loon.gr/giortes/28/7/2013
http://hmerologio.loon.gr/giortes/29/7/2013
http://hmerologio.loon.gr/giortes/30/7/2013
http://hmerologio.loon.gr/giortes/31/7/2013


 
1 

ΓΤΜΝΑΗΟ AΓΗΟΤ ΝΔΟΦΤΣΟΤ  ΛΔΜΔΟΤ                      ΥΟΛΗΚΖ  ΥΡΟΝΗΑ 2012-2013 

 

 

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΗΟΤΝΗΟΤ 

ΜΑΘΖΜΑ: Βηνινγία                                                                         TΑΞΖ: Α΄ Γπκλαζίνπ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ: 7/6/2013                                                               ΥΡΟΝΟ: 90 ιεπηά 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: ..................................................................... 

ΑΡ. ..................                                                                                  ΒΑΘΜΟ: ..................... 

ΣΜΖΜΑ: ....................                                                       ΤΠΟΓΡΑΦΖ: ............................... 

 

 

Σo εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από 8 ζειίδεο. 

MΔΡΟ Α΄: Να απαληήζεηε θαη ζηηο ΔΞΗ εξσηήζεηο. Κάζε εξώηεζε 

βαζκνινγείηαη κε κηα κνλάδα (ύλνιν 6 κνλάδεο). 

 

Δξώηεζε 1 

πκπιεξώζηε ηηο ζσζηέο ελδείμεηο ζην παξαθάησ ζρήκα.                                      (κ.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δξώηεζε 2 

Γίλνληαη νη νξγαληζκνί: θίδη, ιαγόο, ρνξηάξη, ζπηδαεηόο. Φηηάμηε κηα ηξνθηθή 

αιπζίδα πνπ λα αλαγξάθνληαη όινη νη πην πάλσ νξγαληζκνί.                                 (κ.1) 

                                                   

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

1 

2 

4 

3 

1:   ............................................. 

2:   ............................................. 

3:   ............................................. 

4:   ............................................. 
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Δξώηεζε 3 

Α) Να γξάςεηε έλα αληηπξόζσπν από ηηο πην θάησ θαηεγνξίεο νξγαληζκώλ:     (κ.0,5) 

i)  Απηόηξνθνη: ……………………........ 

ii) Δηεξόηξνθνη: ……………………....... 

Β) πκπιεξώζηε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο κε ηηο νξζέο ιέμεηο.                      (κ.0,5) 

i)  Οη νξγαληζκνί πνπ απνηεινύληαη από πνιιά θύηηαξα νλνκάδνληαη: 

……………………........ 

ii) Οη νξγαληζκνί πνπ δελ έρνπλ ππξήλα νλνκάδνληαη  …………………....... 

 

Δξώηεζε 4 

Αλαθέξεηε ηα όξγαλα ζηα νπνία ζπκβαίλνπλ ηα αθόινπζα:                                   (κ.1) 

i)  Γνληκνπνίεζε:  ................................................ 

ii) Δθζπεξκάησζε: ............................................. 

iii) Παξαγσγή ζπεξκαηνδσαξίσλ:  ................................ 

iv) Πξνζσξηλή απνζήθεπζε ζπεξκαηνδσαξίσλ:   ............................... 

 

Δξώηεζε 5 

Να αληηζηνηρίζεηε ην ζσζηό νξγαλίδην ηεο πξώηεο ζηήιεο κε ηελ αληίζηνηρε 

ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληδίνπ ζηελ δεύηεξε  ζηήιε.                                             (κ.1) 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΟΡΓΑΝΗΓΗΟ ΑΝΣΗΣΟΗΥΗΖ 

1. Απνηειεί απνζήθε λεξνύ θαη 

ζξεπηηθώλ νπζηώλ 

Α. Ππξήλαο                                    

 

 

2. Πεξηέρεη ην γελεηηθό πιηθό 

 

Β. Μηηνρόλδξην                               

3. Πξνζηαηεύεη ην θύηηαξν θαη ηνπ 

δίλεη ζρήκα 

 

Γ. Κπηηαξηθό ηνίρσκα                    

4. Διεπζεξώλεη ελέξγεηα 

 

Γ. Υπκνηόπην                                 

 Δ. Υισξνπιάζηεο 

 

 

1 ---> .......... 

2 ---> .......... 

3 ---> .......... 

4 ---> .......... 
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Δξώηεζε 6 

πκπιεξώζηε ηελ παξαθάησ ρεκηθή εμίζσζε πνπ πεξηγξάθεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο 

θσηνζύλζεζεο κε ηηο ζσζηέο ιέμεηο.                                                                        (κ.1) 

                                                        Φσο 

Νεξό + ...............   ..................                                     ..........................   +   .................. 

                                                    ....................... 

 

ΜΔΡΟ Β: Να απαληήζεηε ζηηο ΣΔΔΡΔΗ  από ηηο έμη εξσηήζεηο πνπ 

αθνινπζνύλ. Κάζε εξώηεζε βαζκνινγείηαη κε 2 κνλάδεο. (ύλνιν 8 κνλάδεο) 

 

Δξώηεζε 1 

Γίλνληαη νη αθόινπζεο νπζίεο: 

(Γηάιπκα ησδίνπ, νμπγόλν, δεζηό νηλόπλεπκα, ρισξνθύιιε, θαπζηηθό λάηξην, 

δηνμείδην ηνπ άλζξαθα) 

Να γξάςεηε πνηα νπζία: 

i)  Αληρλεύεη ην άκπιν: ........................................................................  (κ.0,5) 

ii) Απνρξσκαηίδεη ηα θύιια: ..............................................................   (κ.0,5) 

iii) Γεζκεύεη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα: ..............................................   (κ.0,5) 

iv) Γίλεη ην πξάζηλν ρξώκα ζηα θπηά: ................................................   (κ.0,5) 

 

Δξώηεζε 2 

 

Α) Να αληηζηνηρήζεηε ην ζσζηό θξηηήξην ηεο πξώηεο ζηήιεο κε ην αληίζηνηρν 

ραξαθηεξηζηηθό ζηε δεύηεξε ζηήιε ώζηε λα δεκηνπξγείηαη ε ζσζηή ζεηξά κε ηελ 

νπνία ζα πξέπεη λα ηα εθαξκόζεηε.                                                       (κ.1) 

 

Κξηηήξην Υαξαθηεξηζηηθό Αληηζηνίρηζε 

1  Α. Σα θύηηαξά ηνπο έρνπλ θπηηαξηθό ηνίρσκα;  

2  Β. Από πόζα θύηηαξα απνηειείηαη ν 

νξγαληζκόο; 

 

3  Γ. Πσο ν νξγαληζκόο εμαζθαιίδεη ηελ ηξνθή 

ηνπ; 

 

4  Γ. Σα θύηηαξα ηνπο έρνπλ ππξήλα;  

 

1 ---> .......... 

2 ---> .......... 

3 ---> .......... 

4 ---> .......... 
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Β) Να αλαθέξεηε ηέζζεξηο (4) θνηλέο ιεηηνπξγίεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ όινπο ηνπο 

δσληαλνύο νξγαληζκνύο.                                                                                        (κ.1) 

i) ........................................  iii)    ....................................... 

ii) ........................................  iv)    ........................................ 

                                                        

Δξώηεζε 3 

Α) Καηαηάμηε ηνπο πην θάησ νξγαληζκνύο ζην ζσζηό βαζίιεην όπνπ αλήθνπλ.    (κ.1)      

 

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΒΑΗΛΔΗΟ 

Ακνηβάδα  

αικνλέια  

Ληνληάξη  

Πεύθν  

 

Β) Αλαθέξεηε έλα  νξγαληζκό από ηνπο πην πάλσ  πνπ είλαη :                             (κ.0.5)               

i)  Μνλνθύηηαξνο: ............................................................................................ 

ii) Πνιπθύηηαξνο: ............................................................................................. 

Γ) ε πνηεο ζπλνκνηαμίεο ρσξίδεηαη ην βαζίιεην ησλ δώσλ;                               (κ.0,5) 

......................................................................................................................................... 

 

Δξώηεζε 4 

Α) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο ζην πην θάησ ζρήκα:                                        (κ.1) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1:   ............................................. 

2:   ............................................. 

3:   ............................................. 

4:   ............................................. 

 

2 

3 

4 

1 
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Β) Γξάςηε δύν (2) νκνηόηεηεο θαη δύν (2) δηαθνξέο κεηαμύ ηνπ θπηηθνύ θαη ηνπ 

δσηθνύ θπηηάξνπ.                                                                                                     (κ.1) 

ΟΜΟΙΟΣΗΣΔ ΓΙΑΦΟΡΔ 

  

  

 

 

Δξώηεζε 5 

Α) Σνπνζεηείζηε ζηελ ζσζηή ζεηξά ηα ζηάδηα ηεο επηζηεκνληθήο κεζόδνπ πνπ 

αλαγξάθνληαη πην θάησ. πκπέξαζκα, Παξαηήξεζε, Τπόζεζε, Πείξακα, Δξώηεκα, 

Απνηειέζκαηα.                                                                                                      (κ.1,5) 

...................................  ...................................  ................................... 

...................................  ...................................  ................................... 

 

Β) πκπιεξώζηε ηνλ πην θάησ νξηζκό.                                                                (κ.0,5) 

Κύηηαξν είλαη ................................................................................................................. 

........................................................................................................................................ 

 

Δξώηεζε 6 

Α) Γίλνληαη ηα πην θάησ ζώκαηα. Σνπνζεηείζηε ηα ζηελ ζσζηή ζηήιε ηνπ πην θάησ 

πίλαθα. Πεύθν, κπξκήγθη, απηνθίλεην, ςαιίδη, ζάληνπηηο, μύιηλν ζξαλίν.          (κ.1,5) 

 

Β) πκπιεξώζηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο.                                                           (κ.0,5) 

i)  Έκβηνη νξγαληζκνί είλαη απηνί ..................................................................... 

....................................................................................................................... 

ii)  Άβηνη νξγαληζκνί είλαη απηνί ................................................................. 

 ....................................................................................................................... 

ώκαηα πνπ έρνπλ δσή ώκαηα πνπ δελ είραλ 

πνηέ δσή 

Νεθξά ζώκαηα 
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ΜΔΡΟ Γ': Να απαληήζεηε ΜΟΝΟ ΓΤΟ από ηηο ηξεηο εξσηήζεηο πνπ 

αθνινπζνύλ. Κάζε εξώηεζε βαζκνινγείηαη κε 3 κνλάδεο. (ύλνιν 6 κνλάδεο) 

 

Δξώηεζε 1 

Α) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο ζην πην θάησ ζρήκα.              (κ.1) 

 

 

 

 

 

 

 

Β) Να γξάςεηε κε ηε ζσζηή ζεηξά ηα όξγαλα ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ 

άλδξα από ηα νπνία πεξλνύλ ηα ζπεξκαηνδσάξηα. Να μεθηλήζεηε από ηνλ ηόπν 

παξαγσγήο ηνπο κέρξη θαη ηελ έμνδν ηνπο από ην ζώκα.              (κ.1) 

 

..........................   ..........................     ..........................     .......................... 

 

Γ) Να γξάςεηε δύν παζήζεηο ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ άληξα.       (κ.0,5) 

 i: ..................................   ii: .................................. 

 

Γ) Να εμεγήζεηε ηη είλαη ην ζπέξκα.              (κ.0,5) 

.......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 

Δξώηεζε 2 

Α) πκπιεξώζηε ζσζηά ηηο πην θάησ εξσηήζεηο.                                                   (κ.1) 

i)  Ο βάηξαρνο αλαπλέεη κε ............................................ 

ii)  Ο ιαγόο γελλά ............................................................ 

iii)  Σν ζώκα εμσηεξηθά ηνπ αεηνύ θαιύπηεηαη κε ........................... 

iv)  Σν θίδη αλαπλέεη κε ........................................................... 

1:   ............................................. 

2:   ............................................. 

3:   ............................................. 

4:   ............................................. 

 

1 

2 

3 

4 
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Β) πκπιεξώζηε ηνλ πην θάησ πίλαθα δίλνληαο ηελ ζσζηή νκνηαμία ζηελ νπνία 

αλήθεη ην θάζε δών.                                                                                                  (κ.1) 

 

 

Γ) Αλαθέξεηε δύν (2) ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ησλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ πνπ 

αλήθνπλ ζηα πην θάησ βαζίιεηα :                                                                             (κ.1) 

i)  Μνλήξε : ...................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

ii) Μύθεηεο: ...................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

 

Δξώηεζε 3 

Α) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα.             (κ.1,5) 

 

Αποχρωματιςμζνο 

φφλλο 

Παράγοντασ 

που 

αλλάξατε 

Παράγοντεσ 

φωτοςφνθεςησ

που κρατήςατε 

ςταθεροφσ 

Χρώμα ιωδίου 

                                     

 

 

… από φυτό 

ςτο φωσ 

   

 

 

 

… από φυτό 

ςτο ςκοτάδι 

 

 

ΕΩΟ ΟΜΟΣΑΞΗΑ 

Βάηξαρνο  

Υειηδόλη  

ζαύξα  

Πνληηθόο  
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Β) Να γξάςεηε δύν (2) ζεηηθέο ελέξγεηεο πνπ ζα θάλαηε γηα λα πεξηνξίζεηε ην 

θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ.               

(κ.0,5) 

i)  ....................................................................................................................... 

ii) ...................................................................................................................... 

 

Γ) Να γξάςεηε δύν (2) παξάγνληεο πνπ εληζρύνπλ ην θαηλόκελν ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ.(κ.0,5) 

i)  ....................................................................................................................... 

ii) ...................................................................................................................... 

 

Γ) Να γξάςεηε δύν (2) ιόγνπο γηαηί είλαη ζεκαληηθή ε ιεηηνπξγία ηεο θσηνζύλζεζεο 

γηα όινπο ηνπο νξγαληζκνύο ηνπ πιαλήηε καο.                  (κ.0,5) 

i)  ....................................................................................................................... 

ii) ...................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

Η εηζεγήηξηεο                                                                                      Ο Γηεπζπληήο 

 

Κπξηαθή Οξθαλίδνπ                                                                Αζαλάζηνο Γεσξγηάδεο    

   

Βηξγηλία  Αδάκνπ 
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ΓΤΜΝΑΗΟ ΔΠΗΚΟΠΖ  ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ 2012-2013 

 

    ΓΡΑΠΣΔ  ΠΡΟΑΓΩΓΗΚΔ  ΔΞΔΣΑΔΗ  ΗΟΤΝΗΟΤ 

 
ΜΑΘΖΜΑ:  ΦΤΗΟΓΝΩΣΗΚΑ / ΒΗΟΛΟΓΗΑ 

 

ΣΑΞΖ Α     

 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ: 7 / 6 / 2013                   ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 2 ΩΡΔ 

 

  

 

 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: ...................................................... ΣΜΖΜΑ: ...... 

 

ΒΑΘΜΟ: .........................     ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ...................... 

 

        

        Αξηζκόο ζειίδσλ γξαπηνύ: 12 

 

 

ΜΔΡΟ Α΄ : Απνηειείηαη από έμη (6)  εξσηήζεηο. 

Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε κηα (1) κνλάδα.  

Να απαληήζεηε ζε ΟΛΔ ηηο εξσηήζεηο κε κπιε κειάλη. 

 

 

Δξώηεζε 1 : 

 

Να αληηζηνηρίζεηε κε γξακκέο  ηνπο πην θάησ Οξγαληζκνύο           (1 Μ) 

κε ηα Βαζίιεηα ζηα νπνία ηαμηλνκνύληαη:  

  

             Πεύθνο                                                Εών 

 

 

             ηαθπιόθνθθνο                                  Φπηό 

 

 

             Ληνληάξη                                               Μύθεηαο  

 

 

             Μαληηάξη                                              Μνλήξε 
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Δξώηεζε 2 :  

 

Σν δηπιαλό ζρεδηάγξακκα δείρλεη    

κηα γπάια, εθηεζεηκέλε ζην θσο, 

θαη κέζα έλα πνληηθό, ηξνθή, 

λεξό θαη έλα πξάζηλν θπηό.  

 

                                      

                                         

Γηαηί ν πνληηθόο δελ πέζαλε;                              (1 Μ ) 

...................................................................................................................... 

 

...................................................................................................................... 

 

...................................................................................................................... 

 

 Δξώηεζε 3: 

 

Γίλνληαη νη εμήο νξγαληζκνί: Πεξηζηέξη, Υηαπόδη, Βάηξαρνο, Μέιηζζα. 

 

Να ηαμηλνκήζεηε ηνπο πην πάλσ νξγαληζκνύο ζε πνλδπισηά        (1 Μ) 

θαη Αζπόλδπια ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πην θάησ πίλαθα: 

 

              ΠΟΝΓΤΛΩΣΑ 

 

                ΑΠΟΝΓΤΛΑ 
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Δξώηεζε 4 : 

 

Γηαηί ην Μηθξνζθόπην απνηειεί έλα πνιύ ρξήζηκν εξγαιείν            (Μ 1) 

ζηηο επηζηήκεο όπσο ε Βηνινγία θαη ε Ηαηξηθή; 

 

...................................................................................................................... 

 

...................................................................................................................... 

 

Δξώηεζε 5 : 

 

Πνηνη νξγαληζκνί νλνκάδνληαη απηόηξνθνη θαη πνηνη εηεξόηξνθνη;      

Γηθαηνινγήζηε ηελ απάληεζε ζαο. 

 

                             (1 Μ) 
 Απηόηξνθνη     :  .............................................   

 

...................................................................................................................... 

 

  

 

 Δηεξόηξνθνη   :  .............................................   

 

...................................................................................................................... 

 

 

Δξώηεζε 6 : 

 

Αλαθέξεηε δύν αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζην αλζξώπηλν ζώκα  

θαηά ηελ εθεβεία: 

 

— ηα Αγόξηα              (0.5 Μ) 

 

............................................................................................................ 

 

............................................................................................................ 

 

  

— ηα Κνξίηζηα       (0.5 Μ) 

 

............................................................................................................ 

 

............................................................................................................ 
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ΜΔΡΟ Β΄ : Απνηειείηαη από έμη (6)  εξσηήζεηο.  

Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δύν (2) κνλάδεο.  

Από ηηο έμη εξσηήζεηο λα απαληήζεηε ΜΟΝΟ ζηηο ηέζζεξηο (4).  

 

 

Δξώηεζε 1: 

 

Να κειεηήζεηε ην πην θάησ Σξνθηθό πιέγκα θαη  

λα απαληήζεηε ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ: 

 

 
 

α) Να νλνκάζεηε :                                                                              (1 Μ)                                                    

 

    —  Σνλ Κνξπθαίν Θεξεπηή :         .................................................. 

 

    —  Έλα Παξαγσγό :                       .................................................. 

 

    —   Έλα Καηαλαισηή :                   .................................................. 

 

    —   Έλα Φπηνθάγν νξγαληζκό:      ................................................... 

 

 

β) Να αλαθέξεηε δύν θνηλά ραξαθηεξηζηηθά                                  (1 Μ) 

    ησλ Σξνθηθώλ αιπζίδσλ: 

 

    .................................................................................................................. 

 

    .................................................................................................................. 

 

    .................................................................................................................. 

 

Δξώηεζε 2 : 
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Παξαηεξήζηε ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα, 

ηνλ Έκκελν θύθιν ησλ 28 εκεξώλ ζε ζρέζε κε ηηο αιιαγέο  

πνπ ζπκβαίλνπλ ζην Γελλεηηθό ζύζηεκα ηεο γπλαίθαο  θαη 

λα απαληήζεηε ζηα αθόινπζα εξσηήκαηα: 

 

 
 

α) Ση είλαη ε Έκκελε ξύζε θαη πνηεο κέξεο ηνπ θύθινπ ζπκβαίλεη; (1 Μ) 

 

    .................................................................................................................. 

 

    .................................................................................................................. 

 

 

β) ε πνην όξγαλν ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο γπλαίθαο     (0.5 Μ) 

    βξίζθεηαη ην Ωάξην ηελ 14
ε
  κέξα ηνπ θαηακήληνπ θύθινπ ηεο;  

 

    .................................................................................................................. 

 

 

γ) Ση ζεκαίλεη Κξίζηκε Πεξίνδνο θαη πνηεο κέξεο                         (0.5 Μ) 

    ηνπ θύθινπ πεξηιακβάλεη;  

 

    .................................................................................................................. 

 

    .................................................................................................................. 

 

 

Δξώηεζε 3 : 
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Σα πην θάησ ζρεδηαγξάκκαηα δείρλνπλ θύηηαξα Φπηώλ θαη Εώσλ, 

ζε κεγέζπλζε, όπσο ζα θαίλνληαλ κέζα από έλα κηθξνζθόπην: 

 

α) Γηαθξίλεηε ην Εσηθό από ην Φπηηθό θαη         (0.5 Μ) 

    νλνκάζηε θάησ από ηηο εηθόλεο: 

 

 
 

β) Ολνκάζηε ηα νξγαλίδηα ησλ θπηηάξσλ πνπ δείρλνπλ ηα βέιε:                     

                                                                                                         (0.5 Μ)                
   1 : ........................................................               

                                                                    

   2 :  .......................................... ............. 

                                                           

   3 :  ........................................... ........... 

 

   4 :  ....................................................... 

 

   5 :  ........................................................ 

 

   

γ) Να αλαθέξεηε δύν δηαθνξέο κεηαμύ ελόο                                     (1 Μ) 

 

    θπηηθνύ θαη ελόο δσηθνύ θπηηάξνπ: 

 

— ............................................................................................................. 

 

— ............................................................................................................. 

 

Δξώηεζε 4: 
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Σν πην θάησ ζρήκα παξνπζηάδεη ηε Μήηξα  

 

ηεο γπλαίθαο θαηά ηελ εγθπκνζύλε: 

 

α) πκπιεξώζηε ηηο ελδείμεηο:                                                           (1 Μ) 

 

 
 

 

β) ε ηη ρξεζηκεύνπλ ηα πην θάησ κέξε ζην Έκβξπν; 

 

Ακληαθόο ζάθνο:                    (0.5 Μ) 

 

...................................................................................................................... 

 

...................................................................................................................... 

 

 

Πιαθνύληαο:                                                                                   (0.5 Μ) 

 

...................................................................................................................... 

 

...................................................................................................................... 

 

...................................................................................................................... 

 

Δξώηεζε 5: 
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α) Να αληηζηνηρήζεηε θάζε όξγαλν ηνπ αλζξώπηλνπ                        (1 Μ) 

    νξγαληζκνύ κε ηε ιεηηνπξγία πνπ θάλεη:  

 

  
 

Αληηζηνίρεζε:    Α   ............   Β  ............       Γ  ............       Γ  ............ 

 

 

β) Να αλαθέξεηε ζε πνην Οξγαληθό ζύζηεκα αλήθεη θάζε έλα       (1 Μ)     

    από ηα πην θάησ όξγαλα ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ,       

    ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 

 

ΟΡΓΑΝΟ ΟΡΓΑΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 

  

ηνκάρη  

Καξδηά  

Ωαγσγόο   

Πλεύκνλεο   
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Δξώηεζε 6 : 

 

ην ζρεδηάγξακκα θαίλεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο Φσηνζύλζεζεο: 

 

α) Να νλνκάζεηε ηηο πξώηεο ύιεο θαη ηα πξντόληα ηεο θσηνζύλζεζεο,  

    πνπ παξηζηάλνπλ ηα γξάκκαηα: 

Πξώηεο Ύιεο:        (0.5 Μ)    

 

 

Α :  .................................................   Β :  .................................................... 

 

 

 Πξντόληα:           (0.5 Μ) 

 

 

Γ :  ..................................................   Γ :  .................................................... 

 

 

β) Πνηα είλαη ε ζεκαζία ησλ δύν βαζηθώλ νπζηώλ, (Γ θαη Γ)         (1 Μ) 

    πνπ παξάγνπλ ηα θπηά θαηά ηε θσηνζύλζεζε γηα ηνλ πιαλήηε καο; 

 

    Οπζία Γ : .................................................................................................. 

 

    .................................................................................................................. 

 

   Οπζία Γ : ..................................................................................................  

 

    .................................................................................................................. 

 

    ................................................................................................................ 

 

ΜΔΡΟ Γ΄ : Απνηειείηαη από ηξεηο (3)  εξσηήζεηο.  
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Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε ηξεηο (3) κνλάδεο.  

Από ηηο ηξεηο (3) εξσηήζεηο λα απαληήζεηε ΜΟΝΟ ζηηο δύν (2).  

 

Δξώηεζε 1: 

 

ην πην θάησ ζρήκα ην έλα θπηό Α είλαη ζην θσο θαη ην θπηό Β ζην 

ζθνηάδη. Καη ηα δύν θπηά είλαη πνηηζκέλα θαη έρνπλ αέξα.  

Απνρξσκαηίδσ  έλα θύιιν από θάζε θπηό θαη βάδσ κηα ζηαγόλα ηώδην 

ζην θαζέλα. 

 

α) Γξάςεηε ην απνηέιεζκα. (Αλ ηα θπηά θάλνπλ θσηνζύλζεζε ή όρη  

     θαη γηαηί;)                                                          (1 Μ) 

 

  
 

 

Φύιιν Α :  ................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 

Φύιιν Β :  ................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 

β) Πνηα νπζία αληρλεύνπκε κε ην ηώδην;      (0.5 Μ)    

    ................................................................................ 

γ) πκπιεξώζηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο  
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    πνπ αθνξνύλ ηε ιεηηνπξγία ηεο Φσηνζύλζεζεο: 

 

— Ζ νπζία πνπ δεζκεύεη ηε θσηεηλή ελέξγεηα θαηά                   (0.5 Μ) 

     ηε Φσηνζύλζεζε  είλαη  ε  .................................................... 

 

— Ζ θσηνζύλζεζε γίλεηαη κέζα ζηνπο ..................................... (0.5 Μ) 

(Οξγαλίδηα ησλ θπηηθώλ θπηηάξσλ ζηα πξάζηλα κέξε ησλ θπηώλ) 

 

 δ) Πνηα είλαη ε αξρηθή πεγή ελέξγεηαο γηα ηα πξάζηλα θπηά;    (0.5 Μ) 

     .................................................................... 

 

Δξώηεζε 2 : 

 

α) ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα ηνπ Γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο         (1 Μ) 

    ηεο γπλαίθαο ζεκεηώζηε ηα κέξε 1, 2, 3 θαη 4 : 

 

 
 

β) Πνηνη είλαη νη γελλεηηθνί αδέλεο ηεο γπλαίθαο                         (0.5 Μ) 

    πνπ παξάγνπλ ηα σάξηα; 

    .................................................................................................................. 

 

γ) ε πνηα ειηθία ηεο γπλαίθαο αξρίδεη λα γίλεηαη ε σξίκαλζε     (0.5 Μ) 

    θαη ειεπζέξσζε ησλ σαξίσλ θαη ζε πνηα ειηθία  

    ζηακαηά θαη έρεη εκκελόπαπζε; 

    .................................................................................................................. 

 

δ) ε πνην κέξνο ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο γπλαίθαο        (0.5Μ) 

   γίλεηαη ε γνληκνπνίεζε; 

    .................................................................................................................. 

 

ε) ε ηη ρξεζηκεύεη ε Μήηξα ζηε γπλαίθα θαη                               (0.5Μ) 

    πώο ιέγεηαη ην ζηελό θάησ κέξνο ηεο; 

    .................................................................................................................. 

Δξώηεζε 3 : 



 

 

12 

 

αο δίλεηαη πην θάησ ην Γελλεηηθό ζύζηεκα ηνπ αληξηθνύ 

αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο, ζε πιάγηα όςε:  

 

α) Να νλνκάζεηε ηα Όξγαλα πνπ παξνπζηάδνπλ νη ελδείμεηο 1-6:  (1.5 Μ) 

 

 
 

α) ε πνην όξγαλν παξάγνληαη ηα πεξκαηνδσάξηα;                    (0.5 Μ) 

 

    .................................................................................................................. 

 

β) Πνην όξγαλν είλαη ππεύζπλν γηα ηελ δηνρέηεπζε                       (0.5 Μ)       

    ηνπ πέξκαηνο κέζα ζην ζώκα ηεο γπλαίθαο; 

     

    .................................................................................................................. 

 

γ) Δμεγήζηε ηη ζπκβαίλεη ζηελ παζνινγηθή θαηάζηαζε                  (0.5 Μ) 

    πνπ νλνκάδεηαη Κξπςνξρία; 

 

   ................................................................................................................... 

 

   ................................................................................................................... 

  

Ζ Γηεπζύληξηα                                                                                       
  

                            

 

Διέλε ηαύξνπ                                                                                                                 

 



 

Σελίδα 1 

  ΓΤΜΝΑΗΟ ΕΑΚΑΚΗΟΤ                                                                                           ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ 2012-2013 
 

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΗΚΔ  ΔΞΔΣΑΔΗ ΗΟΤΝΗΟΤ  2013 
 

 
 

ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΓΟΚΗΜΗΟ ΑΠΟΣΔΛΔΗΣΑΗ ΑΠΟ ΔΠΣΑ (7) ΔΛΗΓΔ 
Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζωηηθνύ πγξνύ/ ηαηλίαο  

 

 

ΜΔΡΟ Α’: Απνηειείηαη από έμη (6) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε κία (1) κνλάδα. 
Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξωηήζεηο. 

 
1. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο.                                                                        (2 x 0,5 = 1μ) 
1   α. Σν ζειπθό γελλεηηθό θύηηαξν νλνκάδεηαη …………………………… 

1 β. Σα ζπεξκαηνδσάξηα παξάγνληαη ζηα αξζεληθά γελλεηηθά όξγαλα ηα νπνία νλνκάδνληαη 

        ………………………… 

 
2. Ση ζα ζπκβεί, αλ βάινπκε βάκκα ησδίνπ πάλσ ζε απνρξσκαηηζκέλν θύιιν πνπ πήξακε από έλα 
πγηέο θπηό ;                                                                                                                                                 (1 x 1 = 1μ) 
 

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

 

3. ηνλ πην θάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηέζζεξηο (4) δσληαλνί νξγαληζκνί. Να γξάςεηε θάησ από ηνλ 

θάζε νξγαληζκό ην Βαζίιεην ζην νπνίν απηόο αλήθεη.                                                            (4 x 0,25 = 1 μ) 

Εωληαλόο Οξγαληζκόο  

 

 

 

 

 

 

ΜΠΑΡΠΟΤΝΗ ΒΑΚΣΖΡΗΟ ΜΑΝΗΣΑΡΗ ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ 

Βαζίιεην δωληαλώλ νξγαληζκώλ     

 

4. Ση νλνκάδνπκε θύεζε (εγθπκνζύλε)  θαη πόζν δηαξθεί;                                                                   (2 x 0,5 = 1 μ)                                                                                             

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

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

5. Να βάιεηε ηνπο πην θάησ νξγαληζκνύο ζηε ζσζηή ζεηξά έηζη ώζηε λα ζρεκαηίδνπλ κία ηξνθηθή 
αιπζίδα.                                                                                                                                                               (4 x 0,25 = 1 μ) 

 Όξθα              γαξίδα               πηγθνπίλνο             θπηνπιαγθηόλ 

 

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

 
ΜΑΘΖΜΑ: ΦΤΗΟΓΝΩΣΗΚΑ                                                 ΣΑΞΖ: Α΄ 

 
Βαζκόο: …………….................. 
 
Τπ. Καζεγ.: …………….…….... 

 
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ:  04/06/2013                              ΥΡΟΝΟ: 90΄ ΛΔΠΣΑ 

 
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΜΑΘΖΣΖ/ΣΡΗΑ: 

 
ΣΜΖΜΑ:                                                                                                                         ΑΡ.: 

http://www.google.com.cy/imgres?q=%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%B9&hl=el&biw=1280&bih=654&tbm=isch&tbnid=wPu0HNBMf7raEM:&imgrefurl=http://www.homefood.gr/fishes/fish.asp?l=203&id=37&docid=GyM1frBqaib1EM&imgurl=http://www.homefood.gr/picture_files/fishes/37.jpg&w=420&h=239&ei=R2nST47TNs_48QPys_iVAw&zoom=1&iact=hc&vpx=763&vpy=163&dur=556&hovh=169&hovw=298&tx=117&ty=116&sig=117059118886261540614&page=1&tbnh=116&tbnw=204&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:3,s:0,i:75
http://www.google.com.cy/imgres?q=bacteria&start=124&hl=el&biw=1360&bih=546&addh=36&tbm=isch&tbnid=3BFKJGWbTKu-BM:&imgrefurl=http://www.revisescience.co.uk/2011/schools/albany/21b42.asp&docid=uO5pglqTJUmvtM&imgurl=http://www.revisescience.co.uk/2011/images/bacteria.jpg&w=442&h=348&ei=su3OT8zEHOHC0QW89tXJCw&zoom=1&iact=hc&vpx=996&vpy=229&dur=983&hovh=199&hovw=253&tx=112&ty=92&sig=112061777327586769953&page=9&tbnh=160&tbnw=222&ndsp=16&ved=1t:429,r:15,s:124,i:115


 

 Σελίδα 2 

6. Με ηε βνήζεηα ηεο εηθόλαο λα ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα: 

                                                                                                                                              (4 x 0,25 = 1 μ) 

 
 
 
 
 
 

ΜΔΡΟ Β’: Απνηειείηαη από έμη (6) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δύν (2) 
κνλάδεο. Από ηηο έμη (6) εξωηήζεηο λα απαληήζεηε ΜΟΝΟ ζηηο ηέζζεξηο (4). 

 
1. α. Να αλαθέξεηε δύν (2) δηαθνξέο κεηαμύ  θπηηθνύ θαη δσηθνύ θπηηάξνπ.                        (2 x 0,5 = 1 μ) 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

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

1. β. Να ζπκπιεξώζεηε ην πην θάησ ζρήκα.                                                                                       (4 x 0,25 = 1 μ)                                                                                                       

  
 
2. α. Να γξάςεηε δύν ραξαθηεξηζηηθά ησλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ θαη λα ηα εμεγήζεηε.         (2 x 0,5=1 μ) 

 

Υαξαθηεξηζηηθό Δμήγεζε 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

Γύν πξώηεο ύιεο, 
γηα λα γίλεη ε 
θσηνζύλζεζε 
 

 
 
 
 

 
Έλα απαξαίηεην 
παξάγνληα, γηα λα 
γίλεη ε θσηνζύλζεζε 

 
 
 
 

 
Έλα πξντόλ ηεο 
θσηνζύλζεζεο 

 
 
 
 

 
1 
 

 

 
2 
 

 

 
3 
 

 

 
4 
 

 

 



 

 Σελίδα 3 

 
2. β. Πνηα νλνκάδνπκε άβηα αληηθείκελα; Γώζηε έλα παξάδεηγκα.                                       (1 x 0,5 =0.5 μ) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
2. γ. Πνηα νλνκάδνπκε λεθξά αληηθείκελα; Γώζηε έλα παξάδεηγκα.                                             (1 x 0,5 =0.5 μ) 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 
3. α. αο δίλεηαη ην πην θάησ ζρήκα. Να ζπκπιεξώζεηε ηα κέξε 1, 2,3 θαη 4                      (4 x 0,25 = 1 μ) 
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

 
 
3. β. Πνηνο ν ξόινο ηνπ ακληαθνύ πγξνύ; (1 x 0,5 = 0.5 μ) 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

3.γ. Πώο εμαζθαιίδεη ζξεπηηθέο νπζίεο θαη νμπγόλν ην έκβξπν;                                               (1 x 0,5 = 0.5 μ) 

………………………………………………………………………………………………………………………

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

4. Η Άλλα είλαη 30 ρξνλώλ θαη είλαη παληξεκέλε κε ηνλ Οξέζηε εδώ θαη 2 ρξόληα. Η Άλλα έρεη θαλνληθό 

θαηακήλην θύθιν 28 εκεξώλ. Απνθάζηζαλ λα θάλνπλ έλα παηδάθη θαη ζθέθηνληαη όηη πξέπεη λα βξνπλ 

πνηεο είλαη νη γόληκεο κέξεο ηνπ θύθινπ ηεο Άλλαο, γηα λα κπνξέζεη λα γίλεη ε γνληκνπνίεζε. Να 

απαληήζεηε ζηα επόκελα εξσηήκαηα. 

 

4 α. Να ππνινγίζεηε πνηεο κέξεο ηνπ θαηακήληνπ θύθινπ ε Άλλα, αλ έρεη ζεμνπαιηθή επαθή, κπνξεί λα 

κείλεη έγθπνο, δεδνκέλνπ όηη είρε «πεξίνδν» (πξώηε κέξα ηνπ θύθινπ ηεο) ζηηο 3 Μαΐνπ. 

Δμεγήζηε πώο θαηαιήμαηε ζηελ απάληεζε.  (Ο Μάεο έρεη 31 κέξεο).                                    (1 x 1.5 = 1.5 μ)                                                            

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

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

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

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

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

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

 

4 β. Αλ ε Άλλα δε κείλεη έγθπνο, πόηε πξνβιέπεηε λα έρεη ηελ επόκελή ηεο «πεξίνδν»;        (1 x 0.5 = 0.5 μ) 

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

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

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



 

 Σελίδα 4 

 

5. α. Να γξάςεηε δίπια από θάζε όξγαλν ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ ηε ιεηηνπξγία πνπ επηηειεί.  
(2 x 0,5 = 1 μ) 

 

Όξγαλν 
Λεηηνπξγία 

Οξγάλνπ 

 

πθώηη 

 

 

Καξδηά 

 

 
 
5. β. Να γξάςεηε ηα κέξε ηνπ κηθξνζθνπίνπ πνπ δείρλνπλ ηα ηόμα ζηα αληίζηνηρα θνπηάθηα.  

                                                                                                                                          (4 x 0,25 = 1 μ) 
 
 

                                                                                                              
 
 

6. α. ην δηπιαλό ζρήκα θαίλεηαη ην γπλαηθείν γελλεηηθό ζύζηεκα. Να ζπκπιεξώζεηε ζηνλ πην 
θάησ πίλαθα ηη δείρλνπλ ηα ηόμα από 1 σο 4.                                                             (4 x 0,25 = 1 μ)                                                                                                                                          
 

  

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.cy/imgres?q=%CF%83%CF%85%CE%BA%CF%8E%CF%84%CE%B9&hl=el&biw=1360&bih=546&tbm=isch&tbnid=Hz3Y9dLGGtwO0M:&imgrefurl=http://www.pingminghealth.com/article/1847/do-you-know-how-to-look-after-your-liver/&docid=THghwI5hyfgrIM&imgurl=http://www.pingminghealth.com/wp-content/uploads/2012/03/liver.jpeg&w=350&h=250&ei=4XrPT8W0PMXP0QXc79jJCw&zoom=1&iact=hc&vpx=1014&vpy=180&dur=1544&hovh=190&hovw=266&tx=168&ty=77&sig=112061777327586769953&page=4&tbnh=123&tbnw=172&start=44&ndsp=17&ved=1t:429,r:16,s:44,i:199
http://www.google.com.cy/imgres?q=%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CF%8C%CF%80%CE%B9%CE%BF&um=1&safe=active&hl=el&biw=1366&bih=565&tbm=isch&tbnid=oQV4qMXgy4XWyM:&imgrefurl=http://greek.digital-opticalmicroscope.com/china-binocular_digital_optical_microscope_with_led_illumination_and_high_resolution_camera-411232.html&docid=8OrMHSCTHIYB4M&imgurl=http://www.digital-opticalmicroscope.com/photo/pl636167-binocular_digital_optical_microscope_with_led_illumination_and_high_resolution_camera.jpg&w=512&h=683&ei=7QOjUZPBAsSBPYyEgNAF&zoom=1&iact=hc&vpx=95&vpy=171&dur=1217&hovh=259&hovw=194&tx=128&ty=161&page=1&tbnh=140&tbnw=105&start=0&ndsp=28&ved=1t:429,r:20,s:0,i:143


 

 Σελίδα 5 

6. β. ε πνην ζεκείν ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο γπλαίθαο γίλεηαη ε γνληκνπνίεζε ηνπ σαξίνπ; 
(1 x 0,5 = 0.5 μ) 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
6.γ. Ση νλνκάδνπκε έκκελε ξύζε;                                                                                                               (1 x 0,5 = 0.5 μ) 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 

ΜΔΡΟ Γ’: Απνηειείηαη από ηξεηο (3) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε ηξεηο (3) 
κνλάδεο. Από ηηο ηξεηο (3) εξωηήζεηο λα απαληήζεηε ΜΟΝΟ ζηηο δύν (2). 

 

1. α. Να παξαηεξήζεηε ηηο εηθόλεο ησλ πνλδπισηώλ πνπ θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα θαη λα 
γξάςεηε θάησ από ηελ εηθόλα  θάζε νξγαληζκνύ ηελ αληίζηνηρε νκνηαμία ζπνλδπισηώλ ζηελ νπνία 
αλήθεη.                                                                                                                             (6 x 0.25 = 1.5 μ) 
   

 
θύινο  

 
 
 

 
 

            Σζηπνύξα 

 
 
 

 
Νπρηεξίδα 

 
Οκνηαμία: ……………………….. 

 
Οκνηαμία: ………………………... 

 
Οκνηαμία: ……………………. 

 

 
Βάηξαρνο 

 

                 
Ιγθνπάλα 

 
Παπαγάινο 

   
Οκνηαμία: ……………………….. 

 
Οκνηαμία: ………………………... 

 
Οκνηαμία: …………………….. 

 

1.β. Να γξάςεηε ηξία (3) θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηήζαηε, γηα λα θαηαηάμεηε ην ηγθνπάλα ζηελ αληίζηνηρε 

νκνηαμία.                                                                                                                                                        (3 x 0.25 = 0.75 μ) 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

1.γ. Να γξάςεηε ηξία (3) θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηήζαηε, γηα λα θαηαηάμεηε ην ζθύιν ζηελ αληίζηνηρε 

νκνηαμία.                                                                                                                                                        (3 x 0.25 = 0.75 μ) 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

http://www.google.com.cy/imgres?q=dog+animations&um=1&safe=active&hl=el&biw=1366&bih=565&tbm=isch&tbnid=6_3Fr8pmrZpIrM:&imgrefurl=http://www2.sintonisd.net/discovery/?attachment_id=2435&docid=UUvPYN3jj8DNCM&imgurl=http://www2.sintonisd.net/discovery/wp-content/uploads/2013/03/brown-dog-for-animation.gif&w=675&h=675&ei=3wujUZbpH8TdOpCngOAG&zoom=1&iact=hc&vpx=608&vpy=222&dur=5101&hovh=225&hovw=225&tx=116&ty=135&page=2&tbnh=142&tbnw=137&start=22&ndsp=33&ved=1t:429,r:26,s:0,i:161
http://www.google.com.cy/imgres?q=iguana+animations&um=1&safe=active&hl=el&biw=1366&bih=565&tbm=isch&tbnid=FVEhGdRKJ9vG2M:&imgrefurl=http://www.picgifs.com/graphics/iguana/&docid=PHR2pjpx9bWEFM&imgurl=http://www.picgifs.com/graphics/i/iguana/graphics-iguana-640604.gif&w=117&h=122&ei=gAujUZv1NIKAPdOxgYAM&zoom=1&iact=hc&vpx=763&vpy=249&dur=3307&hovh=97&hovw=93&tx=112&ty=48&page=1&tbnh=97&tbnw=93&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:11,s:0,i:112
http://www.google.com.cy/imgres?q=parrot+animations&um=1&safe=active&hl=el&biw=1366&bih=565&tbm=isch&tbnid=QfPhxu-O7AWivM:&imgrefurl=http://www.indiegamestock.com/search/?query=&category=18&docid=IEHbotBCK_cBVM&imgurl=http://www.indiegamestock.com/uploads/submissions/active/302/image01.gif&w=500&h=500&ei=gg2jUf-oHc2BPYfCgKAP&zoom=1&iact=hc&vpx=1019&vpy=222&dur=280&hovh=225&hovw=225&tx=131&ty=132&page=2&tbnh=146&tbnw=134&start=26&ndsp=35&ved=1t:429,r:42,s:0,i:209
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2. αο δίλεηαη ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα ηνπ αληξηθνύ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο. 

 
       

 

                                           

 

2. α. Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα πνπ παξνπζηάδνπλ νη ελδείμεηο 1 κέρξη 4, ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πην 

θάησ πίλαθα.                                                                                                                           (4 x 0,25 = 1 μ) 

Α/Α Όξγαλν 

1.  

2.  

3.  

4.  

 
2. β. Να αλαθέξεηε κηα βαζηθή ιεηηνπξγία ησλ όξρεσλ.                                                                           (1 x 1 = 1 μ) 

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

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

 
2. γ. Ση είλαη ε θξπςνξρία θαη ηη ζα ζπκβεί, αλ δελ ζεξαπεπηεί έγθαηξα;                                            (1 x 0.5 = 0.5 μ) 
.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2.δ. Ση είλαη ε θίκσζε;                                                                                                         (1 x 0.5 = 0.5 μ) 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

1 

2 

3 

4 
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3. Να κειεηήζηε ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα ην νπνίν παξνπζηάδεη έλα ηξνθηθό πιέγκα θαη λα 

απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ.  

             
3. α. Να νλνκάζεηε:                 (4 x 0,25 = 1μ) 

α. Έλα αξθνθάγν Οξγαληζκό  

β. Έλα Κνξπθαίν Θεξεπηή  

γ. Έλα Φπηνθάγν Οξγαληζκό  

δ. Έλα Παξαγσγό  

 

3. β. Με βάζε ην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα λα ζρεδηάζεηε (λα γξάςεηε) κία ηξνθηθή αιπζίδα πνπ λα 

απνηειείηαη από ηέζζεξηο(4) ηνπιάρηζηνλ νξγαληζκνύο.                                                              (4 x 0,25 = 1μ) 

 

            

 

3. γ. Να αλαθέξεηε δύν (2) θνηλά ραξαθηεξηζηηθά όισλ ησλ ηξνθηθώλ αιπζίδσλ.   (2 x 0,25 = 0,5μ) 
.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

3. δ.  Τπάξρεη ζην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα θάπνηνο νξγαληζκόο πνπ λα είλαη πακθάγνο; 
Γηθαηνινγήζηε ηελ απάληεζε ζαο.                                                                                          (1 x 0,5 = 0,5μ) 
.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

ΣΔΛΟ 

Οη εηζεγήηξηεο:                           Η ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ 

 
.................................... 
Νηθνιέηηα Νηθνιατδνπ                                                                  
 
....................................... 
Υαξίθιεηα Γξεγνξίνπ                                                           

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

                         
                      Ρέλα Βαξλάβα                                  
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ΓΤΜΝΑΗΟ ΑΓ. ΜΑΜΑΝΣΟ  ΣΡΑΥΩΝΗΟΤ                                                       ρνιηθή Υξνληά 2012-2013 
ΛΔΜΔΟ 

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΗΚΔ  ΔΞΔΣΑΔΗ  ΗΟΤΝΗΟΤ  2013 
ΜΑΘΖΜΑ :     Βηνινγία                       ΣΑΞΖ       :  Α’ 
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ : 07 Ηνπλίνπ 2013                           ΓΗΑΡΚΔΗΑ : 1:30΄ 

ΩΡΑ : 7:45 -  9:15 

 
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ : …………………………………………………………….. 
ΣΜΖΜΑ :   ...........................      ΑΡΗΘΜΟ :   ................................                                                ΒΑΘΜΟ                         

 
ΟΓΖΓΗΔ:   Να γξάθεηε κόλν κε κπιε ή κε καύξν κειάλη.  
                  Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ. 
                  Σν γξαπηό απνηειείηαη από ελλέα (9) ζειίδεο. 

 

ΜΔΡΟ Α΄: Απνηειείηαη από έμη (6) εξσηήζεηο. Κάζε εξώηεζε  βαζκνινγείηαη κε κία (1) κνλάδα. Να  απαληήζεηε ζε 
όιεο ηηο εξσηήζεηο. 

 
1. Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α κε ηηο πξνηάζεηο ηεο ζηήιεο Β.  (4 x 0,25 = 1 μ) 
   
                                                                                                                      

ηήιε Α ηήιε Β Αληηζηνηρία 

1. Όξρεηο α. ε απηή κεγαιώλεη ην έκβξπν 1……. 

2.Ακληαθό πγξό β. Πξνζηαζία εκβξύνπ από 
εμσηεξηθνύο παξάγνληεο 

2……. 

3.Πιαθνύληαο γ. Όξγαλα παξαγσγήο                        
ζπεξκαηνδσαξίσλ 

3……. 

4.Μήηξα δ. Παξνρή ζξεπηηθώλ νπζηώλ ζην 
έκβξπν 

4……. 

 
2. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα: (4 x 0,25 = 1 μ) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                   Πξώηεο Ύιεο                      Απαξαίηεηνη Παξάγνληεο                      Πξντόληα 

              

3. Να  παξαηεξήζεηε ηελ πην θάησ ηξνθηθή αιπζίδα θαη λα απαληήζεηε ζηα εξσηήκαηα πνπ αθνινπζνύλ:    
 
Υνξηάξη                ιαγόο             αιεπνύ (2 x 0,5 = 1 μ) 
 
 
3α.Ση δείρλνπλ ηα βέιε ζε κία ηξνθηθή αιπζίδα;............................................................................................... 
 
3β.Με βάζε ηε ζέζε ηνπο ζηελ ηξνθηθή αιπζίδα πώο κπνξνύλ λα νλνκαζηνύλ ηα θπηά;                                   
............................................................................................................................................................................. 
 

 

Υλωροφύλλη 

Φως 

  
……….. 

 

……….. 

 
………… 

 

………… 
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4. Να  ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα δηάθνξα κέξε ηνπ κηθξνζθνπίνπ, αμηνπνηώληαο ηηο 
αθόινπζεο έλλνηεο πνπ παξαηίζεληαη αιθαβεηηθά:   ( 4 x 0,25 = 1 μ)                                                
  Αληηθεηκεληθνί θαθνί,  Οπηηθή ηξάπεδα, Πξνζνθζάικηνη θαθνί, Φσηεηλή πεγή. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
5. Να αλαθέξεηε ζε πνην νξγαληθό ζύζηεκα αλήθεη θάζε έλα από ηα πην θάησ όξγαλα ηνπ αλζξώπηλνπ 
νξγαληζκνύ, ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. ( 4 x 0,25 = 1 μ)                                                
 

ΟΡΓΑΝΟ ΟΡΓΑΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 

Καξδηά 
 

 

πνλδπιηθή ζηήιε 
 

 

Όξρηο 
 

 

Πλεύκνλαο  
 

 

 
6. ηνλ πην θάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηέζζεξηο (4) δσληαλνί νξγαληζκνί .  Να γξάςεηε θάησ από ηνλ θάζε 
νξγαληζκό ην βαζίιεην ζην νπνίν απηόο αλήθεη.  ( 4 x 0,25 = 1 μ)       
                                          

     

Εσληαλόο 
νξγαληζκόο 

Ακνηβάδα  Μαληηάξη Μαξνύιη  Φίδη  

βαζίιεην 
δσληαλώλ 
νξγαληζκώλ  

    

 

1. 

2. 

4. 

3. 
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 ΜΔΡΟ Β΄: Απνηειείηαη από έμη (6) εξσηήζεηο. Κάζε εξώηεζε βαζκνινγείηαη κε δύν (2) κνλάδεο . Από ηηο 
έμη (6) εξσηήζεηο λα απαληήζεηε ΜΟΝΟ ζηηο ηέζζεξηο (4). 

 
1α. Να ζπκπιεξώζεηε ζηα θελά ην αληίζηνηρν όλνκα ηνπ νξγαληδίνπ . ( 4 x 0,25 = 1 μ)        
                                                                  
      ΦΤΣΗΚΟ     ΚΤΣΣΑΡΟ                                                            

      
 

1β. Να αληηζηνηρίζεηε ηηο δνκέο ηνπ θπηηάξνπ κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ :   ( 4 x 0,25 = 1 μ)                                                
 

     ηήιε Α΄  ηήιε Β΄ Αληηζηνηρία 

1. Υισξνπιάζηεο Α. Διέγρεη θαη θαηεπζύλεη 
όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ 
θπηηάξνπ 

1.     ………… 

2. Κπηηαξηθή κεκβξάλε Β. Διέγρεη πνηεο νπζίεο 
εηζέξρνληαη θαη πνηεο 
εμέξρνληαη από ην θύηηαξν 

2.     ………… 

3. Ππξήλαο Γ. Γίλεη ζηαζεξό ζρήκα ζην 
θπηηθό θύηηαξν 

3.    …………. 

4. Κπηηαξηθό ηνίρσκα Γ. Βξίζθνληαη κόλν ζηα 
πξάζηλα κέξε ηνπ θπηνύ 
θαη εθεί γίλεηαη ε 
θσηνζύλζεζε 

4.    …………. 

 
 

2.  ε θάζε εθζπεξκάησζε (καδηθή απνβνιή ζπέξκαηνο ) απειεπζεξώλνληαη ζηνλ θόιπν ηεο γπλαίθαο 

γύξσ ζηα πεληαθόζηα (500) εθαηνκκύξηα ζπεξκαηνδσάξηα.                                                 ( 4 x 0,5 = 2 μ)                                                

2α. Πνην κνξθνινγηθό γλώξηζκα ησλ ζπεξκαηνδσαξίσλ ηα βνεζά ζηελ θίλεζε ηνπο; 

....................................................................................................................................................................... 

2β. Με πόζα ζπεξκαηνδσάξηα γνληκνπνηείηαη ην σάξην;…………………………………………………….. 

2γ. ε πνην κέξνο (όξγαλν) γίλεηαη ε γνληκνπνίεζε; 

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

2δ. Πνύ νδεγείηαη ην γνληκνπνηεκέλν σάξην κεηά ηε γνληκνπνίεζε ηνπ; 
………………………………………………….................................................................................................. 

ΚΤΣΣΑΡΙΚΗ 
ΜΕΜΒΡΑΝΗ 

ΠΤΡΗΝΑ 

 

 

 

 



 4 

3α. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο κε ΩΣΟ/ ΛΑΘΟ ( 4 x 0,25 = 1 μ ) 

Ζ ηεξάζηηα πνηθηιία νξγαληζκώλ πνπ θαηνηθεί ζηελ Κύπξν θαη ζε νιόθιεξε ηε Γε νλνκάδεηαη   
Βηνπνηθηιόηεηα   ............................... 

 
Πνιπθύηηαξνη νξγαληζκνί νλνκάδνληαη νη νξγαληζκνί πνπ ην ζώκα ηνπο απνηειείηαη από κόλν έλα θύηηαξν 
........................ 
Σα Πξώηηζηα είλαη απινί νξγαληζκνί κε έλα θύηηαξν ρσξίο ππξήλα ...................... 
 
Σα Μαληηάξηα πξνζιακβάλνπλ ηελ ηξνθή ηνπο από ην πεξηβάιινλ ηνπο, δειαδή δελ θσηνζπλζέηνπλ  
......................... 
 
3β ηνλ παξαθάησ πίλαθα δίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηέζζεξηο (4) δσληαλνύο νξγαληζκνύο πνπ όινη αλήθνπλ 

ζηα ζπνλδπισηά. Να αλαθέξεηε ζε πνηα Οκνηαμία πνλδπισηώλ αλήθνπλ νη νξγαληζκνί 1 κέρξη 4, 

ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πίλαθα.  ( 4 x 0,25 = 1 μ) 

Εσληαλνί Οξγαληζκνί Πιεξνθνξίεο Οκνηαμίεο 
πνλδπισηώλ 

Οξγαληζκόο 1 Γελ γελλά αβγά, αιιά «δσληαλά» κηθξά, ηα 

νπνία ζειάδεη ζηα αξρηθά ζηάδηα ηεο δσήο 

ηνπο. Εεη  ζηελ μεξά  άιια θαη ζην λεξό. 

Αλαπλέεη  κε πλεύκνλεο. Σν δέξκα ηνπ 

θαιύπηεηαη, θαηά θαλόλα, κε ηξίρεο. 

 

Οξγαληζκόο 2 Εεη θαη πνιιαπιαζηάδεηαη κόλν ζην λεξό.  
Γελλά αβγά. Αλαπλέεη κε βξάγρηα. Σν 
δέξκα ηνπ θαιύπηεηαη κε ιέπηα. 

 

Οξγαληζκόο 3 Γελλήζεθε ζηελ μεξά από αβγά κε ζθιεξό 
θέιπθνο. Έρεη ηελ ηθαλόηεηα λα πεηά. 
Αλαπλέεη κε πλεύκνλεο. Σν δέξκα ηνπ 
θαιύπηεηαη κε θηεξά. 

 

Οξγαληζκόο 4 Εεη θπξίσο ζηελ μεξά. Γελλά αβγά ζηελ 
μεξά. Αλαπλέεη κε πλεύκνλεο. Σν δέξκα 
ηνπ είλαη μεξό θαη θαιύπηεηαη από θνιίδεο 

 

 
4. Να αλαθέξεηε δύν ελέξγεηεο πνπ θάλεη ν άλζξσπνο κε ηηο νπνίεο επεξεάδεη αξλεηηθά ηε θύζε θαη δύν 

ελέξγεηεο κε ηηο νπνίεο επεξεάδεη ζεηηθά ηε θύζε .   ( 4 x 0,5 = 2 μ) 

Αξλεηηθέο ελέξγεηεο:  

i) …………………………………………………………………………………………………………………… 

ii) …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Θεηηθέο ελέξγεηεο:  

i) …………………………………………………………………………………………………………………… 

ii) …………………………………………………………………………………………………………………… 
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5α. Να αληηζηνηρίζεηε θάζε όξγαλν ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ κε ηε ιεηηνπξγία πνπ επηηειεί.  
  (4 x 0,25 = 1 μ) 
 

Γξ. 
Όξγαλν Αληηζηνίρηζε 

Α/Α Λεηηνπξγία 

Οξγάλνπ 

Α  

πθώηη 

Α -…… 1 
Πέςε θαη  

απνξξόθεζε νπζηώλ 

ηεο ηξνθήο. 

Β   

Έληεξα 

Β -…… 2 Βνεζνύλ ζηελ  

αλαπλνή, 

δηεπθνιύλνληαο ηελ 

αληαιιαγή αεξίσλ, 

νμπγόλνπ θαη 

δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα. 

Γ  

Καξδηά 

Γ -…… 3 

Αληιία ηνπ αίκαηνο. 

Γ  

Πλεύκνλεο 

Γ -…… 4 

Παξαγσγή θαη 

θαηαζηξνθή νπζηώλ. 

 
 
5β.  Να γξάςεηε δύν  νξγαληθά ζπζηήκαηα πνπ γλσξίδεηε θαη πηζηεύεηε  πσο   ζπλεξγάδνληαη ιεηηνπξγηθά 

κεηαμύ ηνπο θαη λα εμεγήζεηε κε πνην ηξόπν ζπλεξγάδνληαη. (1 x 1 = 1 μ) 

                                     
.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 
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6. Παίξλνπκε δπν γιάζηξεο κε δύν κηθξά όκνηα  θπηά γεξαληνύ  Α θαη Β  όπσο θαίλνληαη ζην πην θάησ 

ζρήκα. Πνηίδνπκε ην θπηό Β ελώ ην θπηό Α ην αθήλνπκε απόηηζην γηα κεξηθέο κέξεο. Σνπνζεηνύκε θαη ηα 

δύν θπηά ζηνλ ήιην. Παίξλνπκε έλα θύιιν από ην θπηό Β (πνηηζκέλν) θαη έλα θύιιν από ην θπηό Α 

(απόηηζην) θαη ειέγρνπκε αλ έρνπλ άκπιν. (2x0,5 = 1 μ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6α.i. Πώο αληρλεύνπκε ην άκπιν; .................................................................................................................. 

6α.ii.ε πνην από ηα δύν θύιια αληρλεύνπκε άκπιν; Να εμεγήζεηε γηαηί δώζαηε απηή ηελ απάληεζε. 

.......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 

 
6β. Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξαηεξείηαη κεγάιε αύμεζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηελ 
αηκόζθαηξα θαη απηή ε αύμεζε πξνθαιεί άλνδν ηεο κέζεο ζεξκνθξαζίαο ηεο αηκόζθαηξαο ηεο Γεο. Γειαδή 
παξαηεξείηαη ελίζρπζε ηνπ Φαηλνκέλνπ ηνπ Θεξκνθεπίνπ. Ζ κείσζε ησλ δαζώλ είλαη έλαο από ηνπο 
παξάγνληεο πνπ εληζρύεη ην θαηλόκελν απηό.  ( 1 x 1 = 1 μ)                                                
 Να εμεγήζεηε  ηνλ ξόιν ησλ δαζώλ ζηε κείσζε ηνπ Φαηλνκέλνπ ηνπ Θεξκνθεπίνπ   
.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

................................................................................................................................ ....................................... 

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

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Α 
Β 
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ΜΔΡΟ Γ΄; Απνηειείηαη από ηξεηο (3) εξσηήζεηο. Κάζε  εξώηεζε βαζκνινγείηαη κε ηξεηο (3) κνλάδεο. Από 
ηηο ηξεηο (3) εξσηήζεηο λα απαληήζεηε ΜΟΝΟ ζηηο δύν (2).  

 
  1α.  Ζ βηνιόγνο θπξία Νεθηαξία έδσζε ζηνλ Μηράιε θαη ηελ Αγγέια ηνπο πην θάησ νξγαληζκνύο: 

Α Β Γ 

   

Γ  Δ 

 

 

 
 
Όηαλ ε θπξία Νεθηαξία δήηεζε από ηνλ Μηράιε θαη ηελ Αγγέια λα νκαδνπνηήζνπλ ηνπο νξγαληζκνύο 

νη δύν καζεηέο απάληεζαλ δηαθνξεηηθά.                                                                                               

 
Ο Μηράιεο δεκηνύξγεζε ηηο πην θάησ νκάδεο: Ζ Αγγέια δεκηνύξγεζε ηηο πην θάησ νκάδεο: 

Οκάδα 1: Α, Β θαη Γ Οκάδα 1: Γ θαη Γ 

Οκάδα 2: Γ θαη Δ  Οκάδα 2: Α, Β θαη Δ 

 
1α. Να βάιεηε ζε θύθιν ην ραξαθηεξηζηηθό πνπ ρξεζηκνπνίεζε ν Μηράιεο γηα λα δεκηνπξγήζεη ηηο 
νκάδεο ηνπ; (1 x 1 = 1 μ) 
 

A Ο ηύπνο ηεο θεθαιήο 

B Ζ παξνπζία ή απνπζία πνδηώλ 

Γ Ο ηξόπνο θίλεζεο 

Γ Ο ηξόπνο δηαηξνθήο 

 

1β.  Πνηνο/α καζεηήο/ηξηα ρξεζηκνπνίεζε, γηα λα δεκηνπξγήζεη ηηο νκάδεο ηνπ/εο, ηελ ίδηα κέζνδν 
πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη επηζηήκνλεο; Να βάιεηε ζε θύθιν ηε ζσζηή απάληεζε. (1 x1 =1 μ) 
 

 Μαζεηήο/ηξηα Λόγνο 

A  Μηράιεο Όια ηα δώα ζηελ θάζε νκάδα ηνπ είλαη όκνξθα 

B  Μηράιεο Όια ηα κέιε ηεο θάζε νκάδαο θαίλνληαη όκνηα 

Γ  Αγγέια Όια ηα δώα ηεο νκάδαο 2 είλαη ζπνλδπισηά 

Γ  Αγγέια Όια ηα δώα ζηελ νκάδα 1 έρνπλ ηξίρεο 

 
 
1γ. Να θαηαηάμεηε ηνπο πην θάησ νξγαληζκνύο ζηηο πλνκνηαμίεο ζηηο νπνίεο αλήθνπλ:(4 x 0,25 = 1 μ) 
Γάηα,  θαιακάξη, ζαιηγθάξη, λπρηεξίδα.  
 

Αζπόλδπια      

πνλδπισηά      
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2. Να κειεηήζεηε ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα ην νπνίν παξνπζηάδεη έλα ηξνθηθό πιέγκα θαη λα απαληήζεηε 
ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 
 

 
  
2α. Με βάζε ην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα, λα ζρεδηάζεηε (λα γξάςεηε) κηα ηξνθηθή αιπζίδα πνπ λα 

απνηειείηαη από ηνπιάρηζην ηέζζεξηο (4) νξγαληζκνύο.  (1 x 1 = 1 μ) 

       
 
.....................................................................................................................................................................                                        
                                                                               
2β. Με βάζε ηελ ηξνθηθή αιπζίδα πνπ έρεηε γξάςεη, λα αλαθέξεηε έλα δεπγάξη νξγαληζκώλ πνπ απνηειεί 

ζήξακα θαη ζεξεπηή.  (1 x 1 = 1 μ) 

      

Θήξακα Θεξεπηήο 

  

 
2γ. Με βάζε ην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα, λα γξάςεηε δύν νξγαληζκνύο πνπ αληαγσλίδνληαη κεηαμύ ηνπο 

γηα ηελ ηξνθή.  (1 x 1 = 1 μ) 

 

Οξγαληζκόο 1 Οξγαληζκόο 2 Αληαγσλίδνληαη γηα πνηα ηξνθή; 
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3. Σν πην θάησ ζρήκα απεηθνλίδεη ην γελλεηηθό ζύζηεκα ηεο γπλαίθαο.     
3α. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο 1 έσο 4 κε ηνπο θαηάιιεινπο όξνπο.                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                  (4 x 0,25 = 1 μ) 
 
 

 
3β. Να αλαθέξεηε κηα βαζηθή ιεηηνπξγία ησλ σνζεθώλ. (1 x 1 = 1 μ) 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 
3γ. Να αλαθέξεηε δύν (2) αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζην ζώκα ησλ θνξηηζηώλ  θαηά ηελ εθεβεία. 
 (2 x 0,25 = 0,5 μ) 
i. ................................................................................................................................................................ 

ii. ................................................................................................................................................................ 
 
3δ. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο:   (2 x 0,25 = 0,5 μ) 
 
i.Ζ απειεπζέξσζε ηνπ σαξίνπ από ηελ σνζήθε νλνκάδεηαη σνξξεμία θαη γίλεηαη ηε ...........κέξα ηνπ 
θαηακήληνπ θύθινπ εηθνζηνθηώ ( 28)  εκεξώλ. 
 
ii.Όηαλ ην σάξην δελ γνληκνπνηεζεί  απνβάιιεηαη ζαλ βιέλλα καδί κε αίκα κέζσ ηνπ θόιπνπ. Ζ δηαδηθαζία 
απηή νλνκάδεηαη ............................................................ θαη δηαξθεί 3- 5 εκέξεο. 
 

ΔΠΗΣΤΥΗΑ!!! 
 
                                                                                                                              Ζ ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ  
 
 
                                                                                                                                                                      ……………………………….. 
 
                                                                              
                                                                                                                                                                   Εσή Οδπζζέσο-Πνιπδώξνπ 
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ΓΑΡΤΕΣ ΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 

ΜΑΘΘΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ                                               ΤΑΞΘ: Α’  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΔΙΑΚΕΙΑ:  1:30’  

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ: 5/6/13 

ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ: ……………………………………………………………………        ΑΙΘΜΟΣ: …… 

 ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΡΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΟ 9 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 Θ ΧΘΣΘ ΔΙΟΘΩΤΙΚΟΥ ΔΕΝ ΕΡΙΤΕΡΕΤΑΙ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ΜΕΟΣ Α’:  Αποτελείται από ζξι (6) ερωτιςεισ. Κάκε ορκι απάντθςθ 
βακμολογείται με μία (1) μονάδα. Να απαντιςετε ςε όλεσ τισ 
ερωτιςεισ. 

 

1.  Nα ςυμπλθρϊςετε τισ πιο κάτω προτάςεισ ςχετικά με το ηωικό κφτταρο: (1μ)       
                                                                 
 ι)  Από το οργανίδιο αυτό απελευκερϊνεται ενζργεια..……………………………….. 

ιι)  Οργανίδιο που περιζχει το γενετικό υλικό ……………………………  

 

2. Να αντιςτοιχίςετε τα πιο κάτω:                                                                          (1μ)        

                           Ηϊο                                                  πορτοκαλιά 

                          Φυτό                                                 μανιτάρι 

                          Μφκθτασ                                           αμοιβάδα 

                          Ρρϊτιςτα                                          ςκφλοσ 

 

 

 

3. Να γράψετε δυο (2) κοινά χαρακτθριςτικά που παρουςιάηουν                    (1μ) 
οι τροφικζσ αλυςίδεσ. 

             ι) …………………………………………………………………………………………………………………… 

            ιι) ………………………………………………………………………………………………………………….. 
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4. Δίνονται οι οργανιςμοί: πεταλοφδα, κατςίκα, δζντρο, ψάρι.                   (1μ) 
  
Να ταξινομιςετε τουσ πιο πάνω οργανιςμοφσ ςε αυτότροφουσ  και  
ετερότροφουσ ςυμπλθρϊνοντασ τον πιο κάτω πίνακα. 
 

ΑΥΤΟΤΟΦΟΙ ΕΤΕΟΤΟΦΟΙ 

  

  

  

  

 

     

 

5. α) Να γράψετε δφο προϊόντα τθσ φωτοςφνκεςθσ.                                        (1μ) 
     ι) …………………………………………………………………………….. 
    ιι) …………………………………………………………………………….. 
 
β) Ροια ουςία ανιχνεφεται με το διάλυμα ιωδίου; 
    …………………………………………………………………………….. 
 
    

 

6. Να αναφζρετε δφο ( 2 ) αλλαγζσ που ςυμβαίνουν ςτο ςϊμα των κοριτςιϊν  κατά 
τθν εφθβεία.                                                                                                               (1μ) 

             ι) ………………………………………………………………………………………………………………… 

            ιι) ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

ΜΕΟΣ Β’:  Αποτελείται από ζξι (6) ερωτιςεισ. Κάκε ορκι απάντθςθ 
βακμολογείται με δφο (2) μονάδεσ. Από τισ ζξι ερωτιςεισ να 
απαντιςετε ΜΟΝΟ ςτισ τζςςερεισ(4). 

 
 

1. α) Ρϊσ ονομάηεται θ ποικιλία των οργανιςμϊν που κατοικεί ςτθν          (0,5μ) 
     Κφπρο και πολφ περιςςότερο ς’ ολόκλθρθ τθ γθ;  
     ……………………………………………………………………………………………….. 
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β) Θ Μζλιςςα και θ Γάτα είναι οργανιςμοί που κατατάςςονται ςτο Βαςίλειο  
     των Ηϊων, όμωσ δεν ανικουν ςτθν ίδια ςυνομοταξία Να εξθγιςετε γιατί      
     θ Μζλιςςα και θ Γάτα δεν ανικουν ςτθν ίδια  ςυνομοταξία.  

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

     ………………………………………………………………………………………………..           (0,5μ) 

 
γ) Ζνασ ςπονδυλωτόσ οργανιςμόσ ζχει τα πιο κάτω γνωρίςματα: 
 

                 Δεν γεννά αυγά, αλλά «ηωντανά» μικρά τα οποία κθλάηουν 

                 ςτα αρχικά ςτάδια τθσ ηωισ τουσ. 

                ι)  Να ονομάςετε ζνα οργανιςμό που ανικει ςτθν πιο πάνω κατθγορία 

                     ( γεννά ηωντανά μικρά που κθλάηουν). …………………................         (0,5μ)     

               ιι) Να γράψετε ακόμθ ζνα (1) χαρακτθριςτικό γνϊριςμα του 

                     πιο πάνω οργανιςμοφ: ………….……………………………………………..          (0,5μ) 

 

 

 

 

2. Να παρατθριςετε τθν πιο κάτω τροφικι αλυςίδα.                                   (2μ)  

                                                                                   

Χόρτο         ςκουλικι                    κότα                    οργανιςμόσ Δ 
 
Σφμφωνα με τθν πιο πάνω τροφικι αλυςίδα, να γράψετε: 
 
    α) ζνα παραγωγό …………………………………………….. 
    β) ζνα καταναλωτι …………………………………………. 
    γ) ζνα κθρευτι ……………………………………………….. 
    δ) ζνα οργανιςμό που κα μποροφςε να αντικαταςτιςει το γράμμα Δ   
        ςτθν πιο πάνω τροφικι αλυςίδα …………………………………         
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3.  α) Να ςυμπλθρϊςετε το πιο κάτω ςχεδιάγραμμα Α του κυττάρου          (1,5μ) 

                                                                                                                                                       

           Σχεδιάγραμμα Α 

  

 
β) Το πιο πάνω κφτταρο ανικει ςε ηωικό ι φυτικό οργανιςμό;              (0,5μ) 
     Να εξθγιςετε γράφοντασ 1 λόγο. 
     …………………………………………………………………………………………………………………… 
     …………………………………………………………………………………………………………………… 
     …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 

4. Να αντιςτοιχίςετε τα πιο κάτω.                                                                           (2μ) 

              

Ωοκικθ                                                      λεπτόσ ςωλινασ 
 
Πρχεισ                                                        ανάπτυξθ εμβρφου 
 
Μιτρα                                                        απελευκζρωςθ ωαρίου 
 
Σπερματικόσ πόροσ                                  παραγωγι ςπερματοηωαρίων   
 
Πςχεο    
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5. α) Να ςυμπλθρϊςετε το ςχιμα που δείχνει το γεννθτικό ςφςτθμα του άντρα. 
                                                                                                                    (1,5μ) 
 
 
 
 
 

β) Να γράψετε 2 αδζνεσ που παράγουν εκκρίματα ςτο γεννθτικό ςφςτθμα  
    του άντρα.                                                                                                         (0,5μ)  
    Ι) …………………………………………………………………………………. 

   ΙΙ) ………………………………………………………………………………….. 

 

 

6.  

 

 

             

 

 
 
 
 

 

 

  

α) Να ςυμπλθρϊςετε τισ ενδείξεισ ςτο πιο πάνω ςχιμα.                     (1μ)  

β) Ροιζσ από τισ πιο πάνω ενδείξεισ αποτελοφν τισ πρϊτεσ φλεσ        (1μ) 

     για τθ λειτουργία τθσ φωτοςφνκεςθσ; ……………………………………………… 

     …………………………………………………………………………………………………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

…………………………… 



 6 

ΜΕΟΣ Γ’:  Αποτελείται από τρεισ (3) ερωτιςεισ. Κάκε ορκι απάντθςθ 
βακμολογείται με τρείσ (3) μονάδεσ. Από τισ τρεισ ερωτιςεισ να 
απαντιςετε ΜΟΝΟ τισ δφο. 

 

 

1. Να μελετιςετε το πιο κάτω ςχεδιάγραμμα το οποίο παρουςιάηει ζνα  
τροφικό πλζγμα και να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ που ακολουκοφν. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
α) Να ονομάςετε:                                                                                                (1μ) 
     ι) ζνα ςαρκοφάγο οργανιςμό…………………………………….. 
    ιι) ζνα κορυφαίο κθρευτι ………………………………………….. 
   ιιι) ζνα παραγωγό ……………………………………………………….. 
   ιv) ζνα παμφάγο οργανιςμό ………………………………………...    
 
β) Με βάςθ το πιο πάνω τροφικό πλζγμα να γράψετε μία τροφικι αλυςίδα. 
                  (1μ)
  
 
 
γ) Ροιο είναι πιο χριςιμο για ζνα επιςτιμονα; Ζνα τροφικό πλζγμα ι    (0,5μ) 
    μια τροφικι αλυςίδα; Να δικαιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. 
    …………………………………………………………………………………………………………………  
    ………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
δ) Θα επθρεαςτεί ο πλθκυςμόσ τθσ αλεποφσ αν μειωκοφν τα φυτά;     (0,5μ)  
      Να δικαιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ μελετϊντασ το τροφικό πλζγμα. 
     …………………………………………………………………………………………………………….. 
     …………………………………………………………………………………………………………….. 
     …………………………………………………………………………………………………………….. 
     …………………………………………………………………………………………………………….. 
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2. α) Σε ποιο μζροσ του πιο κάτω φφλλου  πιςτεφετε πωσ υπάρχει άμυλο   
     και γιατί;  
 

 
                                                                                                                                       
                                              (1μ) 
 
 

 ΜΕΡΟ 1 ΜΕΡΟ 2 

ΤΠΑΡΧΕΙ/ΔΕΝ ΤΠΑΡΧΕΙ 
ΑΜΤΛΟ 

  

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ  
 
 

 

 
 
 
β)  Να ςυμπλθρϊςετε τισ πιο κάτω προτάςεισ: 
 

 Στο οργανίδιο αυτό γίνεται θ φωτοςφνκεςθ …………………………… 
 Το διάλυμα ιωδίου γίνεται μπλε-μαφρο όταν ζρκει ςε επαφι  

με το ………………………………….  
 Στθ διαδικαςία του αποχρωματιςμοφ, το πράςινο φφλλο μπαίνει 

ςε δοχείο με ……………………………………………………… και ςτθ  
ςυνζχεια ςε δοκιμαςτικό ςωλινα με ………………………………..    (1μ) 

 
 γ) Γιατί οι ρίηεσ των φυτϊν δε φωτοςυνκζτουν; Να γράψετε δφο(2) λόγουσ. (0,5μ)  
       

  ι) …………………………………………………………………………………………………………………  
 
 ιι) ………………………………………………………………………………………………………………… 
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δ) Νομίηετε πωσ το ψάρι τθσ γυάλασ πιρε τθ ςωςτι απόφαςθ να πάει ςτθ διπλανι 

     γυάλα; Να εξθγιςετε τθν απάντθςι ςασ ςφμφωνα με όςα μάκαμε για τθ 

     φωτοςφνκεςθ (να γράψετε 1 λόγο).                                                                     (0,5μ) 

  

Σωςτι / λανκαςμζνθ απόφαςθ: 

…………………………………………………….. 

Εξιγθςθ ………………………………………. 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

 

 
 

3. Στο πιο κάτω ςχιμα φαίνεται το πείραμα του Van Helmond. Να 
παρατθριςετε το ςχιμα και να ςυμπλθρϊςετε  τα πιο κάτω. 
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α)     

Αρχική Υπόθεζη 
Διάψευζη 

και Απόρριψη 

………………………………………. 

………………………………………. 

√ 

 
                                                                                                                                             (0,5μ) 

β)  Το ςυμπζραςμα του πειράματοσ του Βαν Χζλμοντ είναι:  

      …………………………………………………………………………………………………………………………… 

      ……………………………………………………………………………………………....................     (0,5μ) 

 γ)  Ροια είναι θ ςθμαςία τθσ φωτοςφνκεςθσ για τουσ ηωικοφσ οργανιςμοφσ; 

    Να εξθγιςετε τθν απάντθςι ςασ.                                                                        (1μ) 

    ι) …………………………………………………………………………………………………………………… 

       …………………………………………………………………………………………………………………… 

  ιι) …………………………………………………………………………………………………………………… 

       …………………………………………………………………………………………………………………… 

 
δ) Να γράψετε δυο κετικζσ και δυο αρνθτικζσ ενζργειεσ που κάνει ο άνκρωποσ 
     και επθρεάηει το περιβάλλον.                                                                                    (1μ) 
 
κετικζσ ενζργειεσ ………………………………….……………………………………………………………. 

αρνθτικζσ ενζργειεσ ………………………………………..…………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 

         Ο Διευκυντισ                                 Η υντονίςτρια                      Η Ειςθγιτρια                                                                                         

 

 

      Ραντελισ Ιωάννου                              Λουίηα Σαηοφ                  Αςπαςία Κωνςταντίνου           



  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΓΖΓΗΔ 

 

- Τν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από 14 ζειίδεο. 

- Οη απαληήζεηο γξάθνληαη πάλσ ζην δνθίκην ην νπνίν ζα επηζηξαθεί ζην ηέινο ηεο εμέηαζεο. 

- Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πγξνύ. 

- Τν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από 3 κέξε. 

 

 

 

ΜΔΡΟ Α: (μονάδες 6) 

Να απαληήζεηε ζε ΟΛΔ ηηο εξσηήζεηο. Κάζε ζσζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε κία (1) 

κνλάδα. 

 

 

1.  Να θαηαηάμεηε ηνπο πην θάησ νξγαληζκνύο ζηα πέληε βαζίιεηα.            [1κ] 

 

Μαληηάξη,  Τξηαληάθπιιν,  Ληνληάξη,  Ακνηβάδα,  Γάηα,  Πεύθν,  Παξακήθην,        

Βαθηήξην Σηαθπιόθνθθνπ,     Μύθεηεο ησλ λπρηώλ,      Βαθηήξην ζαικνλέιαο 

 

Μονήρη Πρώηιζηα Μύκηηες  Φσηά Εώα 
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ΤΠΟΓΡΑΦΖ   ΚΑΘΖΓΖΣΖ : …………………………………………………………………… 
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2. Να θαηαηάμεηε ηα ζώκαηα ησλ εηθόλσλ ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα πνπ δίλεηαη.        [1κ] 

 

     

 

 

ζάληνπηηο                    δεξκάηηλεο κπόηεο                    κπξκήγθη                          δέληξν                  

 

 

 

απηνθίλεην                            ςαιίδη                           παηδάθη                            γατδνύξη                              

 

 

 θόηα                                   κηθξνζθόπην                                                                                                         

 

 

ΔΜΒΗΑ 

 

ΑΒΗΑ 

 

ΝΔΚΡΑ 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

3. (α) Να ζπκπιεξσζεί ην πην θάησ ζρήκα.            [0,5κ] 

 

 

1. ……………………………………. 

2. ……………………………………. 

3. ……………………………………. 

4. ……………………………………. 

5. ……………………………………. 

1 
2 

3 

4 

5 
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(β) Τη γλσξίδεηε γηα ηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ νξγάλνπ κε ηνλ αξηζκό 1;    [0,5κ] 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

 

 

4. (α) Να ζπκπιεξώζεηε ηα κέξε ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο ζην ζρήκα.     [0,5κ] 

                                                                                       

 
 

(β) Να πεξηγξάςεηε ηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ηνπ ιεπηνύ εληέξνπ.   [0,5κ] 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

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

 

 

1 

2 

4 

5
=

θ 

3 

1. …………………………………... 

2. …………………………………... 

3. …………………………………... 

4. …………………………………... 

5. …………………………………... 



 4 

5. Με βάζε ηελ πην θάησ ηξνθηθή αιπζίδα λα απαληήζεηε ηηο εξσηήζεηο: 

 

Χνξηάξη   Λαγόο   Φίδη   Σπηδαεηόο 

 

(α) Ολνκάζηε έλα ζεξεπηή θαη ην ζήξακά ηνπ.     [0,25κ] 

………………………………………………………………………………………………… 

 

(β) Τη δείρλνπλ ηα βειάθηα ζε κηα ηξνθηθή αιπζίδα;      [0,5κ] 

 ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

 

(γ) Να πεξηγξάςεηε κε ιόγηα ηελ ηξνθηθή αιπζίδα πνπ έρεηε.    [0,25κ] 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

6. Να αληηζηνηρίζεηε ηηο δνκέο ηνπ θπηηάξνπ κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο.    [1κ] 

 

 

Α 

 

Β 

 

 

1. Πιαζκαηηθή κεκβξάλε Θεσξείηαη ην θέληξν ειέγρνπ ηνπ θπηηάξνπ 

 

 

2. Κπηηαξηθό ηνίρσκα Σηεξίδεη θαη δίλεη ζηαζεξό ζρήκα ζην θπηηθό θύηηαξν 

 

 

3. Ππξήλαο Διέγρεη ηη κπαίλεη θαη ηη βγαίλεη από ην θύηηαξν 

 

 

4. Μηηνρόλδξηα Βξίζθνληαη ζηα πξάζηλα κέξε ηνπ θπηνύ θαη εθεί 

γίλεηαη ε θσηνζύλζεζε 

 

5. Χισξνπιάζηεο Δίλαη ηα θέληξα παξαγσγήο ελέξγεηαο 
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ΜΔΡΟ Β: (μονάδες 8) 

Από ηηο έμη (6) εξσηήζεηο λα απαληήζεηε ΜΟΝΟ ηηο ηέζζεξεηο (4). Κάζε ζσζηή απάληεζε 

βαζκνινγείηαη κε δύν (2) κνλάδεο. 

 

1. (α) Να ζπκπιεξώζεηε ην ζρήκα.     [1κ] 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(β) Να εμεγήζεηε γηαηί ην κηθξνζθόπην απνηειεί πνιύ θαιό εξγαιείν ζηα ρέξηα ησλ 

επηζηεκόλσλ.    [1κ] 

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

1. ……………………… 

……………………… 

2. ………………............. 

    ……………………..... 

3. ………………….. 

    ………………….. 

4. ………………….. 

    ………………….. 

5. ……………… 

    ……………… 
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2. Να γίλεη ε αληηζηνίρηζε ηεο ζηήιεο «Α» κε ηε ζηήιε «Β» ζπκπιεξώλνληαο ηε ζηήιε «Γ».    

[2κ] 

 

 Α Β Γ 

 

1. 

 

Ψάξηα 

 

Γάηα 

 

 

2. 

 

Ακθίβηα 

 

Πεξηζηέξη 

 

 

3. 

 

Δξπεηά 

 

Αξάρλε 

 

 

4. 

 

Πηελά 

 

Χηαπόδη 

 

 

5. 

 

Θειαζηηθά 

 

Βάηξαρνο 

 

 

6. 

 

Αξζξόπνδα 

 

Αζηεξίαο 

 

 

7. 

 

Σπόγγνη 

 

Τζηπνύξα 

 

 

8. 

 

Μαιάθηα 

 

Φάιαηλα 

 

 

9. 

 

Δρηλόδεξκα 

 

Σθνπγγάξη ηεο ζάιαζζαο 

 

   

Φίδη 

 

 

 

 

3. (α) Να γξάςεηε δύν όξγαλα πνπ αλήθνπλ ζην θάζε νξγαληθό ζύζηεκα.   [1,5κ] 

 

          

Οργανικό ύζηημα Όργανα 

 

 

Πεπηηθό Σύζηεκα 
1. …………………………………. 

2. …………………………………. 

 

Κπθινθνξηθό Σύζηεκα 
1. …………………………………. 

2. …………………………………. 

 

Αλαπλεπζηηθό Σύζηεκα 
1. …………………………………. 

2. …………………………………. 
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(β) Να ηνπνζεηήζεηε ηηο πην θάησ έλλνηεο ζηε ζσζηή ζεηξά ώζηε λα θηάζεηε από ηελ απιή 

ζηελ πην ζύλζεηε.  [0,5κ] 

 

Πεπηηθό Σύζηεκα,    Σηνκάρη,    Κύηηαξν ηνπ εληέξνπ,    Άλζξσπνο,    Ιζηόο ηνπ ζηνκάρνπ 

 

 

(i) ………………………………………………… 

(ii) ………………………………………………… 

(iii) ………………………………………………… 

(iv) …………………………………………………. 

(v) …………………………………………………. 

 

 

4. (α) Να ζπκπιεξώζεηε ην ζρήκα.    [1,2κ] 

 

 

 

1. ……………………………………….. 

2. ……………………………………….. 

3. ……………………………………….. 

4. ……………………………………….. 

5. ……………………………………….. 

6. ……………………………………….. 

 

 

 

 

(β) Να γξάςεηε δύν δηαθνξέο κεηαμύ θπηηθνύ θαη δσηθνύ θπηηάξνπ.      [0,8κ]  

 

 

 

ΦΤΣΗΚΟ ΚΤΣΣΑΡΟ 

 

ΕΩΗΚΟ ΚΤΣΣΑΡΟ 
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5.  (α) Παξαηεξώληαο ηελ εηθόλα λα βξείηε:    [1κ] 

 

 

 

 Γύν απηόηξνθνπο νξγαληζκνύο: …………………………………………………………... 

 Γύν εηεξόηξνθνπο νξγαληζκνύο: ………………………………………………………….. 

 Γύν βηνηηθνύο παξάγνληεο: ………………………………………………………………... 

 Γύν αβηνηηθνύο παξάγνληεο: ………………………………………………………………. 

 

 

(β) Να δώζεηε έλα νξηζκό γηα:      [1κ]  

 

 Απηόηξνθνη νξγαληζκνί: ……………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………...

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

 

 Δηεξόηξνθνη νξγαληζκνί: ………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………... 
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6.  (α) Να εμεγήζεηε ηη είλαη ε πάζεζε ηεο θξπςνξρίαο, ηη πξνβιήκαηα κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη 

θαη κε πνην ηξόπν ζεξαπεύεηαη.     [1κ] 

 

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

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

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

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

 

 (β) Να εμεγήζεηε ηε δηαθνξά κεηαμύ «ζπέξκαηνο» θαη «ζπεξκαηνδσαξίνπ.     [1κ] 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

ΜΔΡΟ Γ: (μονάδες 6) 

Να απαληήζεηε ΜΟΝΟ ζε δύν (2) από ηηο ηξεηο (3) εξσηήζεηο. Κάζε ζσζηή απάληεζε 

βαζκνινγείηαη κε ηξεηο (3) κνλάδεο. 

 

 

 

1. Οη πην θάησ εηθόλεο δείρλνπλ ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία απνρξσκαηηζκνύ ηνπ θύιινπ θαη 

πξνζδηνξηζκνύ ηνπ ακύινπ. 
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(α) Απαληήζηε: 

 

 Γηαηί βάδνπκε ην θύιιν ζε λεξό πνπ βξάδεη γηα δύν ιεπηά;      [0,2κ] 

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

 

 Γηαηί ρξεζηκνπνηνύκε νηλόπλεπκα γηα ηνλ απνρξσκαηηζκό ηνπ θύιινπ;    [0,2κ] 

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

 

 Γηαηί δελ βάδνπκε ην νηλόπλεπκα απεπζείαο πάλσ ζηε θσηηά αιιά ην βάδνπκε κέζα 

ζε λεξό πνπ βξάδεη;    [0,2κ] 

 

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

 

 Γηαηί ην νηλόπλεπκα ζην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ απνρξσκαηηζκνύ βάθεηαη 

πξάζηλν;     [0,2κ] 

 

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

 

 Πώο θαηαιαβαίλνπκε όηη ππάξρεη άκπιν ζην θύιιν;   [0,2κ] 

 

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

 

 

 

 (β) Αθνύ παξαηεξήζεηε ηελ εηθόλα πνπ αθνινπζεί, λα εμεγήζεηε θαηά πόζν ε απόθαζε ηνπ 

ςαξηνύ λα αιιάμεη γπάια είλαη νξζή.     [1κ] 
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…………………………………………………………………………………………………...

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

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

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

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

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

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

....................................................................................................................................................... 

 

(γ) Να γξάςεηε ηε γεληθή εμίζσζε ηεο θσηνζύλζεζεο θαη λα ηελ εμεγήζεηε κε ιίγα ιόγηα.      

[1κ] 

 

 

 

 

 

+                          +                                                                          + 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

....................................................................................................................................................... 

 

 

 

2. (α) Πνηα δηαθνξά έρνπλ ηα δώα πνπ αλήθνπλ ζηελ νκνηαμία ησλ ςαξηώλ κε απηά πνπ 

αλήθνπλ ζηελ νκνηαμία ησλ ακθηβίσλ ζε ζρέζε κε:          [1κ] 

 

 Τν δέξκα ηνπο: …………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………... 
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 Τνλ ηξόπν πνπ αλαπλένπλ: ……………………………………………………………... 

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

 

(β) Πνηα είλαη ηα 3 ραξαθηεξηζηηθά πνπ θάλνπλ ηα ζειαζηηθά λα μερσξίδνπλ από ηα 

ππόινηπα δώα;       [0,75κ] 

 

 

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

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

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

 

(γ) Να εμεγήζεηε πώο δεκηνπξγείηαη ην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ηη επηπηώζεηο 

κπνξεί λα έρεη ε αύμεζή ηνπ.     [0,75κ] 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

(δ) Να εμεγήζεηε δύν ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξνύκε λα κεηώζνπκε ην θαηλόκελν ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ.              [0,5κ] 

 

 …………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….. 

 

 …………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….. 
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3. Με βάζε ην πην θάησ ηξνθηθό πιέγκα λα απαληήζεηε ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 

 

                          Γεξάθη 

                  

                                                     Σαύξα                                                Φίδη 

 

                         Κόηα                      Λαγόο 

 

                                                     Αθξίδα                                               Πνληηθόο 

 

                                                                                Χνξηάξη 

 

(α) Να νλνκάζεηε έλα:      [1κ] 

 

Παξαγσγό 

 

 

Σαξθνθάγν νξγαληζκό 

 

 

Πακθάγν νξγαληζκό 

 

 

Κνξπθαίν ζεξεπηή 

 

 

 

(β) Με βάζε ην ηξνθηθό πιέγκα λα θαηαζθεπάζεηε δύο ηξνθηθέο αιπζίδεο.     [1κ] 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………... 
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(γ) Πνην είλαη πην ρξήζηκν γηα έλαλ επηζηήκνλα, κηα ηξνθηθή αιπζίδα ή έλα ηξνθηθό πιέγκα; 

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.      [1κ] 

 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 

 

 

 

 Νεόθπηνο Παπατσάλλνπ 
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ΓΤΜΝΑΙΟ ΤΦΧΝΑ                        ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2012-2013 
 

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΧΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2013 
 

ΜΑΘΗΜΑ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ                    
 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ : 04/06/2013                   ΒΑΘΜΟ : ...................... 
 

ΣΑΞΗ         : Α΄                                        ΤΠΟΓΡΑΦΗ..................... 
 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ : 1.30΄ (8.00 – 09.30 π.μ.)                                                
 

 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ : …………………………………………………     
ΣΜΗΜΑ : ……                                                                     ΑΡ. : … 
 

 
ΣΟ  ΓΡΑΠΣΟ  ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ  ΑΠΟ 8 ΔΛΙΓΔ 

 
 

ΜΔΡΟ Α΄ : Αποηελείηαι από έξι (6) επωηήζειρ. Κάθε οπθή 
απάνηηζη βαθμολογείηαι με μία (1) μονάδα. 
Να απανηήζεηε ζε όλερ ηιρ επωηήζειρ. 

1. Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ θσηνληθνύ κηθξνζθνπίνπ πνπ 
θαίλνληαη ζηελ πην θάησ εηθόλα.                                   (4Υ0,25=1κ) 
         

 

    

2. ηηο πην θάησ εηθόλεο παξνπζηάδνληαη ηέζζεξηο (4) δσληαλνί 
νξγαληζκνί. Να γξάςεηε θάησ από ηνλ θάζε νξγαληζκό ηελ 
νκνηαμία ησλ ζπνλδπισηώλ ζηελ νπνία αλήθεη.          (4Υ0,25=1κ) 
 

 

                       
 

………… …       ……………         ……………       …………… 

1. ………………………………………… 

2. ………………………………………… 

3. ………………………………………… 

4. ………………………………………… 
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3. Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα ηνπ αλζξσπίλνπ ζώκαηνο πνπ 

παξνπζηάδνπλ νη πην θάησ εηθόλεο:                     (4Χ0,25=1μ) 
 
 

                     
 
 
…………………    ……………………   …………………    ………………… 
 
 
4. Να ζπκπιεξώζεηε θαηάιιεια, ηα θελά ζην πην θάησ 
ζρεδηάγξακκα, έηζη ώζηε λα θαίλεηαη ζπλνπηηθά, ε δηαδηθαζία ηεο 

θσηνζύλζεζεο.                                                         (4Χ0,25=1μ) 
 
 Ηιηαθό Φσο 

   
 + + 

Χλωροφύλλη 

 
 
5. αο δίλεηαη ε πην θάησ εηθόλα ελόο νηθνζπζηήκαηνο. 
 

                 
 
Να νλνκάζεηε από απηό δύν βηνηηθνύο θαη δύν αβηνηηθνύο 

παξάγνληεο.                                                 (4Χ0,25=1μ) 
Βιοτικοί : ……………………………………………………………………………… 
Αβιοτικοί :……………………………………………………………………………. 
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6. Να αληηζηνηρίζεηε ηε ζηήιε Α κε ηε ζηήιε Β.       (4Χ0,25=1μ) 

 
ΣΗΛΗ Α ΣΗΛΗ Β 

1. Παξάγεη εθθξίκαηα α.Ωαγσγόο 

2. Πξνζσξηλή απνζήθε ζπεξκαηνδσαξίσλ β.Μήηξα 

3. Μέζα ζε απηή κεγαιώλεη ην έκβξπν γ.Δπηδηδπκίδα 

4. Δθεί γίλεηαη ε γνληκνπνίεζε ηνπ σαξίνπ δ.Πξνζηάηεο αδέλαο 

 

1 2 3 4 

    

  
            

ΜΔΡΟ Β΄: Αποηελείηαι από έξι (6) επωηήζειρ. Κάθε οπθή 
απάνηηζη βαθμολογείηαι με δύο (2) μονάδερ. 

Να απανηήζεηε ηέζζεπιρ (4) από ηιρ έξι (6) επωηήζειρ. 
 
1. α) << Σν δάζνο είλαη πεγή δσήο>>. 
Να εξκελεύζεηε ηελ πην πάλσ πξόηαζε δίλνληαο δύν επεμεγήζεηο. 
                                                                                        (2Υ0,5=1κ) 
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
 
β) Να γξάςεηε πνύ νθείιεηαη ην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη 
πνηα είλαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ.                                     (2Υ0,5=1κ) 
 
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
 
2. α) Ση νλνκάδνπκε θύηηαξν;                                       (1Υ0,5=0,5κ) 
 
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
 
β) Πνηνο είλαη ν ξόινο ησλ πην θάησ νξγαληδίσλ ηνπ θπηηάξνπ : 
                                                                                       (3Υ0,5=1,5) 
► ππξήλαο : …………………………………………………………….. 
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► θπηηαξηθή ή πιαζκαηηθή κεκβξάλε : ……………………………… 
……………………………………………………………………………. 
 
► κηηνρόλδξην : ………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………. 
 
3. α) Να νλνκάζεηε ηηο ελδείμεηο 1 έσο 4 πνπ παξνπζηάδνπλ 
θάπνηα από ηα όξγαλα ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ 

άληξα.                                                                        (4Χ0,25=1μ)        
                         
1…………………………………………                        
2………………………………………… 
3………………………………………… 
4………………………………………… 
 
 
 

β) Πνηα είλαη ε ιεηηνπξγία (ξόινο) ησλ νξγάλσλ κε ηηο ελδείμεηο 1 
θαη 2, πνπ έρεηε νλνκάζεη ζην πην πάλσ ζρήκα;            (2Υ0,5=1κ) 
 
Όξγαλν κε έλδεημε 1 : ………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
 
Όξγαλν κε έλδεημε 2 : ………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
 
4. α) Ο βάηξαρνο ηαμηλνκείηαη ζηελ νκνηαμία ησλ ακθηβίσλ. Να 
αλαθέξεηε ηέζζεξα (4) ραξαθηεξηζηηθά πνπ λα δηθαηνινγνύλ όηη 

είλαη ακθίβην.                                                (4Χ0,25=1μ) 
i) ………………………………………………………………………… 
ii) ……………………………………………………………………….. 
iii) ………………………………………………………………………. 
iv) ………………………………………………………………………. 
 

β) Να νλνκάζεηε :                                                      (4Χ0,25=1μ)    
i)) έλα κνλνθύηηαξν νξγαληζκό ρσξίο ππξήλα ……………………… 
ii) έλα κνλνθύηηαξν νξγαληζκό κε ππξήλα ………………………….. 
iii) έλαλ πνιπθύηηαξν νξγαληζκό κε ππξήλα θαη θπηηαξηθό 
ηνίρσκα, πνπ δελ θσηνζπλζέηεη αιιά πξνζιακβάλεη ηελ ηξνθή 
ηνπ από ην πεξηβάιινλ ……………………….. 
iv) έλαλ πνιπθύηηαξν νξγαληζκό, κε εμεηδηθεπκέλα θύηηαξα κε 
ππξήλα αιιά ρσξίο θπηηαξηθό ηνίρσκα, πνπ εμαζθαιίδεη ηελ 
ηξνθή ηνπ από ζώκαηα άιισλ νξγαληζκώλ ………………………. 



 5 

5. Η δηπιαλή εηθόλα παξνπζηάδεη                       
 έλα νξγαληθό ζύζηεκα ηνπ αλζξώπνπ. 
 Παξαηεξώληαο ηελ πξνζεθηηθά, 
 λα απαληήζεηε ηα πην θάησ εξσηήκαηα. 
 
 
 
 
 
α) Πνην είλαη ην πην πάλσ νξγαληθό ζύζηεκα;         (1Υ0,25=0,25κ) 
…………………………………………………………………………….. 
 
β) Να νλνκάζεηε δύν όξγαλα ηνπ πην πάλσ νξγαληθνύ 
ζπζηήκαηνο θαη λα γξάςεηε ηνλ αληίζηνηρν ξόιν ηνπ θαζελόο από 

απηά ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί.                             (4Χ0,25=1μ)    
 

Όξγαλν Ρόινο 

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

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

                 
γ) Να εμεγήζεηε κε πνην ηξόπν ην νξγαληθό ζύζηεκα ηεο εηθόλαο 
ζπλεξγάδεηαη κε ην θπθινθνξηθό ζύζηεκα;              (1Υ0,75=0,75κ)    
…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………  
 
                            

6. α) Ση νλνκάδεηαη θξίζηκε πεξίνδνο;                       (1Υ0,5=0,5κ)          
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

 
β)Πνηεο κέξεο ηνπ θαηακήληνπ θύθινπ 28 εκεξώλ πεξηιακβάλεη ε 
θξίζηκε πεξίνδνο θαη γηαηί;                                         (1Υ0,5=0,5κ) 
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
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γ) Να αληηζηνηρίζεηε ηε ζηήιε Α κε ηε ζηήιε Β.        (4Χ0,25=1μ) 

 
ΣΗΛΗ Α ΣΗΛΗ Β 

1. Διεπζέξσζε σαξίνπ ζηε ζάιπηγγα α. Έκκελε ξύζε 

2. Απνβνιή αίκαηνο θαη βιέλλαο κέζσ ηνπ 
θόιπνπ 

β. Ωνξξεμία 

3. Έμνδνο εκβξύνπ από ηε κήηξα γ. Δθεβεία  

4. Γέθπξα αλάκεζα ζηελ παηδηθή θαη ηελ ελήιηθε 
δσή 

δ. Σνθεηόο 

 

1 2 3 4 

    

  
 
ΜΔΡΟ Γ΄: Αποηελείηαι από ηπειρ (3) επωηήζειρ. Κάθε οπθή 
απάνηηζη βαθμολογείηαι με ηπειρ (3) μονάδερ. 
Να απανηήζεηε ζε δύο (2) από ηιρ ηπειρ(3) επωηήζειρ. 
 
1.α) Να πεξηγξάςεηε αλαιπηηθά ηα ηέζζεξα ζηάδηα ηνπ πεηξάκαηνο 

απνρξσκαηηζκνύ θύιινπ.                                (4Χ0,25=1μ) 
 
........................................................................ 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
 
 

β) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο :        (4Χ0,25=1μ) 
i) Η ………………… είλαη ε νπζία πνπ δίλεη ην πξάζηλν ρξώκα ζηα 
θπηά. 
ii) Σν άκπιν αληρλεύεηαη κε …………………... 
θαη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα δεζκεύεηαη από ην ……………………. 
iii) Σν βξάδπ ηα θπηά δελ θσηνζπλζέηνπλ γηαηί ……………………... 
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γ) << Η θσηνζύλζεζε γίλεηαη ζε όια ηα κέξε ηνπ θπηνύ>>. 
Η πην πάλσ πξόηαζε είλαη νξζή ή ιαλζαζκέλε; 
Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                              (1Υ1=1κ) 
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
 
 
2. α) ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ 
ζπζηήκαηνο ηεο γπλαίθαο, λα νλνκάζεηε ηα όξγαλα κε αξηζκνύο 1 

έσο 4.                                                         (4Χ0,25=1μ) 

 
  
β) Παξαηεξώληαο ην πην θάησ ζρήκα πνπ παξνπζηάδεη ην ζειπθό 
γελλεηηθό θύηηαξν, λα απαληήζεηε ζηα εξσηήκαηα πνπ 
αθνινπζνύλ. 
 

 
 
i) Να νλνκάζεηε πάλσ ζην ζρήκα ηα κέξε 1 έσο 3 ηνπ πην πάλσ 

θπηηάξνπ.                                                             (3Χ0,25=0,75μ)                               
ii) Πην είλαη ην όξγαλν παξαγσγήο ηνπ πην πάλσ θπηηάξνπ; (0,25κ)  
…………………………………………………………………………….. 
iii) Σν πην πάλσ θύηηαξν είλαη δσηθό ή θπηηθό; 
Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο δίλνληαο ηξεηο ιόγνπο.   

                                                                                   (4Χ0,25=1μ)  
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………                                                       
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3. ηε δηπιαλή εηθόλα 
ζαο δίλεηαη έλα ηξνθηθό 
πιέγκα. 
 
 
 
 
 
α) Με βάζε ην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα, λα γξάςεηε κηα ηξνθηθή 
αιπζίδα κε ηέζζεξηο νξγαληζκνύο.                              (1Υ0,5=0,5κ)                                                                     
…………………………………………………………………………….. 
 
β) Με βάζε ην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα, λα γξάςεηε δύν 
νξγαληζκνύο πνπ αληαγσλίδνληαη κεηαμύ ηνπο γηα ηελ ηξνθή.  
                                                                                     (1Υ0,5=0,5κ)                                                                            

Οξγαληζκόο 1 Οξγαληζκόο 2 Αληαγσλίδνληαη γηα πνηα ηξνθή; 

   

 
γ) Πνηνο νξγαληζκόο από ην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα νλνκάδεηαη 
θνξπθαίνο ζεξεπηήο θαη γηαηί;                                      (1Υ0,5=0,5κ)                                                                                    
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
 
δ) Πνηνη νξγαληζκνί από ην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα απνηεινύλ 
ηνπο παξαγσγνύο θαη γηαηί νλνκάδνληαη έηζη;              (1Υ0,5=0,5κ) 
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
 
ε) Θα επεξεαζηεί ν πιεζπζκόο ησλ ζαύξσλ, αλ κεησζεί ή 
εμαθαληζηεί ν πιεζπζκόο ησλ βαηξάρσλ; 
Να δηθαηνινγήζεηε αλαιπηηθά ηελ απάληεζή ζαο.             (1Υ1=1κ) 
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
 
 
                                                                        Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ 
 
                                                                      ……………………… 
 
                                                                        Γεώξγηνο Σξάθθνο                                                                      



 

ΣΧΟΛΗ ΜΙΤΣΗ ΛΕΜΙΘΟΥ      ΣΧΟΛΙΚΘ ΧΟΝΙΑ: 2012-2013 
ΓΑΡΤΕΣ ΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 

ΜΑΘΘΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ      ΤΑΞΘ: Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
ΔΙΑΚΕΙΑ: 2 ΩΕΣ       ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ: 7/6/2013 
ΕΡΩΝΥΜΟ:______________________    Α.:  
ΟΝΟΜΑ:________________________   ΒΑΘΜΟΣ:       /20 
         ΥΡΟΓΑΦΘ: 
 

 

1. ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΡΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΟ ΕΝΝΕΑ (9) ΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙΑ ΜΕΗ Α, Β ΚΑΙ Γ. 
2. ΝΑ ΑΡΑΝΤΗΣΤΕ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΗ.  ΟΙ ΑΡΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ ΝΑ ΓΑΦΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ 

ΔΟΚΙΜΙΟ, ΣΤΟΝ ΚΕΝΟ ΧΩΟ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΕΩΤΗΜΑΤΑ. 

3. ΑΡΑΓΟΕΥΕΤΑΙ Η ΧΗΣΗ ΔΙΟΘΩΤΙΚΟΥ ΥΓΟΥ. 

 

ΜΕΟΣ Α’: Αποτελείται από ζξι (6) ερωτιςεισ. Κάκε ορκι απάντθςθ βακμολογείται με μία (1) μονά-
δα.  Να απαντήςετε ςε όλεσ τισ ερωτήςεισ. 
 

1. Να ςυμπλθρϊςτε τα κενά ςτθν πιο κάτω παράγραφο.          ((2χ0,5) 1 μονάδα) 

Πλοι οι ______________________ είναι καταςκευαςμζνοι από εξειδικευμζνουσ ιςτοφσ οι οποίοι ςχθ-

ματίηονται από δομικζσ μονάδεσ που και αυτζσ είναι όμοιεσ μορφολογικά και είναι ειδικευμζνεσ για 

να επιτελοφν τθν ίδια λειτουργία ονομάηονται _______________.   

 

2. Να γράψετε δφο οργανιςμοφσ για κάκε ζνα από τα πιο κάτω βαςίλεια.           ((4χ0,25) 1 μονάδα) 

ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΟΓΑΝΙΣΜΟΙ 

Ηωικό   

Φυτικό   

 

3. Θ πιο κάτω εικόνα Α παρουςιάηει ζνα κφτταρο που βρίςκεται ςε ζνα φυτό ελιάσ. 

α) Τι είδουσ κφτταρο είναι; ___________________________                                   (0.5 μονάδα) 

 

β) Να ονομάςετε τα μζρθ Α και Β.       ((2χ0,25)0.5 μονάδα) 

ΕΙΚΟΝΑ Α 

Α ___________________________ 

Β ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α 

Β 
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4. Να ονομάςετε τουσ πιο κάτω οργανιςμοφσ με τισ λζξεισ θηρευτήσ, ι θήραμα ςφμφωνα με τον τρό-

πο που τρζφονται.                      ((4χ0,25) 1 μονάδα) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Να ςυμπλθρϊςετε τα κενά ςτο πιο κάτω κείμενο που αναφζρεται ςτθν ουςία που καταςκευάηει το 
φυτό κατά τθ διαδικαςία τθσ φωτοςφνκεςθσ.       ((2χ0,25) 0,5 μονάδα) 

α) Τα φυτά αποκθκεφουν τθ γλυκόηθ που καταςκευάηουν ςαν _____________ το οποίο όταν ζρκει ςε 
επαφι με διάλυμα ιωδίου αλλάηει χρϊμα από κόκκινο - καφζ ςε __________.   

β) Να ςθμειϊςετε με Χ τθ ςτιλθ όπου κα παρατθρθκεί αλλαγι ςτο χρϊμα του ιωδίου. 
             ((2χ0,25) 0,5 μονάδα) 

 
 
 
 
 
6. Να αναφζρετε τι ονομάηεται εφθβεία.             (1 μονάδα) 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 
 

ΜΕΟΣ Β’: Αποτελείται από ζξι (6) ερωτιςεισ. Κάκε ορκι απάντθςθ βακμολογείται με δφο (2) μονά-
δεσ. Από τισ ζξι (6) ερωτήςεισ να απαντήςετε ΜΟΝΟ ςτισ τζςςερισ (4). 

1. α)Στον παρακάτω πίνακα δίνονται πλθροφορίεσ για οκτϊ (8) ηωντανοφσ οργανιςμοφσ.  Να επιλζξε-
τε το πιο κατάλληλο κριτιριο από αυτά που ςασ δίνονται παρακάτω για να διαχωρίςετε τουσ οργανι-
ςμοφσ ςτθν κάκε δυάδα μεταξφ τουσ.                                                                             ((4χ0,25) 1 μονάδα) 
 

Οργανιςμοί Κριτήριο 

Φλαμίνγκο - Ροντίκι  

Ρίκθκοσ - Φίδι  

Βάτραχοσ - Ψάρι  

Τριγϊνι - Ιγουάνα   
 
 
 
 

ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ: 

Μαροφλι  

Αλεποφ  

Γάιδαροσ  

Καρποφηι   

Δείγμα Αλλαγή χρώματοσ; 

Αλεφρι  

Μανιτάρι  

Κριτήριο 1: Ο τφποσ του δζρματοσ 
Κριτήριο 2: Ο τρόποσ που αναπνζει 
Κριτήριο 3: Ο τρόποσ που αναπαράγεται 
Κριτήριο 4: Θ παρουςία τριχϊματοσ 
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β) Για τισ παρακάτω δυάδεσ οργανιςμϊν να διατυπϊςετε ζνα τουλάχιςτον δικό ςασ κριτιριο το οποίο 
να μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ζτςι ϊςτε να διαχωριςτοφν οι οργανιςμοί.                  ((4χ0,25) 1 μονάδα) 
 

Οργανιςμοί Κριτήριο 

              

 

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

              

 

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

 
 

2. α) Να καταςκευάςετε μια τροφικι αλυςίδα με όλουσ τουσ ακόλουκουσ οργανιςμοφσ: 
((2χ0,5) 1 μονάδα) 

γαρίδα, φάλαινα, φυτοπλαγκτόν, πιγκουΐνοσ 
 
 
 
 
 
 
 

β) Να αναγνωρίςετε τουσ εξισ όρουσ από τθν τροφικι αλυςίδα που καταςκευάςατε: 
     ((2χ0,5) 1 μονάδα) 

Ι) Ραραγωγόσ _______________  ΙΙ) Ετερότροφοσ _______________ 

 
3. α) Να ςυμπλθρϊςετε τα κενά ςτο πιο κάτω κείμενο.    ((2χ0,25) 0,5 μονάδα) 
Θ εικόνα Α παρουςιάηει δυο μονοκφτταρουσ οργανιςμοφσ.  Μια αμοιβάδα που ανικει ςτο βαςίλειο 
__________________ και μια ςαλμονζλα (βακτιριο) που ανικει ςτο βαςίλειο _______________. 
 
β) Να ονομάςετε ςτθν Εικόνα Β ποιο κφτταρο είναι ευκαρυωτικό και ποιο προκαρυωτικό. 

      ΕΙΚΟΝΑ Β    ((2χ0,25) 0,5 μονάδα) 

                                                                    
 

_____________________________   _____________________________ 

 

 

javascript:edit(13915)
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γ) Να αναφζρετε δυο ομοιότθτεσ μεταξφ των δυο κυττάρων (ευκαρυωτικοφ και προκαρυωτικοφ). 
              ((2χ0,5) 1 μονάδα) 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
        
4. α) Να ονομάςετε τα ςθμεία 1ζωσ 5 ςτθν πιο κάτω Εικόνα  Γ που παρουςιάηει μζροσ του γεννθτικοφ 
ςυςτιματοσ τθσ γυναίκασ.                             ((5χ0,25) 1,25 μονάδεσ) 

 ΕΙΚΟΝΑ Γ 

 
β) Στο παρακάτω ςχιμα παρουςιάηεται ο καταμινιοσ κφκλοσ τθσ γυναίκασ.   
i. Να ονομάςετε τα γεγονότα που ςυμβαίνουν ςτα Μ και Ν.                                    ((2χ0,25) 0,5 μονάδα)  

       
Μ ______________________  

Ν _______________________ 

 

ii. Ροιεσ μζρεσ κεωροφνται κρίςιμεσ;  Να εξθγιςετε τθν απάντθςι ςασ.   (0,25 μονάδα) 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
5. α) Να ςυμπλθρϊςετε τθν πιο κάτω εξίςωςθ για τθ λειτουργία τθσ φωτοςφνκεςθσ. 

   ((4χ0,25) 1 μονάδα) 
 

Διοξείδιο του άνκρακα +  _________                                     ___________________+ γλυκόηθ 
 
 
 

1 _________________________ 

2 _________________________ 

3 _________________________ 

4 _________________________ 

5 _________________________ 

 

1  

2  
 

5  

3 

4 

 

 



 

5 
 

β) Λαμβάνοντασ υπόψθ τθ λειτουργία τθσ φωτοςφνκεςθσ πιςτεφετε ότι ο ποντικόσ κα ηιςει ςτθν πιο 
κάτω Εικόνα Δ; Γιατί;         ((2χ0,5) 1 μονάδα) 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 

 
EIKONA Δ 

 
 
6. Θ εικόνα Ε παρουςιάηει τα ςτάδια του αποχρωματιςμοφ του φφλλου ςε μπερδεμζνθ ςειρά. 

 
        1   2   3  4 

α) Να τοποκετιςετε ςε ςωςτι ςειρά τα ςτάδια. _____________________      ((4χ0,125) 0,5 μονάδα) 
 
β) Γιατί είναι απαραίτθτο να γίνει θ πιο πάνω διαδικαςία;        ((2χ0,125) 0,25 μονάδα) 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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γ) ςτον πίνακα που ακολουκεί παρουςιάηονται ςυνοπτικά οι πειραματικζσ διαδικαςίεσ για τθ μελζτθ 
τθσ φωτοςφνκεςθσ.  Να ςυμπλθρϊςετε τα κενά.             ((8χ0,16) 1.25 μονάδα) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ζλεγχοσ 

Ζλεγχοσ 

Ζλεγχοσ 

Ζλεγχοσ 
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ΜΕΟΣ Γ’: Αποτελείται από τρεισ (3) ερωτιςεισ. Κάκε ορκι απάντθςθ βακμολογείται με τρεισ (3) μο-
νάδεσ. Από τισ τρεισ (3) ερωτήςεισ να απαντήςετε ΜΟΝΟ ςτισ δφο (2). 

 
1. Να ονομάςετε τα οργανικά ςυςτιματα που ανικουν τα όργανα που δίνονται ςτον πιο κάτω πίνακα 

και να γράψετε τθ λειτουργία για το κάκε όργανο αντίςτοιχα.      ((4χ0,25) 1 μονάδα) 
 

ΟΓΑΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ 

i.  Καρδιά 
 
 

 

ii. Συκϊτι  

 
β) Θα μποροφςαν να ςυνεργαςτοφν τα πιο πάνω οργανικά ςυςτιματα;  Να δικαιολογιςετε τθν απά-
ντθςθ ςασ.              ((4χ0,25) 1 μονάδα) 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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γ) Να αντιςτοιχιςετε το οργανίδιο με το όνομα και τθ λειτουργία που επιτελεί.  ((4χ0,25) 1 μονάδα) 
 

 

Πνομα Οργανιδίου 

 

Λειτουργία 

Οργανιδίου 

Απαντήςεισ 

i. Χλωροπλάςτθσ 

Α. Εξαςφαλίηει τθν απαραί-

τθτθ ενζργεια για τισ ανά-

γκεσ του κυττάρου. 

 

ii. Μιτοχόνδριο  

Β. Ρεριζχει τισ πλθροφορίεσ 

που χρειάηεται το κφτταρο 

για να ελζγχει τισ δραςτθριό-

τθτεσ και τθ δομι του. Οι 

πλθροφορίεσ αυτζσ αποτε-

λοφν το γενετικό υλικό του 

κυττάρου. 

 

iii. Κυτταρικι μεμ-

βράνθ 
 

Γ. Ρεριβάλλει το κφτταρο, το 

ξεχωρίηει από το περιβάλλον 

του και επιτρζπει μόνον ςε 

οριςμζνεσ ουςίεσ να ειςζρ-

χονται και να εξζρχονται. 

 

iv. Ρυρινασ  

Δ. Υπάρχει μόνο ςτα φυτικά 

κφτταρα. Ρεριζχει μια ουςία 

με πράςινο χρϊμα, τθ χλω-

ροφφλλθ, που δεςμεφει τθν 

θλιακι ενζργεια κατά τθ λει-

τουργία τθσ Φωτοςφνκεςθσ. 

 

 
2. Με βάςθ το πιο κάτω επιςτθμονικό ςενάριο, να απαντιςετε ςτα επόμενα ερωτιματα: 

Επιςτθμονικό Σενάριο: Θ περίπτωςθ τθσ αςκζνειασ Beri-Beri  

Το 1887 μια περίεργθ νευρολογικι αςκζνεια απείλθςε τον κόςμο των Ολλανδικών Ανατολικών Ινδιών. 
Η αςκζνεια ονομάςτθκε BeriBeri. Μερικά από τα ςυμπτώματα τθσ αςκζνειασ αυτισ ιταν αδυναμία 
και απώλεια τθσ όρεξθσ, ενώ τα κφματα ςυχνά πζκαιναν από καρδιακι ανεπάρκεια. Οι επιςτιμονεσ 
ςκζφτθκαν ότι θ αςκζνεια μπορεί να προκαλείται από βακτιρια. Γι’ αυτό ζκαναν ζνεςθ ςε κοτόπουλα 
με βακτιρια από το αίμα των αςκενών με ΒeriΒeri. Τα κοτόπουλα που δζχτθκαν τθν ζνεςθ αρρώςτθ-
ςαν. Ωςτόςο, αρρώςτθςαν και μια ομάδα κοτόπουλων που δεν είχαν εμβολιαςτεί με τα βακτιρια. Έ-
νασ από τουσ επιςτιμονεσ, ο Δρ Eijkman, παρατιρθςε κάτι. Πριν από το πείραμα, όλα τα κοτόπουλα 
είχαν φάει ολόκλθρουσ κόκκουσ ρυηιοφ, αλλά κατά τθ διάρκεια του πειράματοσ, τα κοτόπουλα είχαν 
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τραφεί με κακαριςμζνο ρφηι. Ο Δρ Eijkman ερεφνθςε αυτι τθν ενδιαφζρουςα περίπτωςθ. Διαπίςτωςε 
ότι το κακαριςμζνο ρφηι ζλειπε θ κειαμίνθ, μια βιταμίνθ απαραίτθτθ για τθν καλι υγεία. 

 
α) Ροιά είναι θ Ραρατιρθςθ που ζγινε;               (1 μονάδα) 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

β) Ροιά είναι θ Υπόκεςθ που ζγινε;                (1 μονάδα) 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Γ) Σε ποιό ςυμπζραςμα κατζλθξαν οι επιςτιμονεσ;           (1 μονάδα) 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

3. Να μελετιςετε το πιο κάτω ςχεδιάγραμμα που παρουςιάηει ζνα τροφικό πλζγμα και να απαντιςε-
τε τισ ερωτιςεισ που ακλουκοφν. 

 

 
           ((2χ0,25) 0,5 μονάδα) 

α) Να ονομάςετε ζνα:  Ι) παμφάγο οργανιςμό     __________________________   

    ΙΙ) φυτοφάγο οργανιςμό   __________________________ 

β) Να ονομάςετε ζνα ηευγάρι οργανιςμϊν που ανταγωνίηονται για τθν τροφι τουσ.  
             ((3χ0,1) 0,3 μονάδα) 

1οσ Οργανιςμόσ 2οσ Οργανιςμόσ Ανταγωνίηονται για:  
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γ) ςτο ςχεδιάγραμμα πιο πάνω υπάρχουν δυο λάκθ. Να τα κυκλϊςετε.                             (0,2 μονάδα) 

 

δ) Τι ςυνζπειεσ κα υπιρχαν ςτουσ οργανιςμοφσ αν ξαφνικά εξαφανίηονταν όλα τα φυτά;  Να αναλφ-
ςετε τθν άποψθ ςασ.         ((3χ0,5) 1,5 μονάδα) 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

ε) Τι είναι πιο χριςιμο για ζνα επιςτιμονα, το τροφικό πλζγμα ι θ τροφικι αλυςίδα;  Να εξθγιςετε 

τθν απάντθςθ ςασ.         ((2χ0,25) 0,5 μονάδα) 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

ΤΕΛΟΣ 

 

 

 
       
 

Θ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΑ O ΣΥΝΤΟΝΙΣΤHΣ    Θ ΕΙΣΘΓΘΤΙΑ 

 

 

 

ΡΑΜΡΑΓΚ ΡΑΝΑΓΙΩΤΑ        ΟΝΘΣΙΦΟΟΥ ΑΝΤΕΑΣ                        ΣΚΟΥΙΔΟΥ ΚΟΙΝΑ 
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ΟΓΖΓΗΔ:   Σν γξαπηό απνηειείηαη από 7 ζελίδες. 

                     Να γξάθεηε κε κπιε ή καύξν κειάλη. 

                    Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε δηνξζωηηθνύ. 

 

 

 

1. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο.                                                  (κνλ.1)   

α. Οη δσηθνί νξγαληζκνί κπνξνύλ λα δηαθξηζνύλ ζε ζπνλδπισηά θαη αζπόλδπια κε βάζε ην     

    θξηηήξην ηεο παξνπζίαο (ή όρη) ……………………………………………………………… 

β. Έλαο νξγαληζκόο κπνξεί λα είλαη ………………………….. ή πνιπθύηηαξνο. 

  

 

2.  Να γξάςεηε δύν όξγαλα γηα θάζε έλα από ηα πην θάησ νξγαληθά ζπζηήκαηα.     (κνλ.1) 

ΟΡΓΑΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΟΡΓΑΝΑ 

Αλαπλεπζηηθό ύζηεκα   

Αλαπαξαγσγηθό ύζηεκα   

 

3. Να γίλεη αληηζηνίρηζε ησλ όξσλ ηεο ζηήιεο Α κε ηηο έλλνηεο ηεο ζηήιεο Β.                  (κνλ.1) 

 

ηήιε Α ηήιε Β  

Α. πεξκαηνδσάξηα 
 

1. Ωνζήθε                                                                          Α:……….  

Β. Κξπςνξρία 
 

2. άιπηγγα                                                                        Β:……….  

Γ. Ωάξηα 
 

3. Όηαλ νη όξρεηο βξίζθνληαη ζηελ θνηιηαθή πεξηνρή          Γ:……… 

Γ. Γνληκνπνίεζε 
 

4. Όξρεηο                                                                            Γ:……….  

ΓΤΜΝΑΗΟ ΓΡΟΗΑ ΛΑΡΝΑΚΑ                                ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ 2012-2013 

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΗΟΤΝΗΟΤ 2013 
ΜΑΘΖΜΑ: Βηνινγία                                                              ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ: 06/06/2013 

ΣΑΞΖ:  Α΄ Γπκλαζίνπ                                                            Βαζκόο :………..............    

Υξόλνο: 1,30'                                           Τπνγξαθή Καζεγεηή :......................... 
 
Ολνκαηεπώλπκν  καζεηή/ηξηαο:.................................................................................  

Σκήκα: ………………….                                                                 Αξ. ………………..                                                                 

ΜΔΡΟ Α΄: Απνηειείηαη από έμη (6) εξωηήζεηο. Κάζε ζωζηή απάληεζε 

βαζκνινγείηαη κε κία (1) κνλάδα. Να απαληήζεηε ζε ΟΛΔ ηηο εξωηήζεηο.  
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4. Να γξάςεηε δίπια από θάζε νξγαληζκό ην Βαζίιεην ζην νπνίν απηόο αλήθεη.               (κνλ.1)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Να γξάςεηε κέζα ζην θνπηάθη ην γξάκκα  ή Λ αλ ε πξόηαζε είλαη ζσζηή ή ιαλζαζκέλε  

     αληίζηνηρα:                                                                                                                (κνλ. 1) 

     α. Οη παξαγσγνί ή απηόηξνθνη νξγαληζκνί ζπλζέηνπλ κόλνη ηνπο ηελ ηξνθή ηνπο κε ηε 
          δηαδηθαζία ηεο θσηνζύλζεζεο. 
     β. Οη θαηαλαισηέο είλαη νξγαληζκνί νη νπνίνη ηξέθνληαη κόλν κε άιια δώα. 

  

6. α. αο δίλνληαη νη παξαθάησ εηθόλεο:                                                                            (κνλ.0,5)   

                                   

                         Δηθ.1                                                                 Δηθ.2              

      Πνηα από ηηο εηθόλεο αληηζηνηρεί ζην δσηθό θαη πνηα ζην θπηηθό θύηηαξν;   

      Δηθ. 1. ……………………………………..     Δηθ. 2. ……………………………………. 

 

 β. Να γξάςεηε δύν (2) δηαθνξέο αλάκεζα ζηα θπηηθά θαη δσηθά θύηηαξα.                   (κνλ.0,5)    

 

 

 

Γηαθνξέο 

        Εσηθά 

 

      Φπηηθά 

1  

 

 

2  

 

 

 

ΕΩΝΣΑΝΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΒΑΗΛΔΗΟ 

αικνλέιια  

Μαληηάξη  

Βάηξαρνο  

Διηά  
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ΜΔΡΟ Β΄: Απνηειείηαη από έμη (6) εξωηήζεηο. Κάζε ζωζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 

δύν (2) κνλάδεο. Να απαληήζεηε ΜΟΝΟ ζε ηέζζεξηο (4) από ηηο έμη (6) εξωηήζεηο. 

 

1. α. ηνλ παξαθάησ πίλαθα δίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηέζζεξηο (4) δσληαλνύο νξγαληζκνύο πνπ 

όινη αλήθνπλ ζηα ζπνλδπισηά. Να αλαθέξεηε ζε πνηα Οκνηαμία πνλδπισηώλ αλήθνπλ νη 

νξγαληζκνί 1 κέρξη 4, ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πίλαθα.                                                         (κνλ.2) 

 

Εωληαλνί Οξγαληζκνί  
 

Πιεξνθνξίεο Οκνηαμίεο πνλδπιωηώλ  

Οξγαληζκόο 1  
 

Γελλήζεθε ζηε μεξά από 
αβγά κε ζθιεξό θέιπθνο. 
Έρεη ηελ ηθαλόηεηα λα πεηά. 
Αλαπλέεη κε πλεύκνλεο. Σν 
δέξκα ηνπ θαιύπηεηαη κε 
θηεξά.  

 

Οξγαληζκόο 2  
 

Εεη θπξίσο ζηε μεξά. Γελλά 
αβγά ζηε μεξά. Αλαπλέεη κε 
πλεύκνλεο. Σν δέξκα ηνπ 
είλαη μεξό θαη θαιύπηεηαη 
από θνιίδεο.  

 

Οξγαληζκόο 3  
 

Γελλήζεθε θαη κεγάισζε 
αξρηθά ζην λεξό 
αλαπλένληαο κε βξάγρηα. ηε 
ζπλέρεηα, κεηακνξθώζεθε 
αλαπηύζζνληαο ηελ 
ηθαλόηεηα λα δεη θαη ζηε μεξά 
αλαπλένληαο κε πλεύκνλεο. 
Γελλά αβγά ζην λεξό. Σν 
δέξκα ηνπ είλαη ιείν θαη 
πάληνηε πγξό.  

 

Οξγαληζκόο 4  
 

Εεη θαη πνιιαπιαζηάδεηαη 
κόλν ζην λεξό.  
Γελλά αβγά. Αλαπλέεη κε 
βξάγρηα. Σν δέξκα ηνπ 
θαιύπηεηαη κε ιέπηα.  

 

 
   

2. α. Να ζπκπιεξώζεηε ηελ πην θάησ ρεκηθή αληίδξαζε έηζη ώζηε λα πεξηγξάθεη ηε 

δηαδηθαζία ηεο θσηνζύλζεζεο.                                                                              (κνλ. 1,5)   
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β. Να εμεγήζεηε  ηε ζεκαζία ηεο  θσηνζύλζεζεο γηα ηνλ άλζξσπν.                      (κνλ. 0,5) 
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Να αληηζηνηρήζεηε θάζε όξγαλν ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ κε ηελ ιεηηνπξγία πνπ επηηειεί.            

                                                                                                                                          (κνλ.2)                 

 
Δηθόλα 

Οξγάλνπ 

Όλνκα 

Οξγάλνπ 
Αληηζηνίρεζε  

Λεηηνπξγία 

Οξγάλνπ 

Α 

 

 
………………. Α -…… 1 

Πέςε θαη 
απνξξόθεζε 
νπζηώλ ηεο 
ηξνθήο  

  

Β 

 

………………. Β -…… 2 

Βνεζνύλ ζηελ 

αλαπλνή, 

δηεπθνιύλνληαο ηελ 

αληαιιαγή αεξίσλ, 

νμπγόλνπ θαη 

δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα. 

Γ 

        

…………….. 
 

Γ -…… 
3 

Λεηηνπξγεί σο 

αληιία αίκαηνο 

Γ 

 

 

 

……………… 

 

Γ -…… 
4 

 

Παξαγσγή θαη 
θαηαζηξνθή 

νπζηώλ  
 

 

4. α. Να εμεγήζεηε πώο κπνξνύκε λα απνδείμνπκε όηη ηα πξάζηλα θπηά θσηνζπλζέηνπλ. 

(Να πεξηγξάςεηε ηα βήκαηα πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε ζηνλ απνρξσκαηηζκό, πνηα πιηθά ζα 

ρξεηαζηνύκε, θαη ην ηειηθό ζπκπέξαζκα).                                                                            (κνλ.2)     

 .............................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................. 

 …………………………………………………………………………………………………….. 
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5. α. Ζ εηθόλα ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, δείρλεη ην αλαπαξαγσγηθό ζύζηεκα ζηε γπλαίθα. Nα 

γξάςεηε πην θάησ ηα νλόκαηα ησλ νξγάλσλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζε θάζε γξάκκα ζηελ εηθόλα  .                                        

(κνλ.1.25)  

                Α                                               

                 Β                                               

                 Γ 

 

 

        Α. …………………. Β. ……………… Γ. ………………… Γ. ………………Δ. ………………. 

β. Μηα θνξά πεξίπνπ ην κήλα, έλα σάξην απειεπζεξώλεηαη από ηελ …………….. θαη πέθηεη 
ζηνλ …………….. Ζ  απειεπζέξσζε ηνπ σαξίνπ νλνκάδεηαη …………………    (κνλ.0,75)   

                                                                                                                               
            

6.  α. Να θαηαζθεπάζεηε κηα ηξνθηθή αιπζίδα κε ηνπο πην θάησ νξγαληζκνύο:                 (κνλ.1)                                                                                                                                 

            θίδη, ιαγόο, ρνξηάξη, ζπηδαεηόο 
 
…………………→…………………… → ………………………→………………………… 
 
     β.  Πνηνο νξγαληζκόο είλαη ν παξαγσγόο θαη πνηνη νη θαηαλαισηέο ζηελ πην πάλσ ηξνθηθή           
αιπζίδα;                                                                                                                               (κνλ.1)                                                                                                                                 
         η. Παξαγσγόο: ……………………………………………………………………………. 

        ηη. Καηαλαισηέο: …………………………………………………………………………  

 

 

 

 
 

 
1. α. ην δηπιαλό ζρεδηάγξακκα θαίλεηαη ην γελλεηηθό ζύζηεκα ηνπ άλδξα. Να  

    νλνκάζεηε ηα κέξε 1 - 5 :                                                                                   (κνλ.1,25)                                                                                                              
 
 
   1. ………………………….. 
  
   2…………………………… 
 
   3……………………………. 
 
   4…………………………….                           2  2222 2        
    
   5……………………………. 

Γ
 

   

 

ΜΔΡΟ Γ΄: Απνηειείηαη από ηξεηο (3) εξωηήζεηο.  

Κάζε ζωζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε ηξεηο (3) κνλάδεο.  

Να απαληήζεηε ΜΟΝΟ ζε δπν (2) από ηηο ηξεηο (3) εξωηήζεηο. 

Δ
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 β.    Από πνηα ζπζηαηηθά απνηειείηαη ην ζπέξκα;                                                      (κνλ.0,5 )                                                                                                               
 
       …………………………………………………………………………………....................... 
 
 γ. Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ ζπεξκαηνδσαξίνπ όπσο δείρλνπλ νη αξηζκνί 1 - 3.        (κνλ.0,75) 
 
                                                                                                 1………………………………… 
                                                  1                2               3           
                                                                                                      2………………………………… 
                                                                                                                               
                                                                                                 3………………………………… 
 
 δ. Να γξάςεηε δύν (2) δηαθνξέο κεηαμύ σαξίνπ θαη ζπεξκαηνδσαξίνπ.                       (κνλ.0,5 )                                                                                                               
 

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

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

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

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

 

2. Να κειεηήζηε ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα ην νπνίν παξνπζηάδεη έλα ηξνθηθό πιέγκα κηθξνύ                                                  

δάζνπο θαη λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 

     ε έλα ιηβάδη ηεο Νόηηαο Ρόδνπ θαη ζην γεηηνληθό κηθξό δάζνο επηβηώλνπλ δηάθνξνη                 
νξγαληζκνί. Οη ηξνθηθέο ζρέζεηο πνπ αλαπηύζζνληαη κεηαμύ ηνπο απεηθνλίδνληαη ζην πην θάησ     
ηξνθηθό πιέγκα: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

α. Να νλνκάζεηε:                                                                                                          (κνλ.0,75) 

i. Έλα παξαγσγό  

ii. Έλα θνξπθαίν ζεξεπηή  

iii. Έλα ζαξθνθάγν  

 

β. Ση δείρλνπλ ηα βέιε πνπ ζπλδένπλ ηνπο νξγαληζκνύο ζην πην πάλσ πιέγκα;        (κνλ.0,25) 

………………………………………………………………………………………………………………

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

 

http://www.askiseislykeiou.com/2011/11/2008_06.html
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γ. Να αλαθέξεηε δύν (2) νξγαληζκνύο πνπ αληαγσλίδνληαη κεηαμύ ηνπο γηα ηελ ηξνθή (κε βάζε 

ην ηξνθηθό πιέγκα πνπ θαίλεηαη πην πάλσ).                                                                   (κνλ.1) 

Οξγαληζκόο 1 Οξγαληζκόο 2 Γηα πνηα ηξνθή αληαγωλίδνληαη; 

   

 

δ. Αλ απνκαθξπλζνύλ από ην δαζηθό νηθνζύζηεκα ηα θίδηα λα εμεγήζεηε πώο απηό ζα 

επεξεάζεη ηνλ πιεζπζκό ησλ θνπθνπβάγησλ.                                                                  (κνλ.0,5) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

ε. Να γξάςεηε δύν ηξνθηθέο αιπζίδεο πνπ παξαηεξνύληαη ζην πην πάλσ νηθνζύζηεκα. (κνλ.0,5)    

                                                                                                                                            

     1. ……………………→ ………………………→ ……………………→……………………….. 

     2. ……………………→ ………………………→ ………………………→…………………… 

 

3. Να απαληήζεηε ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θαηλόκελν ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ: 
 
α) ηελ αύμεζε   θπξίσο  πνηνπ  αεξίνπ ηεο αηκόζθαηξαο νθείιεηαη ην θαηλόκελν ηνπ 
ζεξκνθεπίνπ;……………………………………………………...………………………… (κνλ. 0,5) 

  
β) Σν θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζπλδέεηαη κε ηε ζπλερή αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηνλ 

πιαλήηε καο. Να εμεγήζεηε πνπ νθείιεηαη ε αύμεζε απηή ηεο ζεξκνθξαζίαο ηεο γεο. (κνλ.0,5)                                                       

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

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

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

  
γ) Να αλαθέξεηε δύν (2) απνηειέζκαηα ηεο αύμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηεο γεο:           (κνλ. 1) 

  

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

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

 

δ) Να πξνηείλεηε δύν (2) ηξόπνπο αληηκεηώπηζεο ηνπ θαηλόκελνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ :    (κνλ. 1)                                                                          

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

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

  

                                                                                                                              

  ΟΗ ΔΗΖΓΖΣΡΗΔ                                                                   Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 
   ηέιια Μάνπεξ                                                                     

   Αιεμάλδξα άββα                                                           Γξεγόξεο Χαηδεκάξθνπ 
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ΔΤΡΤΒΙΑΓΔΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑ                             ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2012-2013 

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ/ ΚΑΣΑΣΑΚΣΗΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2013 

 

                   ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΟΚΣΩ (8) ΔΛΙΓΔ     

      

 1. Να ζπκπιεξώζεηε κε ηηο θαηάιιειεο ιέμεηο ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα έηζη ώζηε λα πεξηγξάθεηαη 

ζσζηά ε δηαδηθαζία ηεο θσηνζύλζεζεο. 

 

(4 x 0,25 = 1μ) 

 2. ηνλ πην θάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηέζζεξηο (4) δσληαλνί νξγαληζκνί.              

            Να γξάςεηε θάησ από ηνλ θάζε νξγαληζκό ην Βαζίιεην ζην νπνίν απηόο αλήθεη.        

      

(4 x 0,25 = 1μ) 

3. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο κε ηελ θαηάιιειε ιέμε.                      

   3.α. Ζ πάζεζε θαηά ηελ νπνία ν έλαο ή θαη νη δύν όξρεηο παξακέλνπλ ζηελ θνηιηαθή πεξηνρή 
νλνκάδεηαη ……………………… 

   3.β. Ζ καδηθή απνβνιή ηνπ ζπέξκαηνο νλνκάδεηαη …………………………  

(2 x 0,5 = 1μ) 

 
ΜΑΘΗΜΑ: BΙΟΛΟΓΙΑ                                                         ΣΑΞΗ: Α΄ 

 
Βαθμόρ: …………….................. 
 
Τπ. Καθηγ.: …………….…….... 

 
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ:13/06/2013                        ΥΡΟΝΟ:1 ΩΡA 30 ΛΔΠΣΑ 

 
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΜΑΘΗΣΗ/ΣΡΙΑ: 

 
ΣΜΗΜΑ:                                                                                                                         ΑΡ.: 

Εσληαλόο Οξγαληζκόο 

    

ΜΑΨΝΣΑΝΟ ΑΜΟΗΒΑΓΑ ΜΑΝΗΣΑΡΗ ΑΛΟΓΟ 

Βαζίιεην δσληαλώλ νξγαληζκώλ 
    

ΜΔΡΟ Α’: Απνηειείηαη από έξι (6) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε μία 
(1) κνλάδα. Να απανηήζεηε ζε όλερ ηιρ επωηήζειρ. 

Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο. 

 

ΟΞΤΓΟΝΟ 

ΗΛΙΑΚΟ ΦΩ 
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4. Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ πνπ θαίλνληαη ζην παξαθάησ ζρεδηάγξακκα.                                                                                                           

   

 

                                                                           

 

 

 

(4 x 0,25 = 1μ) 

 

5. Να αληηζηνηρίζεηε δίπια από ηνλ αξηζκό θάζε νξγάλνπ ην γξάκκα κε ηελ αληίζηνηρε ιεηηνπξγία πνπ 

βξίζθεηαη ζηε δεμηά πιεπξά ηνπ πίλαθα.     

 

(4 x 0,25 = 1μ) 

 

6. α. Να απαληήζεηε ζηελ πην θάησ εξώηεζε πνιιαπιήο επηινγήο βάδνληαο ζε θύθιν έλα κόλν γξάκκα 
Α, Β, Γ ή Γ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πην ζσζηή απάληεζε.  
 

Δηεπόηποθοι είναι οι οπγανιζμοί πος μποπούν να:  
Α. παξάγνπλ ηελ ηξνθή ηνπο από απιέο νπζίεο όπσο ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη ην λεξό.  

Β. επηβηώλνπλ ρσξίο πξόζιεςε ελέξγεηαο.  

Γ. θαηαλαιώλνπλ άιινπο νξγαληζκνύο γηα λα πάξνπλ ελέξγεηα.  

Γ. θάλνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο θσηνζύλζεζεο.  

 

6. β. Πώο νλνκάδνληαη δηαθνξεηηθά νη απηόηξνθνη νξγαληζκνί; 

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

(2 x 0,5 = 1μ) 

ΟΡΓΑΝΟ 

1: 

2: 

3: 

4: 

 Όπγανο Ανηιζηοίσιζη  Λειηοςπγία 

1. Χνζήθε 1 - …….. Α. Γέρεηαη ην πένο ηνπ άλδξα θαηά ηε ζεμνπαιηθή 
επαθή θαη δηαζηέιιεηαη θαηά ηνλ ηνθεηό γηα λα 
πεξάζεη ην παηδί. 

2. Μήηξα 2 - …….. Β. Παξαγσγή ησλ σαξίσλ θαη ησλ γπλαηθείσλ  
νξκνλώλ. 

3. Χαγσγόο 3 - …….. Γ. πλάληεζε ηνπ ζπεξκαηνδσαξίνπ κε ην σάξην. 

4. Κόιπνο 4 - …….. Γ. Δκθύηεπζε θαη αλάπηπμε ηνπ εκβξύνπ. 
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1. Να γξάςεηε ηα 8 πην θάησ δώα ζηελ πλνκνηαμία πνπ αλήθνπλ.                                                                  

Βάηξαρνο, ςάξη, ρηαπόδη, πεξηζηέξη, κέιηζζα, γάηα, δειθίλη, αζηεξίαο. 

                     πονδςλωηά                       Αζπόνδςλα 

  

 

 

(8 x 0,25 = 2μ) 

 

2. α. Να γξάςεηε έλα όξγαλν πνπ αλήθεη ζε θάζε έλα από ηα πην θάησ νξγαληθά ζπζηήκαηα ηνπ 
αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ, ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί.                 

ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΟΡΓΑΝΟ 

Κπθινθνξηθό ζύζηεκα  

Αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα  

Πεπηηθό ζύζηεκα  

Αλαπαξαγσγηθό ζύζηεκα ζηνλ άλδξα  

 

(4 x 0,25 = 1μ) 

2. β. Πνηα είλαη ε γεληθή ιεηηνπξγία ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο;                                              

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………..(1 x 0,5 = 0,5μ)                                                                                                    

2. γ. Πνηα ζρέζε ππάξρεη κεηαμύ ησλ νξγαληθώλ ζπζηεκάησλ ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ;  

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

                                                                                                                                               (1 x 0,5 = 0,5μ)   

3. Σν ζπεξκαηνδσάξην είλαη ην αξζεληθό γελλεηηθό θύηηαξν. 

3. α. ε πνην όξγαλν παξάγνληαη ηα ζπεξκαηνδσάξηα;                                       

…………………………………………………………………………………………………..…(1 x 0,75 = 0,75μ)                                                                                                                              

3. β. Να νλνκάζεηε ηα ηξία βαζηθά κέξε ηνπ ζπεξκαηνδσαξίνπ.                         

.......................................................................................................................................... (3 x 0,25 = 0,75μ)                                 

3. γ. Να αλαθέξεηε έλα ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ζπεξκαηνδσαξίνπ πνπ ην βνεζά λα θηλείηαη.   

      .............................................................................................................................................. (1 x 0,5 = 0,5μ)      

             ΜΔΡΟ Β’: Απνηειείηαη από έξι (6) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δύο 
(2)                      κνλάδεο. Από ηιρ έξι (6) επωηήζειρ να απανηήζεηε ΜΟΝΟ ζηιρ ηέζζεπιρ (4). 

                     

              

κνλάδεο.  

Από ηιρ έξι (6) επωηήζειρ να απανηήζεηε ΜΟΝΟ ζηιρ ηέζζεπιρ (4). 
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Εώα 

πονδςλωηά Αζπόνδςλα 

 

 

        

Κπιηήπιο Α 

 

4. α. Να ζπκπιεξώζεηε ζην παξαθάησ ελλνηνινγηθό δηάγξακκα ηηο 5 Οκνηαμίεο ησλ πνλδπισηώλ.                                                                                                       

 

 

 

 

 

(5 x 0,25 = 1,25μ) 

4. β. Πνην είλαη ην ραξαθηεξηζηηθό πνπ αληηζηνηρεί ζην θξηηήξην Α;                          

…………………………………………………………………………………………………..…(1 x 0,75 = 0,75μ) 

 

5. Να αληηζηνηρίζεηε θάζε όξγαλν ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ κε ηε ιεηηνπξγία πνπ επηηειεί.                               

Γπ. Όπγανο Ανηιζηοίσιζη Α/Α Λειηοςπγία Οπγάνος 

Α  

 

πθώηη 

Α -…… 1 

Πέςε θαη απνξξόθεζε 

νπζηώλ ηεο ηξνθήο. 

Β  

 

 

Έληεξα 

Β -…… 2 Βνεζνύλ ζηελ 

αλαπλνή, 

δηεπθνιύλνληαο ηελ 

αληαιιαγή αεξίσλ, 

νμπγόλνπ θαη δηνμεηδίνπ 

ηνπ άλζξαθα. 

Γ  

 

 

Καξδηά 

Γ -…… 3 

Αληιία ηνπ αίκαηνο. 

Γ  

Πλεύκνλεο 

Γ -…… 4 

Παξαγσγή θαη 

θαηαζηξνθή νπζηώλ. 

 

                   (4 x 0,5 = 2 μ) 
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6. Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α κε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Β.             

Ομοηαξία Ανηιζηοίσιζη Υαπακηηπιζηικά γνωπίζμαηα 

1. Θειαζηηθά  

1- ………… 

Α. Πνιπθύηηαξνη δσηθνί νξγαληζκνί πνπ δνπλ θαη 
πνιιαπιαζηάδνληαη κόλν ζην λεξό. Γελλνύλ αβγά. Αλαπλένπλ 
κε βξάγρηα. Σν δέξκα ηνπο θαιύπηεηαη κε ιέπηα. 

2. Πηελά  

2- ………… 

Β. Πνιπθύηηαξνη δσηθνί νξγαληζκνί πνπ δνπλ θαη ζην λεξό θαη 

ζηελ μεξά. Γελλνύλ αβγά ζην λεξό. Σν δέξκα ηνπο είλαη ιείν 

θαη πάληνηε πγξό. 

3. Ακθίβηα  

3- ………… 

Γ. Πνιπθύηηαξνη δσηθνί νξγαληζκνί πνπ γελλνύλ «δσληαλά» 

κηθξά, ηα νπνία ζειάδνπλ ζηα αξρηθά ζηάδηα ηεο δσήο ηνπο. 

Ενπλ άιια ζηελ μεξά θαη άιια ζην λεξό. Σν δέξκα ηνπο 

θαιύπηεηαη κε ηξίρεο. 

4. Φάξηα  

4- ………… 

Γ. Πνιπθύηηαξνη δσηθνί νξγαληζκνί πνπ γελληνύληαη ζηελ μεξά 

από αβγά κε ζθιεξό θέιπθνο. Σα πεξηζζόηεξα έρνπλ ηελ 

ηθαλόηεηα λα πεηνύλ. Σν δέξκα ηνπο θαιύπηεηαη κε θηεξά. 

        (4 x 0,5 = 2μ) 

   

1.α. Ο Εήλσλαο ζέιεη λα θάλεη απνρξσκαηηζκό θύιισλ θπηνύ θαη αλίρλεπζε ακύινπ. 

Σα πην θάησ είλαη ηα βήκαηα πνπ ζα αθνινπζήζεη ν Εήλσλαο (όρη κε ηε ζσζηή ζεηξά):  

Α: Πξνβιεκαηηζκόο- Παξαηήξεζε  Γ: Πείξακα  Δ: Δπηβεβαίσζε/Απόξξηςε ππόζεζεο 

Β: Απνηειέζκαηα                         Γ: Τπόζεζε  Σ: πκπέξαζκα 

i. Να γξάςεηε κε ηε ζσζηή ζεηξά ηα βήκαηα (γξάκκαηα), ζπκπιεξώλνληαο ην πην θάησ δηάγξακκα. 

 

                                (6 x 0,25 = 1,5 μ) 

ii. Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ πεηξάκαηνο ηνπ Εήλσλα, έλα από ηα ζηάδηα ηνπ πεηξάκαηνο πεξηέρεη  
  θάπνην θίλδπλν.  

Πνηνο είλαη ν θίλδπλνο πνπ ππάξρεη;  ……………………………………………………………………... 

..............................................................................................................................(1 x 0,25 = 0,25 μ)  

iii. Πνηα ρεκηθή νπζία (αληηδξαζηήξην) πξέπεη απαξαίηεηα λα ρξεζηκνπνηήζεη ζην πείξακα ηνπ γηα λα  

   εμεηάζεη αλ έγηλε θσηνζύλζεζε ή όρη. ............................................................................................... 

                             (1 x 0,25 = 0,25 μ) 

 

             ΜΔΡΟ Γ’: Απνηειείηαη από ηπειρ (3) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε  

ηξεηο      ηπειρ (3) κνλάδεο. Από ηιρ ηπειρ (3) επωηήζειρ να απανηήζεηε ΜΟΝΟ ζηιρ δύο (2). 
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1. β. Να γξάςεηε δύο (2) επηρεηξήκαηα πνπ λα ππνζηεξίδνπλ όηη ε θσηνζύλζεζε είλαη κηα πνιύ  

 ζεκαληηθή ιεηηνπξγία γηα ηελ επηβίσζε όισλ ησλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ ζηνλ πιαλήηε καο. 

i. ………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………… 

ii. ………………………………………………………………………………………………………… 

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

                                                                               (2 x 0,5 = 1 μ) 

 

2.α. αο δίλεηαη ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα ηνπ 

γπλαηθείνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο. 

Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα πνπ παξνπζηάδνπλ νη 

ελδείμεηο 1 κέρξη 4, ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πην θάησ 

πίλαθα. 

Α/Α Όπγανο 

1.  

2.  

3.  

4.  

.        (4 x 0,25 = 1 μ) 

2. β.  αο δίλεηαη ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα ηνπ 

αληξηθνύ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα πνπ παξνπζηάδνπλ νη 

ελδείμεηο 1 κέρξη 4, ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πην θάησ 

πίλαθα. 

 

Α/Α Όπγανο 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

(4 x 0,25 = 1μ) 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

4 
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2. γ. Να γξάςεηε ωζηό δίπια από θάζε ζσζηή δήισζε θαη Λάθορ δίπια από θάζε ιαλζαζκέλε.                                                                                                    

 Σν σάξην είλαη κηθξόηεξν από ην ζπεξκαηνδσάξην.                                      …………………. 

 Ζ έμνδνο ηνπ σαξίνπ από ηελ σνζήθε νλνκάδεηαη σνξξεμία.                      …………………. 

 Ο ηνθεηόο είλαη ε γέλλεζε ηνπ παηδηνύ.                                                          …………………. 

 Σν ζπεξκαηνδσάξην έρεη ζθαηξηθό ζρήκα.                                                     …………………. 

                                                                                                                                       (4 x 0,25 = 1μ) 

 

3. Να κειεηήζεηε ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα ην νπνίν παξνπζηάδεη έλα ηξνθηθό πιέγκα ηνπ Γάζνπο 
Πάθνπ  θαη λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

3. α. Να νλνκάζεηε:                                                                                                       

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

              (4 x 0,25 = 1μ)    

 

i. Έλα πακθάγν νξγαληζκό  

ii. Έλα θπηνθάγν νξγαληζκό  

iii. Έλα ζαξθνθάγν νξγαληζκό  

iv. Έλα θνξπθαίν ζεξεπηή  

ΣΡΔΜΗΘΗΑ ΥΗΝΗΑ ΥΟΡΣΑΡΗ ΛΑΣΕΗΑ 

ΑΓΡΗΝΟ ΛΑΓΟ ΦΑΑ 

ΦΗΓΗ 

ΠΗΕΑΔΣΟ ΑΛΔΠΟΤ 
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3. β. Με βάζε ην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα λα ζρεδηάζεηε (λα γξάςεηε) κία ηξνθηθή αιπζίδα πνπ λα 

απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) νξγαληζκνύο.                                                                                                            

                                                                                                             

 

(4 x 0,25 = 1μ) 

3. γ.  i. Πνην είλαη πην ρξήζηκν, γηα έλα επηζηήκνλα, κία ηξνθηθή αιπζίδα ή έλα ηξνθηθό πιέγκα;  

   ………………………………………………………………………………………………………………… 

ii. Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                                                       

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                                                        (2 x 0,5 = 1μ) 

ΚΑΛΗ ΔΠΙΣΤΥΙΑ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οη εηζεγήηξηεο:                                                                                Ζ ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ 

........................                                                                               ................................... 

Διέλε Λύηξα                                                                                    Καηεξίλα  Κπξηαθίδνπ 

........................                                                                                                                                                                                                                                                            

Μαξία Λνπθά 
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ΓΤΜΝΑΙΟ  ΦΑΝΔΡΩΜΔΝΖ ΛΑΡΝΑΚΑ                 ΥΟΛΙΚΖ  ΥΡΟΝΙΑ   2012 – 2013

         

ΓΡΑΠΣΔ  ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ  ΔΞΔΣΑΔΙ  ΙΟΤΝΙΟΤ 2013 

 

ΜΑΘΖΜΑ : ΦΤΙΟΓΝΩΣΙΚΑ                                 ΒΑΘΜΟ  : …………………………………..   

ΣΑΞΖ :   Α΄  ΓΤΜΝΑΙΟΤ                                  ΒΑΘΜΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩ…………………… 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ :  90  ΛΔΠΣΑ                                             ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ :   ………………. 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΙΑ :  10/06/2013 

 

 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ : ………………………………………………….…ΣΜΖΜΑ :…...ΑΡΙΘΜ : …… 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΖΓΙΔ: -  Δπιηπέπεηαι η σπήζη πέναρ σπώμαηορ μπλε ή μαύπος μόνο.  

                 -  Απαγοπεύεηαι η σπήζη διοπθωηικού ςγπού (Tipp – Ex) και ηαινίαρ. 

                     -  Σο εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από δώδεκα (12) ζελίδερ και από   

                         ηπία μέπη, Α, Β και Γ.  

 

 Μέπορ  Α΄   ( κνλάδεο  6  )  

Απνηειείηαη από έξι (6) επωηήμαηα. Να απαληήζεηε  ζε  όλα ηα επωηήμαηα.  Κάζε νξζή θαη 

νινθιεξσκέλε απάληεζε βαζκνινγείηαη κε μία (1)  μονάδα.  

 

Δπώηημα 1 

Να ζπκπιεξώζεηε ηελ θαζεκηά από ηηο πην θάησ πξνηάζεηο κε ηελ θαηάιιειε ιέμε.                                                                

                                                                                                                                    (2 x 0,5 = 1 μ) 

 

Η. Ζ θσηνζύλζεζε γίλεηαη ζε έλα νξγαλίδην ηνπ θπηηάξνπ, ηνλ……………………………………… . 

ΗΗ. Σν ηώδην είλαη κηα νπζία πνπ ρξεζηκνπνηνύκε γηα  λα αληρλεύζνπκε  ην……………………….. . 

 

 

Δπώηημα 2 

Να ηνπνζεηήζεηε ζηε ζσζηή ρξνληθή ζεηξά ηα παξαθάησ ζηάδηα ηεο επηζηεκνληθήο κεζόδνπ:                             

                                                                                                                                                (5 x 0,20 = 1 μ) 

    Α)  ζπκπέξαζκα, Β) παξαηήξεζε, Γ) απνηέιεζκα, Γ) πείξακα , Δ) ππόζεζε                               

1…………………………………………………………………………………………………………... 

       2………………………………………………………………………………………………………….. 

3…………………………………………………………………………………………………………... 

4………………………………………………………………………………………………................. 

5…………………………………………………………………………………………………………... 
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Δπώηημα 3 

Να ζρεδηάζεηε ηελ πην θάησ ηξνθηθή αιπζίδα κε ηα αθόινπζα:                 (4 x 0,25 = 1 μ)                              

 κόηα, αλεπού, ζκοσλήκι, μαρούλι 

 

.........................                  .............................                 .......................                 ...................... 

 

    

Δπώηημα 4  
Γίλνληαη νη πην θάησ όξνη:                                                                                                 

Ιζηόρ,   Κύηηαπο,   Οπγανικό ζύζηημα,   Όπγανο 

Να ηνπο βάιεηε ζηε ζσζηή ζεηξά, ώζηε λα θηάζεηε από ην πην απιό ζην πην ζύλζεην.                                                                                                                                 

                                                                                                                                               (4 x 0,25 = 1 μ) 

 

…………………… → ………...…………… →………………… →………………… → Οξγαληζκόο 

 

 

Δπώηημα 5 

Να ζπκπιεξώζεηε ηελ θαζεκηά από ηηο πην θάησ πξνηάζεηο κε ηελ θαηάιιειε ιέμε.  

                                                                                                                        (4 x 0,25 = 1 μ)                              

I. Σα δύν όξγαλα πνπ είλαη ππεύζπλα γηα ηε κεηαθνξά ζξεπηηθώλ νπζηώλ θαη νμπγόλνπ ζην 

έκβξπν είλαη ν……………………………………. θαη ν ……………………………………………….. . 

ΗΗ. Ζ δηαδηθαζία εμόδνπ ηνπ εκβξύνπ από ην ζώκα ηεο κεηέξαο νλνκάδεηαη……………………… . 

ΗΗΗ. Σν έκβξπν βξίζθεηαη κέζα ζε έλα ζάθν, ηνλ……………………………………………………… . 

 

 

Δπώηημα 6 

Να βάιεηε ζε θύθιν ηε ζσζηή απάληεζε. Τπάξρεη κόλν μία (1) ζσζηή απάληεζε ζε θάζε 

εξώηεκα.                                                                                                                   (4 x 0,25 = 1 μ) 

 

Α. Πνηα  είλαη ε θύξηα δηαθνξά αλάκεζα ζηα πξώηηζηα θαη ηα κνλήξε: 

     Η. κόλν ηα κνλήξε έρνπλ ππξήλα 

     ΗΗ. κόλν ηα πξώηηζηα έρνπλ ππξήλα 

     ΗΗΗ. κόλν ηα πξώηηζηα έρνπλ θπηηαξηθό ηνίρσκα 

     ΗV. κόλν ηα κνλήξε έρνπλ θπηηαξηθό ηνίρσκα 

Σο επώηημα ζςνεσίζεηαι ζηην επόμενη ζελίδα 
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Β. Πνηα είλαη ε θύξηα δηαθνξά αλάκεζα ζηα δώα θαη ηα θπηά: 

    I. κόλν ηα θπηά αλαπαξάγνληαη 

    II. κόλν ηα δώα αλαπαξάγνληαη 

    III. κόλν ηα θπηά θηηάρλνπλ ηελ ηξνθή ηνπο 

    IV. κόλν ηα θπηά ρξεηάδνληαη λεξό 

 

Γ. Οη κύθεηεο κπνξεί λα είλαη: 

   I. κόλν κνλνθύηηαξνη νξγαληζκνί 

   II. νξγαληζκνί πνπ έρνπλ ζπνλδπιηθή ζηήιε 

   III. νξγαληζκνί πνπ πάληα θσηνζπλζέηνπλ 

   IV. νξγαληζκνί πνπ έρνπλ ππξήλα ζηα θύηηαξά ηνπο 

 

Γ. Πνηα είλαη ε θύξηα δηαθνξά αλάκεζα ζηα δώα θαη ηα πξώηηζηα: 

   I. κόλν ηα δώα είλαη πνιπθύηηαξνη νξγαληζκνί 

   II. κόλν ηα δώα έρνπλ ππξήλα  

   III. κόλν ηα πξώηηζηα έρνπλ ππξήλα 

   IV. κόλν ηα δώα κπνξνύλ λα θηλνύληαη 

 

 

 

ΑΚΟΛΟΤΘΔΙ ΣΟ Β΄ ΜΔΡΟ 
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Μέπορ  Β΄    (  Μονάδερ 8 ) 

Απνηειείηαη από έξι (6) επωηήμαηα. Να απαληήζεηε  μόνο  ζηα  ηέζζεπα (4) από ηα  έμη  

εξσηήκαηα. Κάζε νξζή θαη νινθιεξσκέλε απάληεζε βαζκνινγείηαη κε  δύο  ( 2 )  κνλάδεο. 

 

 

Δπώηημα 1 

Με βάζε ην πην θάησ ζρήκα, λα απαληήζεηε ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ                (8 x 0,25 = 2 μ)        

                       

 

 
 

   

Η. Πώο νλνκάδεηαη ε έλδεημε 3; ………………………………………………………………………. 

ΗΗ. Ση ζα πξνθύςεη από ηελ έλδεημε 3;………………………………………………………………. 

ΗΗΗ. ε πνην όξγαλν δεκηνπξγείηαη ην 3;……………………………………………………………… 

IV. ε πνην όξγαλν αλαπηύζζεηαη ην 3;……………………………………………………………… 

V. ε πνην όξγαλν ηνπ αλζξώπνπ παξάγεηαη ην 1;………………………………………………… 

VI. ε πνηα ειηθία αξρίδεη λα σξηκάδεη;…………………………………………………………….. 

VII. ε πνην όξγαλν ηνπ αλζξώπνπ παξάγεηαη ην 2;………………………………………………. 

       VIII. ε πνηα ειηθία αξρίδεη λα  παξάγεηαη;……………………………………………………….. 
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Δπώηημα 2 

(α) ηνλ παξαθάησ πίλαθα δίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηέζζεπιρ (4) δσληαλνύο νξγαληζκνύο πνπ  

     όινη αλήθνπλ ζηα ζπνλδπισηά. Να αλαθέξεηε ζε πνηα Ομοηαξία πονδςλωηών αλήθνπλ νη  

     νξγαληζκνί 1 κέρξη 4, ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πίλαθα.                                                                                 

                                                                                                                                                (4 x 0,25 = 1 μ) 

 

 

Εωνηανοί Οπγανιζμοί Πληποθοπίερ Ομοηαξίερ 

πονδςλωηών 

Οξγαληζκόο 1 Γελλήζεθε ζηελ μεξά από αβγά κε ζθιεξό 

θέιπθνο. Έρεη ηελ ηθαλόηεηα λα πεηά. Αλαπλέεη 

κε πλεύκνλεο. Σν δέξκα ηνπ θαιύπηεηαη κε 

θηεξά. 

 

Οξγαληζκόο 2 Εεη θπξίσο ζηελ μεξά. Γελλά αβγά ζηελ μεξά. 

Αλαπλέεη κε πλεύκνλεο. Σν δέξκα ηνπ είλαη 

μεξό θαη θαιύπηεηαη από θνιίδεο. 

 

Οξγαληζκόο 3 Γελλήζεθε θαη κεγάισζε αξρηθά ζην λεξό 

αλαπλένληαο κε βξάγρηα. ηε ζπλέρεηα, 

κεηακνξθώζεθε αλαπηύζζνληαο ηελ ηθαλόηεηα 

λα δεη θαη ζηελ μεξά αλαπλένληαο κε 

πλεύκνλεο. Γελλά αβγά ζην λεξό. Σν δέξκα ηνπ 

είλαη ιείν θαη πάληνηε πγξό. 

 

Οξγαληζκόο 4 Εεη θαη πνιιαπιαζηάδεηαη κόλν ζην λεξό.  

Γελλά αβγά. Αλαπλέεη κε βξάγρηα. Σν δέξκα 

ηνπ θαιύπηεηαη κε ιέπηα. 

 

 

 

(β) Ο άλζξσπνο ηαμηλνκείηαη καδί κε άιινπο δσληαλνύο νξγαληζκνύο ζηα Θειαζηηθά. Να  

     αλαθέξεηε ηέζζεπα (4) ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηθαηνινγνύλ γηαηί ν άλζξσπνο είλαη Θειαζηηθό.                         

                                                                                                                                                (4 x 0,25 = 1 μ) 

   Η……………………………………………………………………………………………………………… 

   ΗΗ ……………………………………………………………………………………………………………. 

   ΗΗΗ …………………………………………………………………………………………………………… 

   ΗV ……………………………………………………………………………………………………………  
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Δπώηημα 3 

(α) Ο Γηώξγνο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ην κηθξνζθόπην γηα λα δείμεη ζηελ νκάδα ηνπ ην  

     παξαζθεύαζκα πνπ εηνίκαζε. Γηα λα ην θάλεη απηό ζα πξέπεη λα ζπκεζεί πξώηα ηε ζεηξά κε  

     ηελ νπνία ζα εθηειέζεη ηνπο πην θάησ έμη (6) νξζνύο ρεηξηζκνύο.                                        

 

1. 
Δπηιέγσ θαη ηνπνζεηώ ζηε ζέζε κηθξνζθόπεζεο ηνλ ανηικειμενικό 

θακό κε ηε κηθξόηεξε κεγέζπλζε. 

2. 
Γπξίδσ ζηγά – ζηγά ην μεγάλο μακρομεηρικό  κοτλία εζηίαζης κέρξη 

λα εκθαληζηεί ην αληηθείκελν ηεο αληηθεηκελνθόξνπ πιάθαο. 

3. 
Μεηαθηλώ αξγά ηελ αληηθεηκελνθόξν πιάθα ώζηε απηό πνπ ζέισ λα 

παξαηεξήζσ λα είλαη ζην θέληξν ηνπ νπηηθνύ πεδίνπ. 

4. Αλάβσ ηε θωηεινή πηγή ηνπ κηθξνζθνπίνπ κνπ.  

5. 

Σνπνζεηώ ζηελ ηράπεζα ηνπ κηθξνζθνπίνπ ηελ αληηθεηκελνθόξν 

πιάθα κε ην έηνηκν παξαζθεύαζκα πξνο ηα πάλσ, θαη ην ζηεξίδσ 

ρξεζηκνπνηώληαο ηα πίεζηρα. 

6. 
Υξεζηκνπνηώ ηο μικρομεηρικό κοτλία θαη κε κηθξέο-ειαθξέο θηλήζεηο,  

εζηηάδσ, κέρξη πνπ λα κπνξώ λα δσ θαζαξά ην αληηθείκελν.  

 

 

Γηα λα ηνλ βνεζήζεηε, ζα πξέπεη λα βάιεηε ζηε ζσζηή ζεηξά ηνπο αξηζκνύο 1-6 ώζηε λα 

δεκηνπξγήζεηε ηελ νξζή ζεηξά ρεηξηζκώλ ηνπ κηθξνζθνπίνπ πνπ ζα πξέπεη λα εθηειέζεη.  

                                                                                                                      (6 x 0,25 = 1,5 μ) 

Ζ ζωζηή ζειπά σειπιζμών είναι:           ___ ,  ___ ,  ___ ,  ___ ,  ___,  ___ 

 

 

(β) Nα αλαθέξεηε δύν (2) εμαξηήκαηα ηνπ κηθξνζθνπίνπ, πνπ επηηξέπνπλ ηε κεγέζπλζε ησλ  

      δηαθόξσλ αληηθεηκέλσλ ηα νπνία θάπνηνο ζέιεη λα παξαηεξήζεη.                   (2 x 0,25 = 0,5 μ) 

 

 

     Η ………………………………………..   ΗΗ …………………………………………. 
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Δπώηημα 4                                       

 ην πην θάησ ζρήκα θαίλνληαη νη δύο (2) πξώηεο ύιεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα λα γίλεη ε      

 δηαδηθαζία ηεο θσηνζύλζεζεο.                                                                                                  

 
(α) Να νλνκάζεηε ηηο πξώηεο ύιεο πνπ δείρλνπλ νη ελδείμεηο ζην πην πάλσ ζρήκα.  

                                                                                                                          (2 x 0,25 = 0,5 μ) 

    Η………………………………………….……        ΗΗ……………………………………………………. 

 

(β) Πνηνη είλαη νη δύο (2) παξάγνληεο πνπ είλαη απαξαίηεηνη γηα λα κπνξεί ην θπηό λα θάλεη  

     θσηνζύλζεζε;                                                                                                     (2 x 0,25 = 0,5 μ) 

      I……………………………………………………        II……………………………………………………… 

  

(γ) Να γξάςεηε:  

     Η. Πνηνη νξγαληζκνί θσηνζπλζέηνπλ;                                                             (2 x 0,25 = 0,5 μ) 

………………………………………………………………………………………………………………… 

    ΗΗ. Πώο αιιηώο νλνκάδνληαη νη νξγαληζκνί πνπ θσηνζπλζέηνπλ; 

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

 

    ΗΗΗ.  Πνηα δύν (2) πξντόληα παξάγνληαη θαηά ηελ θσηνζύλζεζε;                       (2 x 0,25 = 0,5 μ) 

 

…………………………………………………..…………………………………………………………….. 
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Δπώηημα 5 

(α) Να αλαγλσξίζεηε ηα νξγαληθά ζπζηήκαηα πνπ θαίλνληαη ζηηο πην θάησ εηθόλεο. 

                                                                                                                                    (2 x 0,5 = 1 μ)                              

               ΔΙΚΟΝΑ Α ΔΙΚΟΝΑ Β 

                                      

          Οξγαληθό ζύζηεκα: Οξγαληθό ζύζηεκα:  
……………………………………….                                             ………………………………….. 
 
 

(β) Να αλαθέξεηε ένα (1) όξγαλν πνπ λα αλήθεη ζηα νξγαληθά ζπζηήκαηα πνπ απεηθνλίδνληαη  

     πην πάλσ:                                                                                                                           (2 x 0,5 = 1 μ)                              

    Η. Όξγαλν ζην νξγαληθό ζύζηεκα εηθόλαο 1:………………………………………………………… 

    ΗΗ. Όξγαλν ζην νξγαληθό ζύζηεκα εηθόλαο 2:………………………………………………………. 

 

 

Δπώηημα 6 

(α) Να ζεκεηώζεηε ζηηο πην θάησ  πξνηάζεηο πνπ είλαη ζσζηέο ην γξάκκα () θαη ζηηο  

      ιαλζαζκέλεο  ην  γξάκκα (Λ).                                                                                 (2 x 0,5 = 1 μ) 

 

     Η. Όια ηα  θύηηαξα έρνπλ ζηξνγγπιό ζρήκα…….…………………………………………………. 

     ΗΗ. Σν θπηηαξόπιαζκα ειέγρεη ό,ηη θάλεη ην θύηηαξν………………………………………………… 

    ΗΗΗ.  Σν πένο είλαη όξγαλν………………………………………………………………………….…… 

    ΗV. Ζ θαξδία είλαη ηζηόο…………………………………………………….…………………………. 

    V.  Ο ππξήλαο πεξηέρεη κέζα ην θπηηαξόπιαζκα………………………………….………………. 

 

Σο επώηημα ζςνεσίζεηαι ζηην επόμενη ζελίδα 
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(β) Να ζρεδηάζεηε ηελ ηξνθηθή αιπζίδα πνπ αλαθέξεηαη ζην πην θάησ θείκελν:    (4 x 0,25 = 1 μ) 

    « Σε ένα θαλάζζιο οικοζύζηημα η γαρίδα ηρέθεηαι με ηο θσηοπλαγκηόν. Το θσηοπλαγκηόν      

    αποηελείηαι από διάθοροσς οργανιζμούς ποσ είναι ασηόηροθοι. Η θάλαινα όρκα ηρώει ηον   

    πιγκοσίνο ποσ είναι ο κύριος θηρεσηής ηης γαρίδας».  

 

 

 

 

 

ΜΔΡΟ Γ     (Μονάδερ 6) 

Απνηειείηαη από ηπία (3) επωηήμαηα. Να απαληήζεηε μόνο ηα δύο (2) από ηα ηξία εξσηήκαηα. 
Κάζε νξζή θαη νινθιεξσκέλε απάληεζε βαζκνινγείηαη κε ηπειρ (3) μονάδερ. 
 
Δπώηημα 1 

Γίλεηαη ην πην θάησ ηξνθηθό πιέγκα 

 

 

 

(α) Να ζρεδηάζεηε κηα ηξνθηθή αιπζίδα ρξεζηκνπνηώληαο ηέζζεπιρ (4) νξγαληζκνύο από ηνπο  
       πην  πάλσ.                                                                                                            (4 x 0,25 = 1 μ)                                                                                   
 
.........................                    .......................                   ........................                    ........................ 
 

Σο επώηημα ζςνεσίζεηαι ζηην επόμενη ζελίδα 



  10/12 
 

(β) Πνηνο είλαη ν παξαγσγόο ζηελ ηποθική αλςζίδα πνπ ζρεδηάζαηε θαη γηαηί; 
                                                                                                                                               (1 x 0,5 = 0,5 μ)                                                                                         

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

 

(γ) Με ηε βνήζεηα ηνπ ηποθικού πλέγμαηορ, λα νλνκάζεηε:                                      (2 x 0,5 = 1 μ)                                                                                   
 

Η. έλαλ θνξπθαίν ζεξεπηή. …………………………………………………………………………. 

ΗΗ. έλαλ νξγαληζκό πνπ κπνξεί λα αλήθεη ζε ηξεηο (3) ηξνθηθέο αιπζίδεο ηαπηόρξνλα. 

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

 

(δ) Αλ εμαθαληδόηαλ εληειώο ν πιεζπζκόο ησλ πεηαινύδσλ, πνηνο νξγαληζκόο ζα επεξεαδόηαλ  

    άκεζα, κε πνην ηξόπν θαη γηαηί;                                                                           (1 x 0,5 = 0,5 μ)                                                                                   

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Δπώηημα 2 
Πην θάησ θαίλνληαη δύν (2) δηαθνξεηηθά θύηηαξα. Αθνύ ηα παξαηεξήζεηε λα απαληήζεηε ηηο 
εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ.  

 
                
 

                      
 
 (α) Να αλαγλσξίζεηε θαη λα γξάςεηε ηη είδνπο θύηηαξν είλαη ηo θαζέλα από ηα πην πάλσ, θπηηθό  
     ή δσηθό.                                                                                                             (2 x 0,25 = 0,5 μ)                                                                                   
 

Κύηηαξν Α:……………………………………………………………………………………………………. 

Κύηηαξν Β:……………………………………………………………………………………………………. 
Σο επώηημα ζςνεσίζεηαι ζηην επόμενη ζελίδα 

                    
                      ΚΤΣΣΑΡΟ Α                                                             ΚΤΣΣΑΡΟ Β 

1 

2 

3 

4 
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(β) Να νλνκάζεηε ηα νξγαλίδηα πνπ δείρλνπλ νη ελδείμεηο ζηα πην πάλσ ζρήκαηα θαζώο θαη ηελ  
     ιεηηνπξγία πνπ επηηειεί ην θαζέλα.                                                                  (8 x 0,25 = 2 μ)                                                                                   
 

 ΟΝΟΜΑ ΟΡΓΑΝΙΓΙΟΤ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

1.  
 

 
 
 

2.  
 

 
 
 

3. 
 

 
 
 

4. 
 

 
 
 

 
(γ) Να θαηαηάμεηε ηα πην πάλσ θύηηαξα ζε επθαξπσηηθά ή πξνθαξπσηηθά                                                                                                    
                                                                                                                          (2 x 0,25 = 0,5 μ)                                                                                   
     Κύηηαξν Α:……………………………………………………………………………………………. 

     Κύηηαξν Β:……………………………………………………………………………………………. 

 

Δπώηημα 3 

(α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε 1 - 6 ηνπ αξζεληθνύ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ βιέπεηε ζην  

     πην  θάησ ζρεδηάγξακκα:                                                                                (6 x 0,25 = 1,5 μ)                                                                                                                                       

  

(β) Να αλαθέξεηε ηνπο δύο (2) ξόινπο ηνπ νξγάλνπ 4:                                               (2 x 0,25 = 0,5 μ)                                                                                   

     Η. .………………………………………………………………………………………………………… 

     ΗΗ. ……………………………………………………………………………………………………….. 

 
  Σο επώηημα ζςνεσίζεηαι ζηην επόμενη ζελίδα 

 

1  

2  

3  

4  

5  

6  
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(γ) Να γξάςεηε δύο (2) δηαθνξέο κεηαμύ αξζεληθνύ θαη ζειπθνύ γελλεηηθνύ θπηηάξνπ:  

                                                                                                                                           (4 x 0,25 = 1 μ)                                                                                   

 

1ε δηαθνξά:…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

2ε δηαθνξά:………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΖΓΖΣΔ:                                                                                             Ζ ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗA :                                   

Μηραήι Παξαζθεπνύια , Β.Γ.                                                                                   

Υξηζηνδνύινπ Υξηζηίλα                                                                                     Παπιά Αλησλία 



 

Σελίδα 1 

ΥΟΛΔΗΟ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ ΓΤΜΝΑΗΟ ΛΔΗΒΑΓΗΧΝ     ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ: 2012-2013 
ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΧΓΗΚΔ - ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΗΟΤΝΗΟΤ 2013 

 
ΜΑΘΖΜΑ: ΒΗΟΛΟΓΗΑ           ΣΑΞΖ: Α’ ΓΤΜΝΑΗΟΤ 
ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1:30’ 
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ: 05.06.2013  

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ: ............................................................................................................................................... 

ΣΜΖΜΑ: .........           ΑΡ.: ......... 

 
 

ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΔΞΙ (6) ΔΛΙΓΔ 
 

 

ΜΔΡΟ Α’: Απνηειείηαη από έξι (6) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε μία (1) κνλάδα. 
Να απανηήζεηε ζε όλερ ηιρ επωηήζειρ. 

 

1. Να ππνγξακκίζεηε από όινπο ηνπο πην θάησ νξγαληζκνύο μόνο απηνύο πνπ αλήθνπλ ζηε 

ζςνομοηαξία ηων πονδςλωηών.                                                                            (4 x 0,25 = 1μ) 

                                                   

   ρηαπόδη    βάηξαρνο      ζθνξπηόο    αξάρλε        ςάξη            ηγθνπάλα      πεξηζηέξη      κέιηζζα   

                                                                                                                                            

2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο ζηελ πην θάησ εηθόλα, έηζη ώζηε λα θαίλνληαη νη πξώηεο 

ύιεο θαη νη άιινη απαξαίηεηνη παξάγνληεο πνπ απαηηνύληαη γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηα θπηά ηελ 

ηξνθή ηνπο.                                                                                                                  (4 x 0,25 = 1μ)                     

                                                                                                                   

3. Να αλαθέξεηε κία δηαθνξά κεηαμύ ελόο σαξίνπ θαη ελόο ζπεξκαηνδσαξίνπ.            (1 x 1 = 1 μ) 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 
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 Σελίδα 2 

4.  Να αλαθέξεηε δύν ελέξγεηεο πνπ ζα επηιέγαηε γηα λα ζπκβάιεηε ζηελ πξνζηαζία ηεο 

θύζεο.                                                                                                                           (2 x 0,5 = 1μ)                                           

                                                                                                                                                    

4. α. ........................................................................................................................................................... 

4. β. ........................................................................................................................................................... 

 

5. Με βάζε ηε ζέζε ηνπο ζε κηα ηξνθηθή αιπζίδα                                                           (2 x 0,5 = 1μ) 

5. Α) Πώο κπνξνύλ λα νλνκαζηνύλ ηα θπηά;  

.......................................................................................................................... ................................... 

5. Β) Πώο κπνξνύλ λα νλνκαζηνύλ ηα δώα; 

................................................................................................................................................................... 

 

 6. Να αληηζηνηρίζεηε ηε ζηήιε Α κε ηε ζηήιε Β.                                                           (2x 0,5= 1 μ) 

 

        ηήιε Α         ηήιε Β      Αληηζηνίρηζε 

 
 
Α.  ΚΤΣΣΑΡΟΠΛΑΜΑ 

 
 
Β.  ΠΤΡΗΝΑ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 1. ΠΔΡΗΔΥΔΗ ΜΔΣΑΞΤ 

ΑΛΛΧΝ ΣΟ ΓΔΝΔΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ 
(DNA) ΣΟΤ ΧΑΡΗΟΤ. 

 
2. ΠΔΡΗΔΥΔΗ ΘΡΔΠΣΗΚΔ 

ΟΤΗΔ ΠΟΤ ΔΗΝΑΗ 
ΥΡΖΗΜΔ ΓΗΑ ΣΖΝ 
ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΝΔΟΤ 
ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΣΑ 
ΠΡΧΣΑ ΣΑΓΗΑ ΣΖ 
ΕΧΖ ΣΟΤ.  
 
3.  ΔΗΝΑΗ Ζ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ 
ΠΟΤ ΞΔΥΧΡΗΕΔΗ ΣΟ 
ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΣΟΤ 
ΚΤΣΣΑΡΟΤ ΑΠΟ ΣΟ 
ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ 
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΣΟΤ. 

 
 

 
 
 
     Α………… 
 
       
       
 
 
      Β………… 
 
 
 
     
  
 
 
     
 
 
        

 

 

ΜΔΡΟ Β’: Απνηειείηαη από έξι (6) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δύο (2) 
κνλάδεο. Από ηιρ έξι (6) επωηήζειρ να απανηήζεηε ΜΟΝΟ ζηιρ ηέζζεπιρ (4). 

 
 

1.  Να δεκηνπξγήζεηε κία ηξνθηθή αιπζίδα κε ηνπο πην θάησ νξγαληζκνύο 

 

                           θίδι, ζπιζαεηός, χορηάρι, λαγός                  (4 x 0,5 = 2 μ)   

 

 

 
    



 

 Σελίδα 3 

2.  Να ππνγξακκίζεηε από όινπο ηνπο πην θάησ νξγαληζκνύο μόνο απηνύο πνπ αλήθνπλ ζηε 

ζςνομοηαξία ηων αζπόνδςλων.                                                                                       (4 x 0,5 = 2 μ)      

       
                                            

                                                     
                  
ςάξη        αζηεξίαο        θάβνπξαο        γάηα        αξάρλε        πεξηζηέξη        κέιηζζα        βάηξαρνο    
 
 

3. Να δώζεηε έλαλ νξηζκό ηεο ηξνθηθήο αιπζίδαο.                                                         (1 x 2 = 2 μ)      

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

4. Να αληηζηνηρίζεηε ηηο πην θάησ εηθόλεο πνπ εηθνλίδνπλ νξγαληζκνύο από βαζίιεηα, κε ην 
θαηάιιειν όλνκα θάζε βαζηιείνπ. 

(4 x 0,5 = 2 μ) 

 

Γπ. 
     ΔΙΚΟΝΔ 

 
Ανηιζηοίσηζη 

Α/Α ΒΑΙΛΔΙΑ 

ΕΩΝΣΑΝΩΝ 

ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ 

Α  Α -…… 1 

ΜΤΚΖΣΔ 

Β  Β -…… 2 

ΠΡΧΣΗΣΑ 

Γ  Γ -…… 3 

ΜΟΝΖΡΖ 

Γ  Γ -…… 4 

ΦΤΣΑ 

 



 

 Σελίδα 4 

 
5. Να αληηζηνηρίζεηε ηε ζηήιε Α κε ηε ζηήιε Β.                                                                      (4 x 0,5 = 2 μ) 
 
 
 

        ηήιε Α         ηήιε Β      Αληηζηνίρηζε 

 
 
 
Α.Οπξήζξα 
 
 
 
 
 
Β.πεξκαηνδόρνο 
θύζηε 
 
 
 
 
 
Γ.Δπηδηδπκίδα 
 
  
 
 
 
 

 

  
Γ.Πξνζηάηεο αδέλαο 

 
 
  
   

 

 
 
1. Τπάξρνπλ δύν (2) ζε 

θάζε άληξα. Κάζε κία 
βξίζθεηαη πάλσ από θάζε 
έλα όξρη ηνλ νπνίν θαη 
ζπλδέεη κε ηνλ αληίζηνηρν 
ζπεξκαηηθό πόξν.  
 

2. Δίλαη κηθξόο αδέλαο 

πνπ έρεη ζρήκα θαη 
κέγεζνο θάζηαλνπ.  
Βξίζθεηαη κπξνζηά από 
ηελ νπξνδόρν θύζηε.  
Παξάγεη εθθξίκαηα. 
 
 3. Τπάξρνπλ δύν (2) ζε 
θάζε άληξα. Δίλαη κηθξνί 
αδέλεο. Παξάγνπλ 
εθθξίκαηα πνπ 
δηνρεηεύνληαη ζηνπο 
αληίζηνηρνπο 
ζπεξκαηηθνύο πόξνπο.  
 
4. Δίλαη έλαο ζσιήλαο. Με 
απηήλ δηνρεηεύνληαη έμσ 
από ην ζώκα ηνπ άληξα ηα 
νύξα θαη ην ζπέξκα.  
 
5.  Δίλαη έλα εμσηεξηθό 
ζαξθσδεο καθξόζηελν 
όξγαλν πνπ ρξεζηκεύεη γηα 
ηε δηνρέηεπζε ηνπ 
ζπέξκαηνο ζηνλ θόιπν 
ηεο γπλαίθαο. 
  

 

 
 
 
 
        

       Α………… 
 
 
 
 
    
       Β………… 
   
 
 
 
 
       Β………… 
 
 
     
 
 
       Γ………… 

 

 

6. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο αθόινπζεο πξνηάζεηο:                                                 (4 x 0,5 = 2 μ)                                     

6. Α) Οη δύν σνζήθεο ηεο γπλαίθαο έρνπλ ζρήκα ζαλ ακύγδαιν θαη πεξηέρνπλ κέζα ηα 

…………………. 

6. Β) Μία θνξά πεξίπνπ ηνλ κήλα, ην ………………, κε ηε δξάζε ζπγθεθξηκέλσλ νξκνλώλ 

απειεπζεξώλεηαη από ηελ σνζήθε θαη θαηαιήγεη ζηνλ ……………...………. πνπ κνηάδεη κε 

……………………………… 



 

 Σελίδα 5 

ΜΔΡΟ Γ’: Απνηειείηαη από ηπειρ (3) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε ηπειρ (3) 
κνλάδεο. Από ηιρ ηπειρ (3) επωηήζειρ να απανηήζεηε ΜΟΝΟ ζηιρ δύο (2). 

 
1. Να θαηαγξάςεηε ζην πην θάησ ελλνηνινγηθό δηάγξακκα ηηο ομοηαξίερ ησλ ζπνλδπινδώσλ 
(ζπνλδπισηά) θαη ησλ αζπνλδύισλ.                                                                                (6 x 0,5 = 3μ) 
 

ηήλη Α ηήλη Β Ανηιζηοίσιζη 

A. Υξεζηκνπνηνύλ έλα κεγάιν ζαξθώδε κπ γηα λα 

θηλνύληαη ή γηα λα ηξέθνληαη 

B. Γελ 

γελλνύλ αβγά, αιιά «δσληαλά» κηθξά ηα νπνία 

ζειάδνπλ ζηα αξρηθά ζηάδηα ηεο δσήο ηνπο 

Γ.  Σν δέξκα ηνπο θαιύπηεηαη κε θηεξά.  

Γ.  Αξζξσηά πόδηα. Έρνπλ Δμσζθειεηό. 

Δ. Γελλνύλ αβγά ζην λεξό. Σν δέξκα ηνπο είλαη 

ιείν θαη πάληνηε πγξό. 

η.  Σν δέξκα ηνπο θαιύπηεηαη κε ιέπηα. 

 

1. Αξζξόπνδα 

2. Α

κθίβηα 

3. Μαιάθηα 

4. Θ

ειαζηηθά 

5. Δ

ρηλόδεξκα 

6. Π

ηελά 

7. Φ

άξηα 

 

 
    Α - …… 

 
Β -  …… 

 
Γ -  …… 

 
Γ -  …… 

 
Δ -  …… 

 
η - …… 

 
 

 
 

2. α. Να εμεγήζεηε πνην είλαη πην ρξήζηκν, γηα λα θαηαιάβνπκε ηηο ηξνθηθέο ζρέζεηο κεηαμύ 

ησλ νξγαληζκώλ, έλα ηξνθηθό πιέγκα ή κηα ηξνθηθή αιπζίδα.                                           (1 x 2 = 2μ) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

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

2. β. Να αλαθέξεηε δύο (2) θνηλά ραξαθηεξηζηηθά όισλ ησλ ηξνθηθώλ αιπζίδσλ        (2 x 0,5 = 1μ) 

i)……………………………………………………………………………………………………………………… 

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

ii)……………………………………………………………………………………………………………………... 

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

 

 

 

 



 

 Σελίδα 6 

 

3. Να γξάςεηε πνην κέξνο ηνπ σαξίνπ αληηπξνζσπεύνπλ νη ελδείμεηο 1-3                       (3 x 1 = 3 μ) 

                                                                                                    

3 ............................       

           2 .............................. 

 

1 ................................ 
 

 
 

ΣΔΛΟ 

 
 
 
            ΟΗ ΔΗΖΓΖΣΔ                                                               Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 
      
 
 
          Παύινο Καδάθνο 
                                                                                                Νίθνο Πξόμελνο 
          Γέζπνηλα Υξηζηνδνύινπ                                                                                
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 ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΔΣΡΑΚΖ ΚΤΠΡΗΑΝΟΤ                                         

          τοιηθή τροληά 2012-2013 

 

                 

ΓΡΑΠΣΔ  ΠΡΟΑΓΧΓΗΚΔ  ΔΞΔΣΑΔΗ  ΗΟΤΝΗΟΤ  2013 

ΜΑΘΖΜΑ: ΦΤΗΚΑ   Α΄  ΓΤΜΝΑΗΟΤ 

                                                                                                           

 

 

 

                Οδεγίες:  Να γράθεηε  κόλο κε κπιε ή καύρο κειάλη.  

                                 Απαγορεύεηαη ε τρήζε δηορζωηηθού σγρού. 

 

ΒΗΟΛΟΓΗΑ (50 κολάδες) 
 

ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΓΟΚΗΜΗΟ ΑΠΟΣΔΛΔΗΣΑΗ ΑΠΟ ΟΚΣΧ (8) ΔΛΗΓΔ 

 

ΜΔΡΟ Α΄: Απνηειείηαη από ηέζζερης (4) εξσηήζεηο. Να απαληήζεηε ζε ΟΛΔ ηης ερωηήζεης. 

 

1. α) Nα παξαηεξήζεηε πξνζεθηηθά ηελ αθηηλνγξαθία ηνπ  

    ςαξηνύ θαη κεηά λα ζπκπιεξώζεηε ηελ πξόηαζε  

    πνπ αθνινπζεί. 

            

Τα ςάξηα αλήθνπλ ζηελ Σπλνκνηαμία ησλ  ....................................................γηαηί έρνπλ .................................... 

........................................................................................................................................................... (κολάδες  2) 

         β) Σηνλ πην θάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηέζζεξηο (4) νκάδεο δσληαλώλ νξγαληζκώλ. Να                

             γξάςεηε  θάησ από ηελ θάζε νκάδα  ηο Βαζίιεηο, ζην νπνίν αλήθνπλ.              

 

 

 

                              

 

 

 

                                                                                                                                                             (κολάδες 4) 

  
 Βαθμός: -------------------------------- 
   
  Ολογρ.: --------------------------------- 
 

  Υπογραφή : --------------------------- 

Ζκεροκελία:  04/06/2013                                                         Γηάρθεηα: 2:30΄  (Βηοιογία - Φσζηθή) 

Ολοκαηεπώλσκο:  .......................................................................................  Σκήκα:  ..........  Αρ: ........  

            

            

 

    Οξγαληζκνί : 

Βαζίιεην:     
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2. α)  Να ζπκπιεξώζεηε ζηνλ πην θάησ πίλαθα ηηο δηαθνξέο ηνπ ζπεξκαηνδσαξίνπ από ην σάξην, όζνλ 

αθνξά ην ζρήκα θαη ην κέγεζόο ηνπο.                                                        

     

 

 

 

 

                                                                                                                                                    (κολάδες 2)                                                                                                                                                       

       β) i) Πνην από ηα δπν είδε γελλεηηθώλ θπηηάξσλ (σάξην ή ζπεξκαηνδσάξην) θηλείηαη (ελεξγεηηθή  

               θίλεζε); 

............................................................................................................................................................  (κολάδα 1)  

          ii) Να γξάςεηε έλα ραξαθηεξηζηηθό ηνπ πην πάλσ θπηηάξνπ, πνπ βνεζά ζηελ θίλεζή ηνπ.  

............................................................................................................................................................  (κολάδα 1) 

3. Οη πην θάησ ηέζζεξηο (4) όξνη δίλνληαη αιθαβεηηθά ρσξίο λα είλαη ζηε ζσζηή ζεηξά:  

Ιζηός,   Κύηηαρο,   Οργανικό ζύζηημα,   Όργανο 

Να βάιεηε ζηε ζσζηή ζεηξά ηνπο πην πάλσ όξνπο, ώζηε λα θηάζεηε από ηνλ πην ζύλζεην ζηνλ πην απιό 

όξν.     

Οργαληζκός→ …………… → ………………… →………………… →…….........………(κολάδες 4) 

                                                                                                                                                       

4. Να απαληήζεηε ζηελ πην θάησ εξώηεζε πνιιαπιήο επηινγήο, βάδνληαο ζε θύθιν έλα κόλν γξάκκα Α, Β, 

Γ ή Γ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ νξζή απάληεζε. 

 Ασηόηροθοη είλαη οη οργαληζκοί ποσ κπορούλ λα:  

        Α. παξάγνπλ ηελ ηξνθή ηνπο από απιέο νπζίεο, όπσο ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη ην λεξό 

        Β. επηβηώλνπλ ρσξίο πξόζιεςε ελέξγεηαο. 

        Γ. θαηαλαιώλνπλ άιινπο νξγαληζκνύο γηα λα πάξνπλ ελέξγεηα 

        Γ. δελ θάλνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο θσηνζύλζεζεο.                                                                 (κολάδα 1) 

 

ΜΔΡΟ Β΄: Απνηειείηαη από πέληε (5) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε πέληε (5) 

κνλάδεο. Από ηης πέληε (5) ερωηήζεης λα απαληήζεηε ΜΟΝΟ ζηης ΣΔΔΡΗ (4). 
 

1. α) Να γξάςεηε πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ησλ νξγαληζκώλ πνπ αλήθνπλ ζηηο Οκνηαμίεο :    

     Φάρηα, Δρπεηά θαη Πηελά.                                                                

Υαραθηερηζηηθά 

γλωρίζκαηα 
Φάρηα Δρπεηά Πηελά         

Τη έρνπλ ζην 

δέξκα ηνπο; 
   

 

Πώο αλαπλένπλ; 

 

  

 

     

 περκαηοδωάρηο Χάρηο 

τήκα    

Μέγεζος    

(κολάδες 3) 
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     β) Ο άλζξσπνο ηαμηλνκείηαη καδί κε άιινπο δσληαλνύο νξγαληζκνύο ζηα Θειαζηηθά. Να αλαθέξεηε  

          ηέζζερα (4) ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηθαηνινγνύλ γηαηί ν άλζξσπνο είλαη Θειαζηηθό. 

 ................................................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................(κολάδες 2) 

2. Έλαο βηνιόγνο επηζθέθηεθε έλα δάζνο θαη αθνύ κειέηεζε ηνπο νξγαληζκνύο πνπ δνπλ εθεί  

θαηαζθεύαζε ην πην θάησ ηξνθηθό πιέγκα. 

 

                                                                                        

                     Αξθνύδα                                                                    Κνπθνπβάγηα 

 

                                                                                      Φίδη 

 

 

     .....................                          Αθξίδα                   .....................             Σθίνπξνο 

     

                                              

                                      Φπηά  (ρνξηάξη, δέληξα, ζάκλνη) 
 

    α) Να δηαβάζεηε ηηο πην θάησ πιεξνθνξίεο θαη λα επηιέμεηε δπν (2) νξγαληζκνύο θαη λα ηνπο  

         ηνπνζεηήζεηε ζηε ζσζηή ζέζε  ζην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα.  

Λαγός: Τξέθεηαη κε ρνξηάξη. Τξώγεηαη από ηελ αιεπνύ. 

Διάθη: Τξέθεηαη κε ρνξηάξη θαη θιαδηά ζάκλσλ θαη κηθξώλ δέληξσλ. Τξώγεηαη από ηελ αξθνύδα. 

Ποληηθός: Τξέθεηαη κε ζπόξνπο δηαθόξσλ θπηώλ. Τξώγεηαη από θίδηα θαη θνπθνπβάγηεο.            (κολάδα 1) 

    β) Με ηε βνήζεηα ηνπ πην πάλσ ηξνθηθνύ πιέγκαηνο λα ζρεκαηίζεηε κηα ηξνθηθή αιπζίδα πνπ λα πεξηέρεη   

        ηέζζεξα (4)  είδε νξγαληζκώλ.       

                                                          

                                                                                                                                                            (κολάδες 2) 

   γ) Από ην πην πάλσ πιέγκα λα νλνκάζεηε:                                                                

      i) έλα (1) ζαξθoθάγν νξγαληζκό: ............................................................................................... (κολάδα 1) 

     ii) δπν (2) νξγαληζκνύο πνπ αληαγσλίδνληαη κεηαμύ ηνπο γηα ηελ  ηξνθή.                                                                                                        

Οργαληζκός 1 Οργαληζκός 2 

 

 

 

                                                                                                                                                            (κολάδα 1) 
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(κολάδες 4) 

 

3. α) Σαο δίλνληαη πην θάησ ζρεδηαγξάκκαηα ηνπ αληξηθνύ θαη ηνπ γπλαηθείνπ αλαπαξαγσγηθνύ 

ζπζηήκαηνο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αθνύ παξαηεξήζεηε πξνζεθηηθά, λα ζεκεηώζεηε ηνλ αξηζκό πνπ αληηζηνηρεί ζηα αθόινπζα όξγαλα: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                   

      β) Να γξάςεηε πνηνο είλαη ν ξόινο  ηεο κήηξαο ζην γελλεηηθό ζύζηεκα ηεο γπλαίθαο.                                                          

...............................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................   (κολάδα 1)   

4.  α) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζην πην θάησ πίλαθα πνπ αθνξνύλ ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ησλ     

     νξγαληζκώλ πνπ αλήθνπλ ζηα Βαζίιεηα:   Μύθεηες, Φσηά θαη Εώα.     

                                                                                                                                                            (κολάδες 4) 

     β) Σε ηη δηαθέξνπλ νη (κνλνθύηηαξνη) νξγαληζκνί πνπ αλήθνπλ ζηα Μολήρε από ηνπο (κνλνθύηηαξνπο)   

         νξγαληζκνύο πνπ αλήθνπλ ζηα Πρώηηζηα;                                        

............................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... (κολάδα 1) 

 

Γξ/α Όξγαλν Αξηζκόο Γξ/α Όξγαλν Αξηζκόο 

Α. Κόιπνο  Δ. Ωαγσγόο  

Β. Μήηξα  Ση. Πξνζηάηεο  

Γ. Δπηδηδπκίδα  Ε. Ωνζήθε  

Γ. Οπξήζξα  Ζ. Πένο  

Υαραθηερηζηηθό 

γλώρηζκα 
Μύθεηες Φσηά Εώα 

Μνλνθύηηαξνη  

ή Πνιπθύηηαξνη 
Πνιπθύηηαξνη Πνιπθύηηαξνη  

Κύηηαξα κε ππξήλα  

ή ρσξίο ππξήλα 
  Με ππξήλα 

Κύηηαξα κε θπηηαξηθό 

ηνίρσκα ή ρσξίο θπηηαξηθό 

ηνίρσκα 

Με θπηηαξηθό 

ηνίρσκα 
  

Φσηνζπλζέηνπλ ή παίξλνπλ 

έηνηκε ηξνθή από ην 

πεξηβάιινλ 
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5. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο: 

Τα θπηά κε ηελ βνήζεηα ηεο ρξσζηηθήο νπζίαο πνπ νλνκάδεηαη  ...................................... δεζκεύνπλ ειηαθό 

θσο   θαη ρξεζηκνπνηώληαο σο πξώηεο ύιεο  ην ............................................................................................... 

ηεο αηκόζθαηξαο θαη λεξό , ζπλζέηνπλ/ παξάγνπλ ηελ ........................ηνπο. Ταπηόρξνλα ηξνθνδνηνύλ ηελ 

αηκόζθαηξα κε .......................................... .   

Ζ δηαδηθαζία απηή νλνκάδεηαη  .............................................................. .                                        (κολάδες 5) 
 

 

 

ΜΔΡΟ Γ΄: Απνηειείηαη από δύο (2) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δεθαπέληε (15) 

κνλάδεο. Από ηης δύο (2) ερωηήζεης λα απαληήζεηε ΜΟΝΟ ζηε ΜΗΑ (1). 

 

 

1. α) Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ πνπ θαίλνληαη ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα θαη 

λα γξάςεηε ζε πνην νξγαληθό ζύζηεκα αλήθεη ην θάζε έλα.                                           

                                                            

 

        

                                                                    

                                                  

        

                                                                                                                                                       (κολάδες 4) 

 

 
     β) Να αληηζηνηρίζεηε θάζε όξγαλν ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ κε ηε ιεηηνπξγία πνπ εθηειεί.                                                                                                                                               

Όργαλο Αληηζηοίτηζε Λεηηοσργία οργάλοσ 

Α.   

Α→................. 

 

Β→................. 

 

Γ→................. 

 

Γ→................. 

1.Όξγαλν ζαλ ζσιήλαο κέζα ζηνλ νπνίν γίλεηαη ε  

    νινθιήξσζε ηεο πέςεο, θαζώο θαη ε απνξξόθεζε ησλ  

    νπζηώλ ηεο ηξνθήο 

Β.  2.Λεηηνπξγεί σο αληιία ηνπ αίκαηνο  

   ζηέιλνληάο ην ζ’ όιν ην ζώκα 

 

Γ.  3.Δδώ απνζεθεύεηαη πξνζσξηλά ε ηξνθή θαη  

   ζπλερίδεηαη ε πέςε πνπ άξρηζε από ην ζηόκα.     

Γ.  4.Γηεπθνιύλνπλ ηελ αληαιιαγή αεξίσλ,    

    νμπγόλνπ θαη δηνμεηδίνπ ηνπ  άλζξαθα 

    κεηαμύ ηνπ αηκνζθαηξηθνύ αέξα θαη ηνπ   

    αίκαηνο 

                                                                                                                                                      (κολάδες 2) 

ΟΡΓΑΝΟ ΟΡΓΑΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 

1.  

2.  

3.  

4.  

1 

3 

4 

2 
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γ)  Ο Γηώξγνο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ην κηθξνζθόπην γηα λα δείμεη ζηελ νκάδα ηνπ ην      

          παξαζθεύαζκα πνπ εηνίκαζε.  

 i)     Τν παξαζθεύαζκα ην εηνίκαζε σο εμήο: 

          «Πήξε κηα αληηθεηκελνθόξν πιάθα, ε νπνία είρε ζθόλε, έβαιε 1-2 ζηαγόλεο δηαιύκαηνο ησδίνπ.   

          Αθνινύζσο έθνςε πξνζεθηηθά κε έλα καραίξη έλα βνιβό θξεκκπδηνύ θαη μερώξηζε έλαλ ελδηάκεζν  

          ιεπθό ρηηώλα θαη ηνλ έζπαζε ζηελ κέζε. Χάξαμε κε ην μπξαθάθη έλα ηεηξάγσλν ζηελ εζσηεξηθή  

          πιεπξά ηνπ ρηηώλα ηνπ θξεκκπδηνύ. Με ηε ιαβίδα αθαίξεζε έλα ρνληξό θνκκάηη ρηηώλα. Τνπνζέηεζε  

ην θνκκάηη πάλσ ζηηο ζηαγόλεο ησδίνπ. Μεηά πήξε ηελ αληηθεηκελνθόξν πιάθα θαη ηελ ηνπνζέηεζε ζην    

κηθξνζθόπην.»     

       Γηαβάδνληαο ην πην πάλσ θείκελν λα εληνπίζεηε δσο (2) ιάζε πνπ έθαλε ν Γηώξγνο θαηά ηελ      

       πξνεηνηκαζία ηνπ παξαζθεπάζκαηνο θαη λα εμεγήζεηε πώο ζα έπξεπε λα ηα έθαλε ζσζηά,   

       ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πην θάησ πίλαθα. 

 Λάζος πραθηηθή ωζηή πραθηηθή 

1.   

2.   

                                                                                                                                                             (κολάδες 2) 

ii)  Να ηνπνζεηήζεηε κε ηελ νξζή ζεηξά κε ηελ νπνία, ζα εθηειέζεη ηνπο πην θάησ έμη (6) 

ρεηξηζκνύο, ν Γηώξγνο γηα λα παξαηεξήζεη ην παξαζθεύαζκά ηνπ. 
 

1. 

Να ρξεζηκνπνηήζεηε ηο μικρομεηρικό κοχλία θαη κε κηθξέο-ειαθξέο 

θηλήζεηο, λα εζηηάζεηε, κέρξη πνπ λα κπνξείηε λα δείηε θαζαξά ην 

αληηθείκελν. 

2. 
Να κεηαθηλήζεηε αξγά ηελ αληηθεηκελνθόξν πιάθα, ώζηε απηό πνπ 

ζέιεηε λα παξαηεξήζεηε λα είλαη ζην θέληξν ηνπ νπηηθνύ πεδίνπ. 

3. 
Να γπξίζεηε ζηγά – ζηγά ην μεγάλο (αδρό) κοχλία εζηίαζης κέρξη λα 

εκθαληζηεί ην αληηθείκελν ηεο αληηθεηκελνθόξνπ πιάθαο. 

 

4. 

Να ηνπνζεηήζεηε ζηελ ηράπεζα ηνπ κηθξνζθνπίνπ ηελ 

αληηθεηκελνθόξν πιάθα κε ην έηνηκν παξαζθεύαζκα πξνο ηα πάλσ, 

θαη λα ην ζηεξίμεηε, ρξεζηκνπνηώληαο ηα πίεζηρα.  

5. 
Να αλάςεηε ηε θωηεινή πηγή ηνπ κηθξνζθνπίνπ ζαο θαη λα αλνίμεηε 

ην διάθραγμα, έηζη ώζηε λα πεξλά όζν γίλεηαη πεξηζζόηεξν θσο. 

6. 
Να επηιέμεηε θαη λα ηνπνζεηήζεηε ζηε ζέζε κηθξνζθόπεζεο ηνλ 

ανηικειμενικό θακό κε ηε κηθξόηεξε κεγέζπλζε.  

    

     δ) Να ζπκπιεξώζεηε ηε πην θάησ πξόηαζε 

 

Τα θπηηθά θύηηαξα, ζε αληίζεζε κε ηα δσηθά , δηαζέηνπλ ραξαθηεξηζηηθέο δνκέο ή νξγαλίδηα όπσο ην  

................................................................................. , νη  ................................................ θαη ηα κεγάια  

..........................................................  .                                                                                                (κολάδες 3) 

 

Ζ ζωζηή ζεηρά τεηρηζκώλ 

είλαη:     _ ,  _ ,  _ ,  _ ,  _ ,  _ 

 

(κολάδες 3) 
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  ε) Σηελ πην θάησ εηθόλα θαίλνληαη δπν θύηηαξα. Να γξάςεηε ην είδνο ηνπ θάζε θπηηάξνπ. 

 

 

 

 

 

           

                 Δίδνο : .........................................                        Δίδνο : .......................................... 

                                                                                                                                                              (κολάδα 1) 

2. Ο θύξηνο Κώζηαο  έθαλε ην εμήο πείξακα: Πήξε δύν πξάζηλα, πνηηζκέλα θπηά γεξαληνύ, Α θαη Β, ηα 

νπνία είρε θαιύςεη θαη θιείζεη αεξνζηεγώο  κε δηαθαλέο ζαθνύιη. Πξνεγνπκέλσο πάλσ ζηε γιάζηξα 

ηνπ θσηού Α είρε ηνπνζεηήζεη έλα δνρείν κε θασζηηθό λάηρηο, ελώ ζην θπηό Β είρε επίζεο ηνπνζεηήζεη 

έλα δνρείν αιιά τωρίς θαπζηηθό λάηξην. Μεηά, ηνπνζέηεζε ηα δύν θπηά ζηνλ ήιην γηα 3-4 κέξεο .Τν 

πείξακα πνπ έθαλε ν θύξηνο Κώζηαο θαίλεηαη ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Να απαληήζεηε ζηα αθόινπζα εξσηήκαηα: 

     α) Πνηόλ από ηνπο ηέζζεξηο (4) παξάγνληεο θαη πξώηεο ύιεο πνπ είλαη απαξαίηεηνη γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο  

         θσηνζύλζεζεο έρεη κεηαβάιεη o θύξηνο Κώζηαο ζην πην πάλσ πείξακα; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ  

         απάληεζή ζαο. 

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ (κολάδες 2) 

     β) Να πεξηγξάςεηε ηε ζπλέρεηα ηνπ πην πάλσ πεηξάκαηνο πνπ εθηέιεζε ν θύξηνο Κώζηαο, γηα λα  

          επηβεβαηώζεη ή γηα λα απνξξίςεη όηη ν πην πάλσ παξάγνληαο είλαη απαξαίηεηνο γηα ηε θσηνζύλζεζε. 

 ............................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ (κολάδες 2) 
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     γ) Να αλαθέξεηε δπν (2) όξγαλα πνπ  ρξεζηκνπνίεζε ν θύξηνο Κώζηαο, γηα λα εθηειέζεη ην πείξακα ηνπ.  

               i) ………………...………………………. ,   ii)  ………………....……………………    (κολάδες 2)  

     δ)  Έλα από ηα ζηάδηα εθηέιεζεο ηνπ πεηξάκαηνο ηνπ θπξίνπ Κώζηα, πεξηέρεη θάπνην θίλδπλν.  

           Πνηνο είλαη ν θίλδπλνο απηόο  θαη ηη ζα πξέπεη λα θάλεη ν θύξηνο Κώζηαο; 

................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ (κολάδες 2) 

 

     ε) i) Πνηα ρεκηθή νπζία (αληηδξαζηήξην) πξέπεη απαξαίηεηα λα ρξεζηκνπνηήζεη, ν θύξηνο Κώζηαο γηα λα  

            εμεηάζεη αλ έγηλε θσηνζύλζεζε ζην πην πάλσ πείξακα.  

............................................................................................................................................................  (κολάδα 1) 
 

        ii) Να ζπκπιεξώζεηε ηε πην θάησ πξόηαζε κε ηηο θαηάιιειεο ιέμεηο.  

             Όηαλ ε πην πάλσ ρεκηθή νπζία (αληηδξαζηήξην) έξζεη ζε επαθή κε έλα θύιιν ηνπ θπηνύ Β, ηόηε        

              αιιάδεη   ρξώκα θαη από   ......................................................  γίλεηαη  .......................................... . 

                                                                                                                                                             (κολάδες 2) 

     δ) Να γξάςεηε δύο (2) επηρεηξήκαηα πνπ λα ππνζηεξίδνπλ όηη ε θσηνζύλζεζε είλαη κηα πνιύ ζεκαληηθή 

  ιεηηνπξγία γηα ηελ επηβίσζε όισλ ησλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ ζηνλ πιαλήηε καο. 

i).......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

ii).....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... (κολάδες 2) 

 

     ε) Πνιινί επηζηήκνλεο ππνζηεξίδνπλ όηη θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ην Φαηλόκελν ηνπ Θεξκνθεπίνπ  

          γίλεηαη όιν θαη πην έληνλν. Απηό ην απνδίδνπλ, θπξίσο, ζηελ αύμεζε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Να  

          γξάςεηε δσο (2) ιόγοσς πνπ πξνθαινύλ ηελ αύμεζε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηελ αηκόζθαηξα.    

i)...................................................................................................................................................................... 

ii)..................................................................................................................................................(κολάδες 2)  

 

 ΚΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΦΙΑ 
 

      Οη Δηζεγεηές                                                                                     Ζ Γηεσζύληρηα 

               Μεηαμάο Σηέιηνο 

               Λνπθά Μαξία                                                                             

               Λαΐθε Τεξςηζέα                                                                            Μαξία Χάιια - Εάξνπ 

               Αλζνύζε Μαξία  
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ΓΤΜΝΑΙΟ «ΒΔΡΓΙΝΑ» 
ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2012-2013 

 

ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΟΥΣΩ (08) ΔΛΙΓΔ 

 
ΜΔΡΟ Α΄: Απνηειείηαη από έξι (6) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε μία 
(1) κνλάδα. Να απανηήζειρ ζε όλερ ηιρ επωηήζειρ. 
 

 
1. Να ηνπνζεηήζεηο ζηελ θαηάιιειε ζηήιε ηνπ πίλαθα ηα πην θάησ ζώκαηα.    (4Φ0.25=1κ) 

Σώκαηα: πλαζηική κούκλα, κομμένο ηριανηάθσλλο, μαθηηής ποσ ηρέτει, υηηό κοηόποσλο. 

Έμβια ώμαηα Άβια ώμαηα Νεκπά ώμαηα 

   

   

                                                             

2. Οη ηέζζεξηο (4) απαξαίηεηνη παξάγνληεο πνπ απαηηνύληαη γηα λα γίλεη ε θσηνζύλζεζε 

είλαη:                                                                                                                  (4Φ0.25=1κ) 

(α) ………………………………………, (β) ……………………………………………. 

(γ) ……………………………………….,(δ) …………………………………………….. 

 

3. Να γξάςεηο ην βαζίιεην ζην νπνίν αλήθνπλ νη πην θάησ νξγαληζκνί.             (4Φ0.25=1κ) 

                               

(α) ....................       (β) .....................      (γ) ...........................      (δ) .....................   

   

 
 
 

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ   
ΙΟΤΝΙΟΤ 2013 

 
ΒΑΘ.: ................................... 
 
ΟΛΟΓΡ.: ............................... 
 
ΤΠΟΓΡ.: ............................... 

  

 
ΣΑΞΗ:     A΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

 
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 12 – 06 - 13  

 
ΜΑΘΗΜΑ:                            ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

 
ΥΡΟΝΟ:        1:30΄  

 
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: ............................................................................ 

 
ΣΜΗΜΑ: ............  ΑΡ.: ......... 
 

http://www.google.com.cy/imgres?q=%CE%B7%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%84%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%B9%CE%BF&sa=X&biw=1366&bih=566&tbm=isch&tbnid=UZuMXs126Qj4uM:&imgrefurl=http://kspiggougmail.blogspot.com/2009/08/blog-post_31.html&docid=fzvpmvObXXI5SM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_ge4e61Tln-w/SpxA9nQrCLI/AAAAAAAAATY/jHXfpCNZazM/s320/%25CE%2597%25CE%259B%25CE%2599%25CE%259F%25CE%25A3.jpg&w=320&h=179&ei=gnCvUbHILofiPPfDgPAO&zoom=1&iact=hc&vpx=878&vpy=305&dur=1809&hovh=143&hovw=256&tx=104&ty=103&page=2&tbnh=141&tbnw=252&start=19&ndsp=29&ved=1t:429,r:25,s:0,i:216
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4. Να ηνπνζεηήζεηο ηνπο όξνπο πνπ αθνινπζνύλ ζηελ θαηάιιειε ζεηξά μεθηλώληαο από ηελ 

πην απιή έλλνηα θαη θαηαιήγνληαο ζηελ πην πνιύπινθε.                               (5Φ0.2=1 κ) 

Όξνη: οργανιζμός, ιζηός, κύηηαρο, οργανικό ζύζηημα, όργανο. 

(α) ……………………………., (β) ………………………….., (γ) ……………………... 

(δ) ...………………………….., (ε) …………………………. 

 

5. (α) Τη είδνπο κηθξνζθόπην έρνπκε ζην ζρνιηθό εξγαζηήξην βηνινγίαο;            (1Φ0,5=0,5κ) 

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

(β) Σην εξγαζηήξην βηνινγίαο γηα λα παξαηεξήζνπκε ηα θύηηαξα ηνπ θξεκκπδηνύ 

ρξεζηκνπνηήζακε ζην κηθξνζθόπην αληηθεηκεληθό θαθό, κε κεγεζπληηθή ηθαλόηεηα Φ10. 

Πόζεο θνξέο κεγεζύλακε ζπλνιηθά ην δείγκα από επηδεξκίδα θξεκκπδηνύ;   

                                                                                                                        (1Φ0,5= 0,5κ)                                                     

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

 

6. Να δεκηνπξγήζεηο κία ηξνθηθή αιπζίδα ζηελ νπνία λα ζπκκεηέρνπλ νη νξγαληζκνί:      

θίδι, τορηάρι, αεηός,  λαγός.                                                                          (4Φ0.25=1κ) 

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

 

 

ΜΔΡΟ Β΄: Απνηειείηαη από έξι (6) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δύο 

(2) κνλάδεο. Από ηιρ έξι (6) επωηήζειρ, να απανηήζειρ ΜΟΝΟ ζηιρ ηέζζεπιρ (4). 

 

1. (α) Να νλνκάζεηο ηα όξγαλα ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ άλδξα κε ηηο ελδείμεηο   

1-4 ζην πην θάησ ζρήκα.                                                                             (4Φ0.25=1κ) 

 

 

(β) Να γξάςεηο κία ιεηηνπξγία ησλ:                                                                        (2Φ0,5=1κ) 

Όξρεσλ………………………………………………………………………………………………… 

Πξνζηάηε αδέλα ……………………………………………………………………………………… 
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2. (α) Να νλνκάζεηο ηα όξγαλα ηνπ αλζξώπηλνπ ζώκαηνο κε ηηο ελδείμεηο 1-4 ζην πην 

θάησ ζρήκα.                                                                                        (4Φ0.25=1κ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(β) Γύν (2)  όξγαλα πνπ κπνξνύλ λα κεηακνζρεπζνύλ είλαη…………………………………… 

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

 Γύν (2) όξγαλα πνπ δεν κπνξνύλ λα κεηακνζρεπζνύλ είλαη .………................................. 

……………………………………………………………………………………………  (4Φ0.25=1κ) 

 

3. (α) Να ζπκπιεξώζεηο ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί.                                  (6Φ0,25=1,5κ) 

 

ΟΜΟΣΑΞΙΑ 

ΠΟΝΓΤΛΩΣΩΝ 

ΓΔΡΜΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΝΑΠΝΟΗ 

Χάξηα  

………………………. 

Βξάγρηα 

 

………………………… 

Ξεξό κε θνιίδεο  

……………………….. 

Θειαζηηθά 

 

 

………………………… 

 

…………………………. 

 

…………………………. 

Λείν θαη πάληνηε πγξό Βξάγρηα θαη πλεύκνλεο 

 

 

 

 

1……………………………….. 
 
2………………………………. 
 
3………………………………. 
 
4………………………………. 
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(β) Ο Γηάλλεο θαη ν Κώζηαο παξαθνινύζεζαλ έλα ληνθηκαληέξ γηα ηηο λπρηεξίδεο. Ο Γηάλλεο 

ηζρπξίδεηαη όηη νη λπρηεξίδεο είλαη πνπιηά ελώ ν Κώζηαο δηαθσλεί θαη ηζρπξίδεηαη όηη είλαη 

ζειαζηηθά. Σπκθσλείο κε ην Γηάλλε ή κε ηνλ Κώζηα; Να γξάςεηο έλα ιόγν πνπ λα δηθαηνινγεί 

ηελ απάληεζή ζνπ.                                                                                               (1Φ0,5=0,5 κ) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

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

4. Τν πην θάησ ζρήκα δείρλεη έλα σάξην θαη  ζπεξκαηνδσάξηα.  

 

(α) Να ζπγθξίλεηο ην σάξην θαη ην ζπεξκαηνδσάξην σο πξνο ην ζρήκα θαη ην κέγεζνο.  

                                                                                                                             (2Φ0,25=0,5κ)                                                                                                  

 Σπεξκαηνδσάξην Ψάξην 

Μέγεζνο  

 

 

Σρήκα  

 

 

 

(β) Να εμεγήζεηο γηαηί                                                                                               (2Φ0,5=1κ) 

 Τν ζπεξκαηνδσάξην έρεη νπξά. 

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

 Τν θπηηαξόπιαζκα ηνπ σαξίνπ είλαη πινύζην ζε ζξεπηηθέο νπζίεο. 

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

(γ) Γνληκνπνίεζε είλαη ……………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………… (1Φ0,5=0,5κ)     
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5. Τν ζρήκα πνπ αθνινπζεί δείρλεη έλα θύηηαξν. 

 

(α) Τν θύηηαξν απηό είλαη δσηθό ή θπηηθό; ………………………………………… (1Φ0,5=0,5κ) 

(β) Να γξάςεηο δύν ιόγνπο πνπ λα δηθαηνινγνύλ ηελ απάληεζή ζνπ.                (2Φ0,5=1κ) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

(γ) Να νλνκάζεηο ηα νξγαλίδηα ηνπ θπηηάξνπ κε ηηο ελδείμεηο 1 θαη 2.              (2Φ0,25 = 0,5κ) 

1………………………………..,      2…………………………………… 

 

6. I) Να κειεηήζεηο ην παξαθάησ θείκελν θαη λα απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα πνπ 

αθνινπζνύλ.                                                                                                (2Φ0,5=1κ)                    

Ο Γηάλλεο απνθάζηζε λα θνηκεζεί ζην κηθξό δσκάηην ηνπ θήπνπ πνπ ήηαλ γεκάην θπηά. 

Έθιεηζε θαιά ηα γπάιηλα παξάζπξα θαη ηελ  πόξηα πνπ αζθαιίδνπλ θαιά θαη δελ επηηξέπνπλ 

ζηνλ αέξα λα κπεη κέζα.  

Σε πνηα πεξίπησζε λνκίδεηο ν Γηάλλεο ζα κπνξνύζε λα έρεη πξόβιεκα κε ηνλ αέξα ηνπ 

δσκαηίνπ; 

(α) Αλ θνηκεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο; Να δηθαηνινγήζεηο ηελ απάληεζή ζνπ. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

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

(β) Αλ θνηκεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο; Να δηθαηνινγήζεηο ηελ απάληεζή ζνπ. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

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

II) Να εμεγήζεηο, γξάθνληαο δύν ιόγνπο, γηαηί ε θσηνζύλζεζε ζπκβάιεη ζηε δηαηήξεζε ηεο 

δσήο ζηνλ πιαλήηε καο.                                                                                           (2Φ0,5=1κ) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 
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Μέπορ Γ: Απνηειείηαη από ηπειρ (3) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε ηπειρ 

(3) κνλάδεο. Από ηιρ ηπειρ επωηήζειρ να απανηήζειρ ΜΟΝΟ ζηιρ δύο (2).  

 

1. Η Έιελα  ην απόγεπκα θαζάξηζε θαη έθνςε ζε ηέζζεξα θνκκάηηα έλα κήιν από ην νπνίν 

έθαγε ηα δύν. Σηε ζπλέρεηα άθεζε ηα δύν θνκκάηηα ζε έλα πηαηάθη ζηνλ πάγθν ηεο 

θνπδίλαο. Τν επόκελν πξσί παξαηήξεζε όηη ηα θνκκάηηα ηνπ κήινπ πνπ άθεζε ζηνλ 

πάγθν ηεο θνπδίλαο καύξηζαλ.  

Η Έιελα πξνβιεκαηίζηεθε θαη αλαξσηήζεθε αλ ην καύξν ρξώκα ζην κήιν ην πξνθάιεζε 

θάπνην ζπζηαηηθό ηνπ αέξα. 

Πξνζπάζεζε λα βνεζήζεηο ηελ Έιελα λα ιύζεη ην πξόβιεκα πνπ ηελ απαζρνιεί 

αθνινπζώληαο ηα βήκαηα ηεο επηζηεκνληθήο κεζόδνπ. 

(α) Παξαηήξεζε: …………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………(1Φ0,5=0,5κ)  

(β) Δξώηεκα: …………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………(1Φ0,5=0,5κ) 

(γ) Υπόζεζε: …………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………(1Φ0,5=0,5κ) 

(δ) Πείξακα: ……………………………………………………………………………………… 

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

……………………………………………………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………….(1Φ1=1 κ) 

(ε) Πόζεο ηνπιάρηζην θνξέο πξέπεη λα επαλαιάβεη ην πείξακα ηεο γηα λα βεβαησζεί γηα 

ηα απνηειέζκαηα; …………………………………………………………………(1Φ0,5=0,5κ)  
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2. I) Τν πην θάησ ζρήκα δείρλεη έλα κνλνθύηηαξν νξγαληζκό.  

 

(α) Σε πνην βαζίιεην αλήθεη ν νξγαληζκόο απηόο; Να δηθαηνινγήζεηο ηελ απάληεζή 

ζνπ.                                                                                                            (1Φ0,5=0,5κ)          

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

(β) Πνην θξηηήξην ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ην δηαρσξηζκό ησλ κνλνθύηηαξσλ 

νξγαληζκώλ ζε δύν βαζίιεηα;                                                                    (1Φ0,5=0,5κ)   

…………………………………………………………………………………………………

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

(γ) Γηαηί δελ ρξεζηκνπνηήζεθε ην ίδην θξηηήξην θαηά ηελ ηαμηλόκεζε ησλ 

πνιπθύηηαξσλ νξγαληζκώλ;                                                                     (1Φ0,5=0,5κ)  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

II) Να γξάςεηο ηα θξηηήξηα ηαμηλόκεζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη έλαο βηνιόγνο γηα λα 

θαηαηάμεη έλα πνιπθύηηαξν νξγαληζκό ζηα βαζίιεηα ησλ θπηώλ ή δώσλ ή κπθήησλ.         

                                                                                                                                  (2Φ0,5=1κ) 

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

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

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

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

III) Να γξάςεηο δύν νκνηαμίεο ησλ αζπόλδπισλ δώσλ.                                   (2Φ0,25 = 0,5κ) 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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3. (α) Να εμεγήζεηο ζύληνκα πώο γίλεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο θσηνζύλζεζεο.           (1Φ1=1κ) 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

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

(β) Γηαηί ηα θπηά θάλνπλ θσηνζύλζεζε;                                                      (1Φ0,5=1=0,5κ) 

……………………………………………………………………………………………………… 

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

(γ) Πώο κπνξνύκε λα απνδείμνπκε πεηξακαηηθά όηη έλα θπηό θάλεη θσηνζύλζεζε;  

                                                                                                                               (1Φ1=1κ) 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

(δ)  Έλαο γεσπόλνο ζπκβνύιεπζε έλα γεσξγό πνπ έρεη ζεξκνθήπην λα απμήζεη ηελ 

πνζόηεηα ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα κέζα ζην ζεξκνθήπην ηνπ, κε κηα εηδηθή ζπζθεπή, 

γηα ηελ πην γξήγνξε αλάπηπμε ησλ θπηώλ ηνπ. Γηαηί ν γεσπόλνο έδσζε απηή ηε 

ζπκβνπιή ζην γεσξγό;                                                                                (1Φ0,5=1=0,5κ)    

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

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

 

 

 

 

                Διζηγηηέρ                                                                                         

  Αλζή Κνπληνπξέηε                                    

  Τεξςηζέα Λαΐθε 

          Αληώλεο Βεξβέξεο                    

                                                                                                        

                                                                                                                      Γιεςθςνηήρ 

 

 

 

    Αιέμηνο Νηίζθνο 
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ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ ΓΤΜΝΑΗΟ ΚΑΗ ΛΤΚΔΗΟ ΛΔΤΚΑΡΧΝ 

ρνιηθή ρξνληά 2012-2013    

 

ΒΑΘΜΟ: _____________ 

ΟΛΟΓΡΑΦΧ: __________ 

ΤΠΟΓΡΑΦΖ: ___________ 

 

 

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΧΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΗΟΤΝΗΟΤ 2013 

ΜΑΘΖΜΑ: ΒΗΟΛΟΓΗΑ Α΄ ΓΤΜΝΑΗΟΤ 

Ζκεξνκελία: Πέκπηε, 13/6/2013            Ώξα: 7.30 π.κ.  

                Γηάξθεηα: 1.5 ώξεο 

Ολνκαηεπώλπκν: ______________________________  Σκήκα: ____ Αξ: ____ 

 

ΟΓΖΓΗΔ: Να γξάθεηε κόλν κε κπιε πέλα.  Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε 

δηνξζωηηθνύ πγξνύ.  Σν γξαπηό απνηειείηαη από δέθα (10) ζειίδεο. 

 

ΜΔΡΟ Α΄: 

Απνηειείηαη από έμη (6) εξωηήζεηο.  Να απαληεζνύλ ΟΛΔ νη εξωηήζεηο.  Κάζε 

ζωζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε κία (1) κνλάδα. 

 

1. Να κειεηήζεηε ηελ απιή ηξνθηθή αιπζίδα πνπ αθνινπζεί θαη λα απαληήζεηε. 

 

a. Σύκθσλα κε ηνλ νξηζκό ηεο ηξνθηθήο αιπζίδαο, ηα βέιε δείρλνπλ πνηνο 

νξγαληζκόο ηξώεη πνηνλ, ζε έλα νηθνζύζηεκα.  Τα βέιε δείρλνπλ επίζες 

ηελ θαηεύζπλζε κε ηελ νπνία κεηαθέξεηαη ε _______________ .      (0.25κ) 

b. Πνηνο είλαη ν παξαγωγόο ζ’ απηή ηελ ηξνθηθή αιπζίδα; ________   (0.25κ) 
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c. Να αλαγλσξίζεηε δύν νξγαληζκνύο από απηή ηελ ηξνθηθή αιπζίδα νη 

νπνίνη έρνπλ ηε ζρέζε ζεξεπηή-ζεξάκαηνο.                                       (0.5κ) 

Θεξεπηήο: ___________________       Θήξακα: ___________________ 

 

2. Σαο δίλνληαη 4 όξγαλα πνπ αλήθνπλ ζην αλαπαξαγωγηθό ζύζηεκα ηεο 

γπλαίθαο: φοζήθε, θόιπος, κήηρα, φαγφγός (ζάιπηγγα).   

Σε πνην αξηζκό αληηζηνηρεί ην θαζέλα από ηα όξγαλα απηά ζην εμήο 

ζρεδηάγξακκα;                                                                                                  (1.0κ) 

 

 

1.  

 

2.  

 

3.  

 

4.  

 

3. Πην θάησ απεηθνλίδεηαη έλα απιό πείξακα πνπ κπνξνύκε λα θάλνπκε ζην 

εξγαζηήξην Βηνινγίαο.  Να ην κειεηήζεηε θαη λα απαληήζεηε. 

a. Παξαηεξνύκε όηη ην 

δηάιπκα ηωδίνπ, κεηά ηελ επαθή ηνπ κε 

ηελ παηάηα, άιιαμε ρξώκα θαη έγηλε 

__________________________ .   (0.5κ) 

b. Τν ζπκπέξαζκά καο είλαη 

όηη ε παηάηα πεξηέρεη ηελ νπζία 

__________________________ .   (0.5κ) 

 

4. Τα ζπνλδπιωηά δώα δηαθξίλνληαη ζε 5 νκνηαμίεο: ηα υάρηα (ητζύες), ηα ερπεηά, 

ηα ακθίβηα, ηα πηελά θαη ηα ζειαζηηθά.    Σε πνηα από ηηο νκνηαμίεο αλαθέξεηαη ε 

θαζεκηά από ηηο 4 δειώζεηο πνπ αθνινπζνύλ;                                                 (1.0κ) 

a. Γελ γελλνύλ αβγά, αιιά «δσληαλά» κηθξά: _________________________ 

b. Γελλνύλ αβγά, έρνπλ ιέπηα θαη βξάγρηα: ___________________________ 

c. Τν δέξκα ηνπο θαιύπηεηαη από θνιίδεο: ____________________________ 

d. Τν δέξκα ηνπο θαιύπηεηαη από θηεξά: _____________________________ 



3 

 

5. Πην θάησ απεηθνλίδεηαη έλα θύηηαξν.  Να ην κειεηήζεηε θαη λα απαληήζεηε.   

a. Τη είδνπο θύηηαξν είλαη, θσηηθό ή δφηθό; _______________               (0.25κ) 

b. Να νλνκάζεηε ηα κέξε 1-3.       (0.75κ) 

1 ________________________________________      

2 ________________________________________          

3 ________________________________________ 

 

6. Η εξώηεζε αλαθέξεηαη ζε νξηζκέλα από ηα νξγαληθά ζπζηήκαηα ηνπ 

αλζρώπηλοσ οργαληζκού θαη θάπνηα από ηα όξγαλα πνπ ηα απνηεινύλ.   

a. Να ζπκπιεξώζεηε ηα 2 θελά ζηνλ πην θάησ πίλαθα.                            (0.5κ) 

Οξγαληθό ζύζηεκα Όξγαλν 1 Όξγαλν 2 Όξγαλν 3 

Αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα ___________ Φάξπγγαο Λάξπγγαο 

___________ ζύζηεκα Σηνκάρη Σπθώηη (ήπαξ) Λεπηό έληεξν 

 

b. Η ______________, έλα βαζηθό όξγαλν ηνπ θπθινθνξηθνύ ζπζηήκαηνο,  

ιεηηνπξγεί σο αληιία πνπ ζηέιλεη ην αίκα ζε όιν ην ζώκα.                 (0.25κ) 

c. Έλα από ηα νξγαληθά ζπζηήκαηα ηνπ αλζξώπνπ είλαη ην εξεηζηηθό.  Λόγσ 

ηεο ύπαξμεο ηνπ ζπζηήκαηνο απηνύ, ν άλζξσπνο θαηαηάζζεηαη ζηε 

ζπλνκνηαμία ησλ ___________________________ δώσλ.               (0.25κ)        

 

ΜΔΡΟ Β΄: 

Απνηειείηαη από έμη (6) εξωηήζεηο.  Να απαληήζεηε ΜΟΝΟ ζε ηέζζεξηο (4) από 

ηηο έμη (6) εξωηήζεηο.  Κάζε ζωζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δύν (2) κνλάδεο.   

 

1. Να κειεηήζεηε ην θύηηαξν πνπ απεηθνλίδεηαη πην θάησ. 

a. Τη είδνπο θύηηαξν είλαη απηό; ____________                                               

                                                                                    (0.25κ) 

b. Να γξάςεηε έλα ιόγν πνπ λα δηθαηνινγεί 

ηελ απάληεζε πνπ έρεηε δώζεη ζην 1a.            (0.25κ) 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

c. Να νλνκάζεηε ηα κέξε 1-4.                  (1.0κ)  

1_______________________________     2 ________________________________ 

3 _______________________________    4 ________________________________ 
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d. Να νλνκάζεηε ηα νξγαλίδηα 5 θαη 6, κε βάζε ηηο εμήο πιεξνθνξίεο:     (0.5κ) 

i.  Από ην νξγαλίδην 5 απειεπζεξώλεηαη ελέξγεηα γηα ηηο δηάθνξεο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ θπηηάξνπ: _________________________________ 

ii. Τν νξγαλίδην 6 βξίζθεηαη κόλν ζηα πράζηλα κέξε ησλ θπηώλ θαη είλαη 

απαξαίηεην γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο θωηνζύλζεζεο: ______________ 

 

2. Δδώ απεηθνλίδεηαη έλα πνιύ ζεκαληηθό όξγαλν πνπ κπνξνύκε λα βξνύκε ζε έλα 

εξγαζηήξην Βηνινγίαο.   

a. Τν όξγαλν απηό είλαη ην ________________________________.     (0.25κ) 

b. Να νλνκάζεηε ηα κέξε 1-4 ηνπ νξγάλνπ.                                               (1.0κ) 

1 ________________________________ 

2 ________________________________ 

3 ________________________________ 

4________________________________ 

 

c. Με ηε βνήζεηα ηνπ νξγάλνπ απηνύ κειεηνύκε έλα αληηθείκελν.  Η 

κεγεζπληηθή ηθαλόηεηα ηνπ προζοθζάικηοσ θαθού είλαη 10Υ.   Πόζε ζα 

πξέπεη λα είλαη ε κεγεζπληηθή ηθαλόηεηα ηνπ αληηθεηκεληθού θαθού, αλ ην 

αληηθείκελν πνπ κειεηνύκε ηειηθά θαίλεηαη 400 θνξέο πην κεγάιν απ’ ό,ηη 

είλαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα; ______________________        (0.75κ) 

 

3. Η εξώηεζε είλαη ζρεηηθή κε ηα 5 επίπεδα νξγάλωζεο ηωλ νξγαληζκώλ ηα 

νπνία είλαη, κε ηπραία ζεηξά, ηα εμήο: ηζηός, οργαληζκός, όργαλο, θύηηαρο, 

οργαληθό ζύζηεκα.   

a. Να ηνπνζεηήζεηε ηα επίπεδα απηά ζηελ θαηάιιειε ζεηξά, ώζηε λα θηάζεηε 

από ηελ πην πνιύπινθε έλλνηα ζηελ πην απιή, κε ηε βνήζεηα ηνπ 

παξαδείγκαηνο.                                                                                     (0.5κ)  

_____________  ____________  όργανο  _____________ _____________ 

 

b. Να κειεηήζεηε ηνλ αθόινπζν πίλαθα πνπ παξνπζηάδεη ηα επίπεδα 

νξγάλωζεο, κε ζσγθεθρηκέλε αλαθορά ζηο κσηθό ζύζηεκα .    
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i. Να αληηζηνηρήζεηε ηνλ θάζε όξν (θαη ηελ εηθόλα ηνπ) κε ην ζσζηό 

νξηζκό, γξάθνληαο ην ζσζηό αξηζκό δίπια από θάζε νξηζκό, κε ηε 

βνήζεηα ηνπ παξαδείγκαηνο (Δ2).                                               (1.0κ) 

 

Όξνο / Δηθόλα 

 

Οξηζκόο 

1. (Μπηθό) θύηηαξν 

 

Α.  Σύλνιν νξγάλσλ πνπ ζπλεξγάδνληαη γηα 

λα θάλνπλ κηα ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνύ: 

_______ 

2. Οξγαληζκόο 

 

Β.  Οκάδα κνξθνινγηθά νκνίσλ θπηηάξσλ 

κε εμεηδίθεπζε γηα ηελ ίδηα ιεηηνπξγία: 

________ 

3. Όξγαλν (κπο) 

 

Γ. Η δνκηθή θαη ιεηηνπξγηθή κνλάδα ηεο 

δσήο: _____ 

4. Οξγαληθό ζύζηεκα (κπηθό) 

 

Γ. Σν ζύλνιν ηωλ νξγαληθώλ 

ζπζηεκάηωλ θαη ην  δέξκα πνπ ηα 

πεξηβάιιεη:   2 

5. Ηζηόο (κπηθόο) 

 

Δ.  Απνηειείηαη από δηαθνξεηηθνύο ηζηνύο 

πνπ ζπλεξγάδνληαη: _________ 

 

ii. Τν κπηθό ζύζηεκα ζπλεξγάδεηαη κε ην __________________ 

ζύζηεκα, γηα λα γίλεη ε ιεηηνπξγία ηεο _______________ .       (0.5κ) 

 

4. Οη νξγαληζκνί δηαθξίλνληαη ζε 5 Βαζίιεηα κε ηε βνήζεηα ζπγθεθξηκέλσλ 

θξηηεξίσλ.   

a. Να κειεηήζεηε ηα θξηηήξηα Α-Γ θαη λα ηα αληηζηνηρήζεηε κε ην ζσζηό 

ραξαθηεξηζηηθό ζηνλ πίλαθα ζηελ επόκελε ζειίδα.                               

 

 

 

 

http://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=athlete+clipart&source=images&cd=&cad=rja&docid=I49fGv1rabvpRM&tbnid=V2z4WLjtUs1EFM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.picturesof.net/pages/110210-177336-863053.html&ei=VB18UenRCIisOsq4gIAD&bvm=bv.45645796,d.bGE&psig=AFQjCNHUAFbhBNk7AvKmbQ3CTNN3Eg46tw&ust=1367174783526655
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                                                                                                               (1.0κ) 

 

b. Σαο δίλνληαη νη αθόινπζνη νξγαληζκνί: καληηάρη, ζηαθσιόθοθθος, ειηά, 

τηαπόδη, ακοηβάδα.  Να ηνπνζεηήζεηε ηνλ θάζε νξγαληζκό θάησ από ην 

Βαζίιεην ζην νπνίν αλήθεη, αθνινπζώληαο ην παξάδεηγκα.                (1.0κ) 

Μύθεηεο Εώα Φπηά Μνλήξε Πξώηηζηα 

Μαληηάρη     

 

5. Η εξώηεζε είλαη ζρεηηθή κε ην αλαπαξαγωγηθό ζύζηεκα ηνπ άληξα.   

a. Να γξάςεηε πνηνο αξηζκόο αληηζηνηρεί ζην θάζε κέξνο πνπ αλαθέξεηαη πην 

θάησ.  Δελ ζα τρεζηκοποηεζούλ όιοη οη αρηζκοί!                                 (1.25κ) 

 

Ολνκαζία κέξνπο 

Αξηζκόο ζην 

ζρεδηάγξακκα 

Πένο  

Όξρηο  

Οπξήζξα  

πεξκαηηθόο πόξνο  

Πξνζηάηεο αδέλαο  

Υαξαθηεξηζηηθό Κξηηήξην 

Πώο ν νξγαληζκόο εμαζθαιίδεη ηελ ηξνθή ηνπ;  

Από πόζα θύηηαξα απνηειείηαη ην ζώκα ηνπο;  

Τα θύηηαξά ηνπο έρνπλ ππξήλα;  

Τα θύηηαξά ηνπο έρνπλ θπηηαξηθό ηνίρσκα;  
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b. Πώο νλνκάδεηαη ην κέξνο ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ άληξα ην 

νπνίν                                                                                                   (0.75κ) 

i. παξάγεη ηα ζπεξκαηνδσάξηα; _______________________________ 

ii. αθνύ έξζεη ζε ζηύζε, δηνρεηεύεη ην ζπέξκα ζηνλ θόιπν ηεο γπλαίθαο; 

___________________________ 

iii. εμαζθαιίδεη ζηνπο όξρεηο ζεξκνθξαζία γύξσ ζηνπο 35℃; _________ 

 

6. Δδώ απεηθνλίδεηαη κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ απνρξωκαηηζκνύ ηνπ θύιινπ.   

a. Η ρεκηθή νλνκαζία ηνπ πγξνύ Φ είλαη  

______________________________                (0.25κ)    

b. Πνην ρξώκα ζα έρεη ην πγξό Φ, όηαλ ε 

δηαδηθαζία απηή ηειεηώζεη; _____________       (0.25κ) 

c. Αθνινύζσο ζαο δίλνληαη όια ηα βήκαηα 

ηεο δηαδηθαζίαο απηήο κε ΛΑΘΟΣ ζεηξά.   

Να ηα ηνπνζεηήζεηε εζείο ζηε ζσζηή ζεηξά, γξάθνληαο 1 δίπια από ην 1ν βήκα, 2 

δίπια από ην 2ν, θ.ν.θ.                                                                                           (1.5κ) 

Α.   Βάδσ ην πξάζηλν θύιιν κέζα ζε δνθηκαζηηθό ζσιήλα κε ην πγξό Ψ: _______ 

Β.   Τν θύιιν γίλεηαη άζπξν: ______ 

Γ.   Ξεπιέλσ ην απνρξσκαηηζκέλν θύιιν: ______ 

Γ.   Βάδσ ην πξάζηλν θύιιν κέζα ζε δεζηό λεξό γηα κηζό ιεπηό: _______ 

Δ.   Βάδσ ην δνθηκαζηηθό ζσιήλα κε ην θύιιν θαη ην πγξό Ψ κέζα ζε δνρείν κε λεξό 

πνπ βξάδεη:__ 

Ση. Κόβσ έλα πξάζηλν θύιιν: ______ 

                                                                                                                                                                                       

ΜΔΡΟ Γ΄: 

Απνηειείηαη από ηξεηο (3) εξωηήζεηο.  Να απαληήζεηε ΜΟΝΟ ζε δύν (2) από ηηο 

ηξεηο (3) εξωηήζεηο.  Κάζε ζωζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε ηξεηο (3) 

κνλάδεο.   

1. Σην δηπιαλό ζρεδηάγξακκα απεηθνλίδνληαη ηα 

γελλεηηθά θύηηαξα ηνπ αλζξώπνπ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο 

γνληκνπνίεζεο.  Να ηα κειεηήζεηε θαη λα απαληήζεηε. 
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a. Τν θύηηαξν Α είλαη ην ______________ θαη ην θύηηαξν Β είλαη ην 

________________________.                                                             (0.5κ) 

b. Όηαλ ην θύηηαξν Α ελσζεί κε ην θύηηαξν Β, ζα παξαρζεί ην πξώην 

θύηηαξν ηνπ λένπ νξγαληζκνύ, δειαδή ην _________________.   (0.25κ) 

c. Σε πνην κέξνο ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο γπλαίθαο γίλεηαη ε 

γνληκνπνίεζε; _____________________________                        (0.25κ)   

d. Όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθόλα, ην θύηηαξν Β έρεη νπξά, ελώ ην θύηηαξν Α δελ 

έρεη.  Να εμεγήζεηε ζε ηη ρξεζηκεύεη ε νπξά ζην θύηηαξν Β.                (1.0κ) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

e. Να γξάςεηε κηαλ ΑΛΛΗ δηαθνξά αλάκεζα ζηα θύηηαξα Α θαη Β.         (1.0κ) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

2. Η εξώηεζε απηή είλαη ζρεηηθή κε ην ηξνθηθό πιέγκα ηνπ Δάζοσς ηες Πάθοσ θαη 

ηνπο δηάθνξνπο νξγαληζκνύο πνπ ην απνηεινύλ.   

 

 

 

 

 

 

a. Από ην πην πάλσ πιέγκα λα νλνκάζεηε ηα εμήο:                                (0.75κ) 

i. έλαλ θνξπθαίν ζεξεπηή: _________________________________ 

ii. έλαλ απηόηξνθν νξγαληζκό: _______________________________ 

iii. έλα θπηνθάγν νξγαληζκό: ________________________________ 

b. Γύν νξγαληζκνί πνπ αληαγωλίδνληαη γηα ηξνθή ζην πην πάλσ πιέγκα 

είλαη _____________________ θαη _____________________ .  Η ηξνθή 

γηα ηελ νπνία αληαγσλίδνληαη είλαη ___________________ .             (0.75κ) 
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c. Παξόινλ όηη ην αγξηλό είλαη ελδεκηθό θαη πξνζηαηεπόκελν δών, πνιινί ην 

θπλεγνύλ παξάλνκα.   

i. Απηό απνηειεί κηα αλζξώπηλε ελέξγεηα πνπ έρεη αξλεηηθέο 

επηπηώζεηο ζην πεξηβάιινλ.  Να αλαθέξεηε κηαλ αλζξώπηλε 

ελέξγεηα ε νπνία έρεη ζεηηθέο επηπηώζεηο ζην πεξηβάιινλ.     (0.25κ)  

______________________________________________________________ 

ii. Να νλνκάζεηε έλαλ νξγαληζκό από ην πιέγκα ηνπ νπνίνπ ν 

πιεζπζκόο πηζαλό λα απμεζεί, αλ αθαληζηεί ηο αγρηλό: 

_______________________                                                    (0.25κ) 

d. Σαο δίλνληαη νη δηωλπκηθέο νλνκαζίεο δύν θπηώλ από ην πιέγκα:  

ρηληά: Pistacia lentiscus  Λαηδηά: Querqus alnifolius  

i. Πνηνο επηζηήκνλαο θαζηέξσζε ηελ νλνκαηνινγία απηή; 

______________________________________                     (0.25κ) 

ii. Να εμεγήζεηε γηαηί δελ κπνξνύκε λα δεπγαξώζνπκε κε επηηπρία ηε 

ζρηληά κε ηε ιαηδηά.                                                                 (0.75κ) 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

3. Η εξώηεζε είλαη ζρεηηθή κε ηνπο παξάγνληεο πνπ είλαη απαξαίηεηνη γηα ηε 

θωηνζύλζεζε θαη ηα πεηξάκαηα πνπ ηνπο δηεξεπλνύλ.   

a. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζην θείκελν πνπ αθνινπζεί.                       (1.0κ) 

«Καηά ηε θσηνζύλζεζε, ηα θπηά κε ηε βνήζεηα ηεο _________________ 

δεζκεύνπλ ειηαθή ελέξγεηα θαη ρξεζηκνπνηώληαο σο πξώηεο ύιεο ην 

_________________________________________ ηεο αηκόζθαηξαο θαη ην λεξό, 

παξάγνπλ κόλα ηνπο ηελ ηξνθή ηνπο, δειαδή ________________ .   Ταπηόρξνλα 

κέζσ ηεο θσηνζύλζεζεο, ηξνθνδνηνύλ ηελ αηκόζθαηξα κε ________________ .»     

b. Γίπια απεηθνλίδεηαη πεηξακαηηθή δηάηαμε πνπ ζηήζεθε γηα λα κειεηεζεί 

έλαο από ηνπο παξάγνληεο απηνύο.   

i. Πνηνο είλαη ν παξάγνληαο απηόο; 

_________________________________                (0.25κ) 

ii. Να γξάςεηε έλαλ παξάγνληα πνπ ζα 

θξαηήζνπκε ζηαζεξό ζην πείξακα απηό.        

                 _________________________________               (0.25κ) 
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c. Σηελ πην θάησ πεηξακαηηθή δηάηαμε θαίλνληαη ηξία πνηηζκέλα πξάζηλα 

θπηά, A, B θαη C, ηα νπνία αθέζεθαλ ζηνλ ήιην γηα πέληε εκέξεο.  Καη ηα 

ηξία θπηά βξίζθνληαη κέζα ζε δηαθαλή γπάιηλα δνρεία.  Μέζα ζην δνρείν 

ηνπ θπηνύ Α ππάξρεη θη έλα δνρείν κε θαπζηηθό λάηξην.   Τν δνρείν κε ην 

θπηό C θαιύθζεθε κε κηα καύξε αδηαθαλή ζαθνύια.  Μεηά από ηελ 

πάξνδν ησλ πέληε εκεξώλ, θόβνπκε έλα θύιιν από θάζε θπηό, ηα 

απνρξωκαηίδνπκε θαη πξνζζέηνπκε ζε απηά ηώδην.   

Να απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 

 

 

i. Να εμεγήζεηε γηαηί ζην θύιιν από ην θπηό Α ην ρξώκα ηνπ ησδίνπ 

έκεηλε θηηξηλνθαθέ.                                                                     (1.0κ) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

ii. Να εμεγήζεηε γηαηί ην θύιιν από ην θπηό C δελ έθαλε 

θσηνζύλζεζε.                                                                            (0.5κ) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

Οη Δηζεγήηξηεο:                Η Γηεπζύληξηα 

Μαξία Τηγγηξίδνπ 

Ηιηάλα Λύηξα                                          

                                                                                              Μαξία Διεπζεξίνπ 
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ΓΤΜΝΑΙΟ  ΑΡΑΔΙΠΠΟΤ                       ΥΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2012-2013 

 

ΓΡΑΠΣΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2013 

 
ΜΑΘΗΜΑ:           ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΙΚΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  10/6/2013    ΒΑΘΜΟΣ: .................................. 

ΣΑΞΗ:                  Α΄ 

ΥΡΟΝΟ: 1.30 ώρες     ΤΠ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ....................... 

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ...........................................................................       ΤΜΗΜΑ: …..…....     Αρ. ………. 

 

 

ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΓΟΚΗΜΗΟ ΑΠΟΣΔΛΔΗΣΑΗ ΑΠΟ ΔΝΝΔΑ (9) ΔΛΗΓΔ 
 

ΜΔΡΟ Α’: Απνηειείηαη από έμη (6) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε κία (1) 
κνλάδα. Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξωηήζεηο. 

 
1. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο. (κνλ. 1) 
 
Μέζα ζηηο σνζήθεο σξηκάδνπλ ηα γελλεηηθά θύηηαξα ηεο γπλαίθαο πνπ νλνκάδνληαη 

………………………..,  ελώ ηα ζπεξκαηνδσάξηα παξάγνληαη ζηνπο …………………… ησλ 

αληξώλ. Τα ζπεξκαηνδσάξηα καδί κε ηα εθθξίκαηα απνηεινύλ ην …………………………., ην 

νπνίν απνβάιιεηαη από ην ζώκα ηνπ άληξα από ηελ …………………………………. . 

 
2. Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ πνπ δείρλνπλ νη πην θάησ εηθόλεο:  
                (κνλ. 1) 

 
 
3. Να γξάςεηε ην βαζίιεην ζην νπνίν αλήθεη ν θαζέλαο από ηνπο παξαθάησ νξγαληζκνύο: 
             (κνλ. 1) 
Σαικνλέια: …………………………………………. 

Ακπγδαιηά: ……………………………………………. 

Κάβνπξαο: …………………………………………….. 

Ακνηβάδα: ……………………………………………... 

 

 

  

 

 
……………………. 

 
……………….. 

 
…………………… 

 
………………… 
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4 α. Σηηο πην θάησ εηθόλεο λα ηνπνζεηήζεηε κε ηε ζσζηή θνξά ηα βέιε, ώζηε λα ζρεκαηηζηνύλ 
νη ηξνθηθέο αιπζίδεο. (κνλ. 0,5) 

 
β. Τη δείρλνπλ ηα βέιε ζε κηα ηξνθηθή αιπζίδα; (κνλ. 0,5) 
 
......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

 
5.  Να ζπκπιεξώζεηε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο: (κνλ. 1) 
 
Ζ ιεηηνπξγία θαηά ηελ νπνία ηα θπηά δεζκεύνπλ ειηαθό θσο νλνκάδεηαη ……………………….. 

 

Ζ ρξσζηηθή νπζία πνπ δίλεη πξάζηλν ρξώκα ζηα θπηά νλνκάδεηαη……………………………...... 

 

Οη νξγαληζκνί πνπ ηξέθνληαη κε άιινπο νξγαληζκνύο νλνκάδνληαη ……………………………… 

 

Τα νξγαλίδηα ζηα νπνία γίλεηαη ε θσηνζύλζεζε νλνκάδνληαη  …………………………………….  

 
 
6. Να ηνπνζεηήζεηε ηνπο πην θάησ όξνπο ζηε ζσζηή ζεηξά μεθηλώληαο από ην πην απιό 
ώζηε λα θηάζεηε ζην πην πνιύπινθν. (κνλ. 1) 
 
 
Οξγαληθό ζύζηεκα, ηζηόο, νξγαληζκόο, όξγαλν  
 
Κύηηαξν-----→ ……..................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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ΜΔΡΟ Β’: Απνηειείηαη από έμη (6) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δύν 
(2) κνλάδεο. Από ηηο έμη (6) εξωηήζεηο λα απαληήζεηε ΜΟΝΟ ζε ηέζζεξηο (4). 

 
1 α. Σπκπιεξώζηε ζηνλ πην θάησ πίλαθα δύν (2) δηαθνξέο κεηαμύ σαξίνπ θαη  

   ζπεξκαηνδσαξίνπ. (κνλ. 1) 

 

 
Ωάξην 

 
πεξκαηνδωάξην 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
β. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο.                                                  (κνλ. 1) 

 Οη δπν …………………………. ηεο γπλαίθαο έρνπλ ζρήκα ζαλ ακύγδαιν θαη πεξηέρνπλ κέζα 

ηα σάξηα. Μηα θνξά πεξίπνπ ηνλ ……………………….. έλα σάξην,  κε ηε δξάζε 

ζπγθεθξηκέλσλ  νξκνλώλ, απειεπζεξώλεηαη από ηελ σνζήθε θαη θαηαιήγεη ζηνλ 

………………………….. όπνπ γίλεηαη ε ……………………………………….., δειαδή ε έλσζε 

ηνπ σαξίνπ θαη ηνπ ζπεξκαηνδσαξίνπ. 

 
2. Να παξαηεξήζεηε πξνζεθηηθά ην πην θάησ ηξνθηθό πιέγκα θαη λα απαληήζεηε ζηηο 
εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
α. Να αλαθέξεηε δύν νξγαληζκνύο πνπ αληαγσλίδνληαη κεηαμύ ηνπο γηα ηελ ηξνθή. (κνλ.0,75) 
 

 
ΟΡΓΑΝΗΜΟ  1 

 
ΟΡΓΑΝΗΜΟ 2 

 
ΣΡΟΦΖ 

 
 
 

  
 

 
 

Χνξηάξη 

Αλεπού 

Κνπθνπβάγηα 

Λαγόο 

Πνληηθόο 

Αλεπού 

Κόηα 

Αλεπού 

Σθνπιήθη 

Ασβός 

Σαιηγθάξη 
Φπηά 

Αζβόο 

Σπόξνη 

Αιεπνύ 
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β. Πνηνο νξγαληζκόο ζην πην πάλσ νηθνζύζηεκα ζα κπνξνύζε λα νλνκαζηεί θνξπθαίνο    
    ζεξεπηήο; Να εμεγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. (κνλ. 0,5) 
 
...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

 
γ.  Πώο ζα επεξεαζηεί ν πιεζπζκόο ησλ πνληηθώλ αλ ν αξηζκόο ησλ ιαγώλ κεησζεί ιόγσ ηνπ    
    θπλεγηνύ. Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. (κνλ. 0,75) 
 
......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

 
3 α. Να νλνκάζεηε ηα νξγαληθά ζπζηήκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ πνπ δείρλνπλ ηα πην 
         θάησ ζρήκαηα. (κνλ. 1) 

 

            
 

1……………………      2………………………   3…………………...  4…………………… 
 
β. Να πεξηγξάςεηε ηε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληθνύ ζπζηήκαηνο κε ηνλ αξηζκό 3, αλαθέξνληαο 
δύν όξγαλα ηνπ ζπζηήκαηνο. (κνλ.0,75) 
 
......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

γ. Να εμεγήζεηε πώο ζπλδένληαη ιεηηνπξγηθά κεηαμύ ηνπο ηα ζπζηήκαηα 1 θαη 2. (κνλ.0,25)  

 
......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 
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4  α. Τν δηπιαλό ζρήκα δείρλεη ην αξζεληθό γελλεηηθό  

         ζύζηεκα ηνπ αλζξώπνπ. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο  
         ελδείμεηο 1-5. (κνλ. 1,25) 
 
1………………………………… 

2………………………………… 

3………………………………… 

4………………………………… 

5………………………………… 

    β. i) Να γξάςεηε πώο νλνκάδεηαη ε πάζεζε, θαηά 
ηελ νπνία ην όξγαλν κε ηνλ αξηζκό 2 παξακέλεη ζηελ 
θνηιηαθή πεξηνρή. (κνλ. 0,25)            

…………………………………………………………………………………………………………… 
 
        ii) Να εμεγήζεηε γηαηί ε θαηάζηαζε απηή, αλ δελ αληηκεησπηζηεί έγθαηξα, κπνξεί λα  
            πξνθαιέζεη ζηεηξόηεηα ζε έλα άληξα. (κνλ. 0.5) 
 
......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

 

5 α. Να ζπκπιεξώζεηε ηα κέξε ηνπ θπηηάξνπ ζην πην θάησ δηάγξακκα. (κνλ. 1,5) 

           

      
 

β. Σε ηη ρξεζηκεύνπλ ηα κέξε 1 θαη 2  ηνπ πην πάλσ θπηηάξνπ; (κ.0,5) 

Μέξνο 1…………………………………………………………………………………………………… 

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

Μέξνο 2…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
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6 α. Να γξάςεηε δίπια από θάζε αξηζκό ην γξάκκα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ αληηζηνηρνύλ ζε 
θάζε βαζίιεην. (κνλ. 1,25) 
 

      Βαζίιεην     Χαξαθηεξηζηηθά 

1.……….   Μύθεηεο Α. Μνλνθύηηαξνη νξγαληζκνί κε ππξήλα. 
 

2.……….   Μνλήξε Β. Πνιπθύηηαξνη νξγαληζκνί νη νπνίνη θσηνζπλζέηνπλ. 
 

3.……….   Εώα Γ. Οξγαληζκνί κε θπηηαξηθό ηνίρσκα, πνπ βξίζθνπλ   
         έηνηκε ηξνθή από ην πεξηβάιινλ ηνπο. 

4.……….   Πξώηηζηα Γ. Μνλνθύηηαξνη νξγαληζκνί ρσξίο ππξήλα. 
 

5……….    Φπηά Δ. Πνιπθύηηαξνη νξγαληζκνί κε θύηηαξα ρσξίο θπηηαξηθό  
ηνίρσκα, πνπ βξίζθνπλ έηνηκε ηξνθή από ην   
πεξηβάιινλ ηνπο. 

 
 
  
 
 β. Να αλαθέξεηε ην θξηηήξην κε ην νπνίν ζα μερσξίδαηε ηα πην θάησ δεπγάξηα νξγαληζκώλ.  
            (κνλ.0,75) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Εεπγάξηα νξγαληζκώλ 

 
Κξηηήξην 

 
 
 
Ακνηβάδα – Ακπγδαιηά 
 

 

 
 
Βαθηήξην ζηαθπιόθνθθνπ - 
Ακνηβάδα 
 

 

 
 
Αεηόο – Κππαξίζζη 
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ΜΔΡΟ Γ’: Απνηειείηαη από ηξεηο (3) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 
ηξεηο (3) κνλάδεο. Από ηηο ηξεηο (3) εξωηήζεηο λα απαληήζεηε ΜΟΝΟ ζε δύν (2). 

 
1 α. Να ζπκπιεξώζεηε ην πην θάησ δηάγξακκα ηεο θσηνζύλζεζεο. (κνλ. 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
β. Να εμεγήζεηε γηαηί ζπκβαίλνπλ ηα πην θάησ: (κνλ. 1) 
 

i) Τα ιάραλα πνπ είλαη ζηε ζθηά είλαη ιηγόηεξν γιπθά από όηη απηά πνπ είλαη 

εθηεζεηκέλα άκεζα ζηνλ ήιην, γηαηί ….........…..............…………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 
ii) Οη λνζνθόκεο θξνληίδνπλ λα κεηαθέξνπλ ηα θπηά πνπ βξίζθνληαη ζηα δσκάηηα ησλ 

αζζελώλ ζε άιιν ρώξν γηαηί ………………………………………………………………….. 

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

 
γ. Να εμεγήζεηε γηαηί ε θσηνζύλζεζε είλαη κηα πνιύ ζεκαληηθή ιεηηνπξγία γηα ηνλ πιαλήηε 
καο. Να δώζεηε ηνπιάρηζηνλ δύν επηρεηξήκαηα. (κνλ. 1)   
 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

νερό 

………………… 

………………… 

…………………………… 
γλσκόδε 

………………… 
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2. Αθνύ κειεηήζεηε ην πην θάησ ηξνθηθό πιέγκα πνπ αλαθέξεηαη ζε έλα δαζηθό νηθνζύζηεκα, 
λα απαληήζεηε ζηα αθόινπζα: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
α. Να νλνκάζεηε: (κνλ. 0.75) 
 

 
έλα ζαξθνθάγν νξγαληζκό 

 

 
έλα θπηνθάγν νξγαληζκό 

 

 
έλαλ παξαγσγό 

 

 
β. i) Με βάζε ην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα λα θηηάμεηε κία ηξνθηθή αιπζίδα κε 4 
νξγαληζκνύο ζηελ νπνία λα ζπκκεηέρεη ε αθξίδα. (κνλ. 1) 
 

γ. Να αλαθέξεηε δύν θνηλά ραξαθηεξηζηηθά όισλ ησλ ηξνθηθώλ αιπζίδσλ. (κνλ. 0,5) 
 
i).................................................................................................................................................... 

ii)................................................................................................................................................... 

 
δ. Πνην είλαη πην ρξήζηκν γηα ηε κειέηε ελόο νηθνζπζηήκαηνο, κηα ηξνθηθή αιπζίδα ή έλα   
    ηξνθηθό πιέγκα; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. (κνλ. 0,75) 
 
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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3 α. i) Οη νξγαληζκνί  Α – Ε, πνπ θαίλνληαη ζηελ πην θάησ εηθόλα κπνξνύλ λα ηαμηλνκεζνύλ 
κε βάζε θάπνηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ζε δύν νκάδεο (νκνηαμίεο). Να δηαρσξίζεηε ηνπο 
νξγαληζκνύο απηνύο, ζηηο δύν νκάδεο θαη ζηε ζπλέρεηα λα γξάςεηε ην όλνκα ηεο θάζε  
 νκάδαο. (κνλ. 1) 

 

Οκάδα Οξγαληζκνί  Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε Όλνκα Οκάδαο 

1   

2   

 
ii) Σηνλ πην θάησ πίλαθα λα θαηαγξάςεηε ηξία (3) ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζαο βνήζεζαλ λα    
    ηαμηλνκήζεηε ηνπο νξγαληζκνύο ζηηο δύν πην πάλσ νκάδεο. (κνλ. 1,5) 

 

Χαξαθηεξηζηηθά Οκάδα 1 Οκάδα 2 

 

1ν 

  

 

2ν 

  

 

3ν 

  

 
β. Να αλαθέξεηε δύν (2) ραξαθηεξηζηηθά ηεο γάηαο γηα ηα νπνία ζα ηελ θαηαηάζζαηε ζηα   
    ζειαζηηθά. (κνλ. 0,5) 

 
i. …………………………………………………………………………………………………… 

ii. ……………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Ο Γηεπζπληήο 

 

Νίθνο Καξαγηώξγεο 

Α                                                                              
Β

 

Γ

 

                                        

Γ 

                                       

Δ 

 

                      Ε 
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ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΙΣΙΟΤ     ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ  2012-2013 
      

ΓΡΑΠΣΔ  ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ  ΔΞΔΣΑΔΙ  ΙΟΤΝΙΟΤ  2013 
 

ΣΑΞΗ: Α΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ                              ΒΑΘΜΟ:                      ............................. 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 05/06/13 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 1.30΄                      ΤΠΟΓΡΑΦΗ: ............................... 

ΩΡΑ: 7:45 – 9:15 π.μ. 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ:               ΣΜΗΜΑ:      ΑΡ. 
   

 Σο εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από  10 ζελίδερ και πεπιλαμβάνει ηα μέπη Α΄, Β΄ και Γ΄. 

 Γεν επιηπέπεηαι η σπήζη διοπθωηικού ςγπού. 

 
ΜΔΡΟ Α΄: (6 μονάδερ) 

Απνηειείηαη από έξι (6) επωηήμαηα. Να απαληήζεηε ΟΛΑ ηα εξσηήκαηα (1-6).  

Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε ΜΙΑ (1) μονάδα. 

 

Δπώηημα 1 

 
Να γξάςεηε δύο (2) όξγαλα γηα θάζε έλα από ηα πην θάησ νξγαληθά ζπζηήκαηα.                            (μ.1) 

 

ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΟΡΓΑΝΑ 

Κπθινθνξηθό ύζηεκα   

Πεπηηθό ύζηεκα   

 

 

 

 

Δπώηημα 2 

Να γξάςεηε ηη δείρλνπλ νη αξηζκνί 1-4. (μ.1)       
 

            1 ____________________________     

            2 ____________________________   

            3 ____________________________          

            4 ____________________________ 

2 
2 

3 
4 

1 
1 

4 
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Δπώηημα 3 

ην πην θάησ ζρήκα θαίλνληαη ηα επίπεδα νξγάλσζεο ζε έλαλ πνιπθύηηαξν νξγαληζκό.  

Να νλνκάζεηε ηα επίπεδα νξγάλσζεο ζηηο πην θάησ εηθόλεο.                         (μ.1)                             

 

 
Δπώηημα 4 

 
Δίλνληαη νη νξγαληζκνί: αεηόρ, σοπηάπι, ακπίδα θαη θίδι.  

Να γξάςεηε ηελ ηξνθηθή αιπζίδα πνπ ζπλδέεη ηνπο πην πάλσ νξγαληζκνύο.       (μ.1) 

 

 

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

 

 

Δπώηημα 5 

Να αληηζηνηρίζεηε ην νξγαληθό ζύζηεκα κε ηνλ νξζό ξόιν.    

              (μ.1) 

Οργανικό σύστημα Ρόλος Απαντήσεις 

1. Κςκλοθοπικό Α. Αποηελείηαι από όπγανα μαλακά 

πος σπηζιμεύοςν για ηιρ κινήζειρ ηυν 

διάθοπυν μεπών ηος ζώμαηορ. 

 

1- ……… 

2. Επειζηικό Β. Μεηαθέπει ηο αίμα ζε ολόκληπο ηο 

ζώμα και εξαζθαλίζει ηη θπέτη και 

οξςγόνυζη όλυν ηυν οπγάνυν, καθώρ 

και ηην απομάκπςνζη άσπηζηυν 

οςζιών. 

 

2- ……… 

3. Μςφκό Γ. Εξςπηπεηεί ηην αναπνοή.  

3- ……… 

4. Αναπνεςζηικό Γ. Αποηελείηαι από όπγανα, ζσεηικά 

ζκληπά, πος ζηηπίζοςν ηο ζώμα. 

 

4- ………. 
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Δπώηημα 6 

Να ηαμηλνκήζεηε ηνπο αθόινπζνπο νξγαληζκνύο ζηα Βαζίλεια ησλ δσληαλώλ Οξγαληζκώλ.   (μ.1) 

 

Οργανισμός Βασίλειο 

Μανιηάπι  

Σηαθςλόκοκκορ   

Αλεπού  

Λεμονιά  

 

___________________________________________________________________________________ 

 
ΜΔΡΟ Β΄: (8 μονάδερ) 

Απνηειείηαη από έξι (6) επωηήμαηα. Να απαληήζεηε μόνο ηα 4 από ηα 6 επωηήμαηα.  

Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε ΓΤΟ (2) μονάδερ. 

 

Δπώηημα 1 

 ην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη ε γνληκνπνίεζε ζηνλ άλζξσπν.  

 

 

 

(α) Να νλνκάζεηε ηα θύηηαξα πνπ δείρλνπλ νη 

αξηζκνί 1 θαη 2.                             (μ.0,5) 

     1  …………………………… 

     2  …………………………….    

 

(β) Να νλνκάζεηε ην θύηηαξν κε ηνλ αξηζκό 3 

πνπ δεκηνπξγείηαη από ηελ έλσζε ησλ γακεηώλ.                                     

                                                                                                                                
3  .…………………………        (μ.0,5) 

 

 

(γ) Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ δείρλνπλ νη αξηζκνί ζην πην θάησ ζρήκα (μ.1) 

 

 

 

 

 

1. _____________________ 

2. _____________________ 

3. _____________________ 

4. _____________________ 
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Δπώηημα 2 
 

Αθνύ κειεηήζεηε ην πην θάησ ηξνθηθό πιέγκα, λα απαληήζεηε ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(α) Να νλνκάζεηε           

 ηνπο δύν (2) παξαγσγνύο:         (μ.0,5) 

(i) …………………………………… (ii) ………………………………………… 

 δύν (2) θαηαλαισηέο:          (μ.0,5) 

(i) …………………………………...  (ii) ………………………………………… 

 δύν (2) θνξπθαίνπο ζεξεπηέο:                                                         (μ.0,5) 

(i)…………………………………...  (ii) ………………………………………… 

 

(β)  Να αλαθέξεηε δςο (2) νξγαληζκνύο πνπ αληαγσλίδνληαη κεηαμύ ηνπο γηα ηελ ηξνθή. Να 

δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                                                                                                 (μ.0,5) 

………………………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………………………

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

 
Δπώηημα 3 
 

(α)    i. Ση είλαη  ε θξπςνξρία;                                                                                                  (μ. 0,5)        

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ii. Ση κπνξεί λα πξνθαιέζεη ε θξπςνξρία, αλ δε ζεξαπεπηεί θαη γηαηί;                              (μ. 0,5)     

………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

(β) Πνηνο είλαη  ν ξόινο ησλ όξρεσλ ζην αλδξηθό γελλεηηθό ζύζηεκα;                    (μ. 0,5) 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

(γ) Πνηνο είλαη  ν ξόινο ηεο σνζήθεο ζην γπλαηθείν γελλεηηθό ζύζηεκα;                 (μ. 0,5) 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Δπώηημα 4  

 
(α) Να παξαηεξήζεηε ηηο πην εηθόλεο θαη λα αλαθέξεηε ζε πνηεο ζςνομοηαξίερ αλήθνπλ νη νξγαληζκνί 
πνπ θαίλνληαη πην θάησ.          (μ. 0,5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Α.    Β. 
 

 
(β)  Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                                       (μ. 0.25) 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
(γ) Να αλαθέξεηε ζε πνηα ομοηαξία αλήθεη ν άλζξσπνο.       (μ 0.25) 

……………………………………………………… 

 
(δ) Να γξάςεηε δύο (2) ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο νκνηαμίαο ζηελ νπνία αλήθεη ν άλζξσπνο.                             

                                                                                                                                                 (μ 0.5) 
(ι) …………………………………………………………………………………… 

(ιι) …………………………………………………………………………………… 

 
 
 
(ε)  Να γξάςεηε δύο (2) ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο νκνηαμίαο ησλ εξπεηώλ.                (μ 0.5) 
 

(ι) …………………………………………………………………………………… 

(ιι) …………………………………………………………………………………… 
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Δπώηημα 5  

 
(α) Να πεξηγξάςεηε ην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ.                                                                       (μ.0.5) 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

(β) Να εμεγήζεηε γηαηί ε αύμεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ πξνθαιεί άλνδν ηεο κέζεο 

ζεξκνθξαζίαο ηεο αηκόζθαηξαο ηεο Γεο.                                                                           (μ.0.25) 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

  

(γ) Να αλαθέξεηε ηπειρ (3) ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξνύλ λα κεησζνύλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ.                                                                                                        (μ. 0.75) 

 …………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

 …………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 …………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

(δ)  Να εμεγήζεηε ηνπο όξνπο                                                                                                     (μ.0.5) 

i. Aπηόηξνθνη νξγαληζκνί   

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

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

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

 

ii.  Εηεξόηξνθνη νξγαληζκνί   

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

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

………………………………………………………………………………………..........……………... 
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Δπώηημα 6  

 
(α) Να εμεγήζεηε ηη ζεκαίλεη ν όξνο  κύηηαπο.        (μ.0,25) 

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

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

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

 

(β) ην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη ν ηπόπορ αναπαπαγωγήρ ηεο ακνηβάδαο.  

 

Να εμεγήζεηε ηα ζηάδηα ηεο θπηηαξηθήο δηαίξεζεο πνπ θαίλνληαη 

δίπια.     

                                                                                       (μ.0.75)                                                                                                      

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

 

(γ) Να παξαηεξήζεηε ηηο εηθόλεο θαη λα απαληήζεηε ζηα εξσηήκαηα πνπ αθνινπζνύλ                     (μ.1) 

                                                 
 

           Α.  ηαθςλόκοκκορ         Β. Αμοιβάδα 
 
Να ζεκεηώζεηε θαηά πόζν νη πην πάλσ νξγαληζκνί είλαη επθαξπσηηθνί ή πξνθαξπσηηθνί. Αθνινύζσο λα 

αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

 

Α        ________________________________       Β       _______________________________ 

 

Αηηηνιόγεζε: 

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

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

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

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

http://www.rockefeller.edu/vaf/cells78.php


8 

 

ΜΔΡΟ Γ΄: (6 μονάδερ) 

Απνηειείηαη από ηπία (3) επωηήμαηα. Να απαληήζεηε μόνο ηα 2 από ηα 3 εξσηήκαηα.  

Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε ΣΡΔΙ (3) μονάδερ. 

 
Δπώηημα 1 

  
(α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε πνπ δείρλνπλ νη αξηζκνί 1-4 ζην πην θάησ ζρήκα.                  (μ.1) 

 

 

 

 

1. ………………………………………… 

 

2. ………………………………………… 

 

3. ………………………………………… 

 

4. ………………………………………… 

 

 

(β) Να εμεγήζεηε ηε ρξεζηκόηεηα ηνπ πιαθνύληα.                                     (μ. 0.5) 

………………………………………………………………………………………………………………

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

....................................................................................................................................................................... 

(γ) Να γξάςεηε δύο (2) ραξαθηεξηζηηθά ησλ θνξηηζηώλ ζηελ εθεβεία.     (μ.0,5) 

(i) …………………………………………………………………………………………………………… 

(ii) …………………………………………………………………………...……………………………… 

 

(δ) Να γξάςεηε δύο (2) δηαθνξέο κεηαμύ ηνπ σαξίνπ θαη ηνπ ζπεξκαηνδσαξίνπ.                             (μ.1) 

 

ΩΑΡΙΟ ΠΔΡΜΑΣΟΕΩΑΡΙΟ 

1 

 

 

1 

2 

 

 

2 
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Δπώηημα 2 

 
(α)  Σν δηπιαλό ζρήκα δείρλεη έλα θπηηθό θύηηαξν. 
       Να νλνκάζεηε ηα νξγαλίδηα ηνπ θπηηάξνπ πνπ δείρλνπλ νη αξηζκνί 1-4:                                    (μ.1) 
 
  
 
 
 
         1……………………………….. 

         2……………………………….. 

         3……………………………….. 

         4………………………………..                                                                     

 

 

 

 

 

 

(β) Να γξάςεηε δύο (2) δηαθνξέο κεηαμύ θπηηθνύ θαη δσηθνύ θπηηάξνπ.                                          (μ.1) 

(i) ............................................................................................................................................ 

(ii) ............................................................................................................................................ 

 

(γ) Να εμεγήζεηε ην ξόιν ησλ πην θάησ νξγαληδίσλ ηνπ θπηηάξνπ.          (μ.1) 

         (i) Κπηηαξηθή Μεκβξάλε:  

                 ............................................................................................................................ 

                 ............................................................................................................................ 

        (ii) Ππξήλαο: 

                 ............................................................................................................................ 

                 ............................................................................................................................ 

 
Δπώηημα 3 

 
(α) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηελ πην θάησ εμίζσζε ηεο θωηοζύνθεζηρ.                              (μ. 1,5) 
   

          ………………. 

………………..  +  ……………..                                        …………………  +  ………………… 

                   ………………… 

(β) Να νλνκάζεηε ην οπγανίδιο ηνπ θπηηθνύ θπηηάξνπ ζην νπνίν γίλεηαη ε θωηοζύνθεζη.       (μ. 0,25)                

………………………………………………………………………………… 

 

1 

3 

2 

4 
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(γ) αο δίλεηαη έλα θύιιν θπηνύ από ην νπνίν έρνπκε αθαηξέζεη ηε ρισξνθύιιε. Να πεξηγξάςεηε ην 

πείξακα κε ην νπνίν κπνξνύκε λα δηαπηζηώζνπκε αλ ην θύιιν πεξηέρεη άμςλο (πεξηγξαθή, 

παξαηήξεζε, ζπκπέξαζκα).          (μ.0.75) 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

(δ) Να γξάςεηε δύο (2) ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε ιεηηνπξγία ηεο θσηνζύλζεζεο είλαη πνιύ ζεκαληηθή 

γηα ηε δσή ζηνλ πιαλήηε καο θαη λα ην δηθαηνινγήζεηε.                             (μ.0.5)  

(ι)  

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 (ιι) 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________ 
 
 

 

 

 

Διζηγήηπιερ:          Η Γιεςθύνηπια: 

Κλαίπη Γημηηποπούλος                                                                                         Μαπία ηαςπή 
Ξένια Αλεςπά 
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ΓΤΜΝΑΗΟ ΑΘΖΔΝΟΤ  ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ 2012-2013 

 

 

ΓΡΑΠΣΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2013 

 
ΜΑΘΖΜΑ: ΦΤΗΚΑ (ΒΗΟΛΟΓΗΑ)                          ΒΑΘΜΟ: ……………….. 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ: 04.06.2013                     ΟΛΟΓΡΑΦΩ: ……………….. 

ΣΑΞΖ: Α΄ 

ΥΡΟΝΟ: 1.30΄        ΤΠ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ………………. 

 

 

Ονομαηεπώνςμο: ....................................................................Σμήμα: .........  Απ. ....... 

 

 

ΟΓΖΓΗΔ: Να γξάθεηε κόλν κε κπιε ή καύξε πέλα. 

         Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πγξνύ. 

 

         Τν γξαπηό εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από έληεθα (11) ζειίδεο θαη 

                    ρσξίδεηαη ζε ηξία (3) κέξε: Α, Β, Γ. 
 

 

ΜΔΡΟ Α´:   Να απανηήζεηε και ζηιρ έξι (6) επωηήζειρ. 

                        Κάζε ζσζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε μία (1) μονάδα. 

 

 

1. Να ονομάζεηε ηα όξγαλα ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ πνπ θαίλνληαη ζην παξαθάησ 

ζρεδηάγξακκα. (4 x 0,25 = 1 κ.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΟΡΓΑΝΟ 

1: 

2: 

3: 

4: 
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2. Τν πην θάησ ζρεδηάγξακκα παξνπζηάδεη ηελ ηαμηλόκεζε ησλ Ζσληαλώλ Οξγαληζκώλ 

ζηα πένηε  (5) Βαζίλεια.  

                                                                          
 

 
 
 
 

Να ανηιζηοισίζεηε ηα Κξηηήξηα Α κέρξη Γ κε ηα αληίζηνηρα ραξαθηεξηζηηθά (1-4) 

έηζη ώζηε λα ζπκπιεξώλεηαη ζσζηά ην πην πάλσ ζρεδηάγξακκα. 

                                                                                                              (4 x 0,25 = 1 κ.) 

 

Κριτήριο Αντιστοίτηση  Υαρακτηριστικό 

Α Α -…… 1. Τα κύηηαπά ηοςρ έσοςν κςηηαπικό ηοίσωμα; 

Β Β -…… 2. Πώρ ο οπγανιζμόρ εξαζθαλίδει ηεν ηποθή ηος; 

Γ Γ -…… 3. Από πόζα κύηηαπα αποηελείηαι ηο ζώμα ηοςρ; 

Γ Γ -…… 4. Τα κύηηαπα ηοςρ έσοςν πςπήνα; 

 

 

 

Φστά, Ζώα, 
Μονήρη, Μύκητες, 

Πρώτιστα 

Μονήρη, Πρώτιστα 

Μονήρη Πρώτιστα 

Φστά, Ζώα, 
Μύκητες 

Ζώα, Μύκητες 

Ζώα Μύκητες 

Κριτήριο Γ 

Φστά 

Κριτήριο Γ 

     Κριτήριο Α 
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3.  Να ζςμπληπώζεηε ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ κε ην ζσζηό όξν:     (4 x 0,25 = 1 κ.) 

Α.   Τν αξζεληθό γελλεηηθό θύηηαξν νλνκάδεηαη ..................................... 

            Β.   Τα σάξηα παξάγνληαη ζηα ζειπθά γελλεηηθά όξγαλα, ηα νπνία νλνκάδνληαη 

                   .................................. 

Γ.   Η απειεπζέξσζε ηνπ σαξίνπ από ηελ σνζήθε νλνκάδεηαη .................................... 

            Γ.  Η αλάπηπμε ηνπ εκβξύνπ γίλεηαη κέζα ζην όξγαλν ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ 

      ζπζηήκαηνο ηεο γπλαίθαο, πνπ νλνκάδεηαη ................... . 

 

4. Σηνλ πην θάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηέζζεπιρ (4) ζωνηανοί οπγανιζμοί. Να γξάςεηε 

θάησ από ηνλ θάζε νξγαληζκό ηο Βαζίλειο ζην νπνίν απηόο αλήθεη.       (4 x 0,25 = 1 κ.)  

 

 
 
 
Ζωντανός Οργανισμός 

 

 
 

  

ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΙΑ 
 

ΑΜΟΙΒΑΓΑ 
 

ΒΑΣΡΑΥΟ ΑΛΟΓΟ 

Βασίλειο ζωντανών οργανισμών     

 

5. Να καηαηάξεηε ηνπο νξγαληζκνύο πνπ αθνινπζνύλ ζηα ζπνλδπισηά ή ζηα αζπόλδπια 

βάδνληαο έλα (+) ζηελ θαηάιιειε ζηήιε.                                                  (4 x 0,25 = 1 κ.)                                                      

 

6. Να αναθέπεηε ζε ποιο οπγανικό ζύζηημα αλήθεη θάζε έλα από ηα πην θάησ όξγαλα ηνπ 

αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ, ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί.    (4 x 0,25 = 1 κ.) 

 

ΟΡΓΑΝΟ ΟΡΓΑΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 

                 Σηνκάρη  

                 Καξδία  

                Ωαγσγόο  

                Λάξπγγαο  

   ΕΩΝΣΑΝΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ  ΠΟΝΓΤΛΩΣΑ        ΑΠΟΝΓΤΛΑ 

                     Γελθίνι  

                     Υηαπόδι  

                    Μέλιζζα  

                   Πεπιζηέπι  
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ΜΔΡΟ Β´:   Από ηιρ έξι (6) επωηήζειρ να απανηήζεηε μόνο ηιρ ηέζζεπιρ (4).   

            Κάζε ζσζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δύο (2) μονάδερ. 

 

1. (α) Να κειεηήζεηε ηηο πην θάησ εηθόλεο θαη λα γξάςεηε πάνω από κάθε εικόνα ην 

      όλνκα ηνπ νξγαληθνύ ζπζηήκαηνο πνπ απηή παξνπζηάδεη.       (2 x 0, 25 = 0,5κ.)  

1. ...........................                                            2. ..................................                     

     

                                   

 

 

 

 

 

 

 

          (β) Να νλνκάζεηε ηέζζεπα (4) όπγανα ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ 

               άλδξα.                                                                                          (4 x 0,25 = 1 κ.) 

  (i) ……………………………………………. 

  (ii) ……………………………………………. 

              (iii) …………………………………………… 

              (iv) …………………………………………… 

 

  (γ) Να αναθέπεηε δύο (2) αλλαγέρ πνπ ζπκβαίλνπλ ζην ζώκα ησλ θνξηηζηώλ θαηά ηελ 

        εθεβεία.                                                                                         (2 x 0,25 = 0,5 κ.) 

(i) ................................................................................................................................ 

(ii). ............................................................................................................................. 

 

 

 

2. (α) Να σαπακηηπίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο κε ην γξάκκα () αλ είλαη ζσζηέο ή  

      κε ην γξάκκα (Λ) αλ είλαη ιαλζαζκέλεο:                                       (4 x 0,25 = 1 κ.)             

 (i) Τν ζπεξκαηνδσάξην έρεη ζθαηξηθό ζρήκα.   ……. 

 (ii) Τν σάξην θηλείηαη παζεηηθά.  ……. 

 (iii) Ο πξνζηάηεο είλαη κηθξόο αδέλαο ζην αλαπαξαγσγηθό ζύζηεκα ηνπ άληξα. …. 

             (iv) Η απνβνιή ηνπ αγνληκνπνίεηνπ σαξίνπ, βιέλλαο θαη αίκαηνο νλνκάδεηαη 

                   θαηακήληνο θύθινο.  …… 
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  (β) Σι είναι ε θξπςνξρία;                                                                                            (1 κ.) 

        .......................................................................................................................................... 

        ......................................................................................................................................... 

        ......................................................................................................................................... 

        ......................................................................................................................................... 

 

3. (α) Τα πξάζηλα θπηά είλαη κηα κεγάιε νκάδα νξγαληζκώλ πνπ αλήθνπλ ζην 

Βαζίιεην ησλ Φπηώλ θαη δηαζέηνπλ ηα δηθά ηνπο όξγαλα. 

 Να νλνκάζεηε δύο (2) όπγανα ησλ θπηώλ.                                        (2 x 0,25 = 0,5κ.) 

(i)  ................................................................. 

(ii)  ............................................................... 

 

 

(β) Να γξάςεηε δίπια από ην όλνκα ηνπ θάζε νξγάλνπ, πνπ θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα, ηη λειηοςπγία ηνπ ζηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό.                       (3 x 0, 5 = 1,5 κ.) 

 

 

 
ΟΝΟΜΑ  

ΟΡΓΑΝΟΤ 
 ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΟΡΓΑΝΟΤ 

1. Πνεύμονερ 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Νεθποί 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

3. 
Αιμοθόπα 

αγγεία 

                                       

                       

                          3.         
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4. Τν πην θάησ ζρήκα παξνπζηάδεη έλα θπηηθό θύηηαξν. 

              (α) Να ζπκπιεξώζεηε ηο όνομα ηος κάθε μέποςρ ή οπγανιδίος κε ηνπο 

                    αξηζκνύο 1 – 6.                                                                           (6 x 0,25 = 1,5 κ.) 

 

 

 

 

      
 

 

 

(β) Να αλαθέξεηε δύο (2) διαθοπέρ κεηαμύ ελόο θπηηθνύ θαη ελόο δσηθνύ θπηηάξνπ. 

                                                                                                                      (2 x 0,25 = 0,5 κ.) 

     (i) .......................................................................................................................................... 

         ........................................................................................................................................... 

    (ii) .......................................................................................................................................... 

         .......................................................................................................................................... 

 

 

5. (α) Ο άλζξσπνο ηαμηλνκείηαη καδί κε άιινπο δσληαλνύο νξγαληζκνύο ζηα Θειαζηηθά. 

Να αλαθέξεηε ηέζζεπα (4) σαπακηηπιζηικά πνπ δηθαηνινγνύλ γηαηί ν άλζξσπνο 

είλαη Θειαζηηθό.                                                                                  (4 x 0, 25 = 1κ.) 

 

(i) .................................................................................................................................. 

            (ii) .............................................................................................................................. 

            (iii) .............................................................................................................................. 

            (iv) .............................................................................................................................. 
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(β) Σηνλ παξαθάησ πίλαθα δίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηέζζεπιρ (4) ζωνηανούρ οπγανιζμούρ 

πνπ όινη αλήθνπλ ζηα Σπνλδπισηά. Να αλαθέξεηε ζε ποια Ομοηαξία πονδςλωηών 

αλήθνπλ νη νξγαληζκνί 1 κέρξη 4, ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πίλαθα.                   (4 x 0,25 = 1 κ.) 

 

Εωνηανοί Οπγανιζμοί Πληποθοπίερ Ομοηαξίερ 

πονδςλωηών 

Οξγαληζκόο 1 Ζεη θπξίσο ζηελ μεξά. Γελλά αβγά ζηελ 

μεξά. Αλαπλέεη κε πλεύκνλεο. Τν δέξκα 

ηνπ είλαη μεξό θαη θαιύπηεηαη από θνιίδεο. 

 

Οξγαληζκόο 2 Γελλήζεθε ζηελ μεξά από αβγά κε ζθιεξό 

θέιπθνο. Έρεη ηελ ηθαλόηεηα λα πεηά. 

Αλαπλέεη κε πλεύκνλεο. Τν δέξκα ηνπ 

θαιύπηεηαη κε θηεξά. 

 

Οξγαληζκόο 3 Ζεη θαη πνιιαπιαζηάδεηαη κόλν ζην λεξό.  

Γελλά αβγά. Αλαπλέεη κε βξάγρηα. Τν 

δέξκα ηνπ θαιύπηεηαη κε ιέπηα. 

 

Οξγαληζκόο 4 Γελλήζεθε θαη κεγάισζε αξρηθά ζην λεξό 

αλαπλένληαο κε βξάγρηα. Σηε ζπλέρεηα, 

κεηακνξθώζεθε αλαπηύζζνληαο ηελ 

ηθαλόηεηα λα δεη θαη ζηελ μεξά 

αλαπλένληαο κε πλεύκνλεο. Γελλά αβγά ζην 

λεξό. Τν δέξκα ηνπ είλαη ιείν θαη πάληνηε 

πγξό. 

 

 

 

6. (α) Σαο δίλεηαη ε ιεηηνπξγία θάπνησλ νξγάλσλ ηνπ αλζξσπίλνπ ζώκαηνο. Να γξάςεηε 

ηο όνομα ηος οπγάνος πνπ επηηειεί ηε ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία.     (3 x 0, 5 = 1,5 κ.) 

 

Λειτοσργία 

Οργάνοσ 

 Όνομα 

Οργάνοσ 

1. Πέςε θαη 

απνξξόθεζε νπζηώλ 

ηεο ηξνθήο. 

  

2. Λεηηνπξγεί σο 

αληιία. 
  

3. Παξάγεη ηε ρνιή θαη 

απαιιάζζεη ηνλ 

νξγαληζκό από 

βιαβεξέο  

νπζίεο. 

 . 
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(β) Να ζςμπληπώζεηε ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ κε ην ζσζηό όξν: 

                                                                                                             (2 x 0,25 = 0,5 κ.) 

 

Α.   Τν ζύλνιν ησλ νξγαληθώλ ζπζηεκάησλ, πνπ ζπλεξγάδνληαη  ζην ζώκα καο θαη 

πεξηβάιινληαη από ην δέξκα νλνκάδεηαη ...................................................... 

 

Β. Κάζε νξγαληθό ζύζηεκα απνηειείηαη από ...................................., πνπ 

ζπλεξγάδνληαη κεηαμύ ηνπο, γηα λα θάλνπλ ηελ ίδηα ιεηηνπξγία. 

 

 

 

 

 

 

ΜΔΡΟ Γ´:   Από ηιρ ηπειρ (3) επωηήζειρ να απανηήζεηε μόνο ηιρ δύο (2).   

                        Κάζε ζσζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε ηπειρ (3) μονάδερ. 

           

                                                                                                           

1. (α) Σαο δίλεηαη ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο 

γπλαίθαο. Να ονομάζεηε ηα όξγαλα πνπ παξνπζηάδνπλ νη ελδείμεηο 1 – 5. 

                                                                                                       (5 x 0,25 = 1,25 κ.)          

                                                                                            

 
 

 

 

 

     1. ................................... 

     2. ................................... 

     3. ................................... 

     4. ................................... 

     5. ...................................    

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 
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(β) Να ςπολογίζεηε πνηεο κέξεο ηνπ θαηακήληνπ θύθινπ, ε Μεξόπε, ε νπνία έρεη θαλνληθό 

θύθιν 28 εκεξώλ, κπνξεί λα κείλεη έγθπνο, αλ έρεη ζεμνπαιηθή επαθή, δεδνκέλνπ όηη είρε 

«πεξίνδν» (πξώηε κέξα ηνπ θύθινπ ηεο) ζηηο 2 Θνπλίνπ.                                               (1 κ.) 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

 

 

(γ)  Αλ ε Μεξόπε δελ κείλεη έγθπνο, πόηε πξνβιέπεηε λα έρεη ηελ επόκελή ηεο «πεξίνδν»;  

                                                                                                                                     (0,75 κ.) 

…………………………………………………………………………………………………………

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

 

 

2. (α) Να ζςμπληπώζεηε ηα θελά ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα έηζη ώζηε λα θαίλεηαη 

ζπλνπηηθά ε δηαδηθαζία ηεο θσηνζύλζεζεο.                                   (6 x 0,25 = 1,5 κ.) 

 

                                                          ....................... 

 

.................... + ...............................                        ..........................+ ............................ 

                          

                                                        .........................   

 

(β) Να ζςμπληπώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο:                 (2 x 0,25 = 0,5 κ.) 

(i) Τν δηάιπκα ησδίνπ, όηαλ έξζεη ζε επαθή κε ηελ νπζία ....................., αιιάδεη 

ρξώκα θαη από θηηξηλνθαθέ γίλεηαη καπξνκπιέ. 

(ii) Η ρξσζηηθή νπζία, πνπ δίλεη ην πξάζηλν ρξώκα ζηα θπηά, νλνκάδεηαη 

.................................... . 

          

(γ) Γηαηί  ε ιεηηνπξγία ηεο θσηνζύλζεζεο είλαη ηόζν ζεκαληηθή γηα όινπο ηνπο 

νξγαληζκνύο ηνπ πιαλήηε καο;  Να δώζεηε δύο (2) επισειπήμαηα.     (2 x 0, 5 = 1 κ.) 

  (i) ................................................................................................................................. 

.........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 
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 (ii) .................................................................................................................................. 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

        

      

3. Σαο δίλεηαη ην πην θάησ ηξνθηθό πιέγκα.           

       

(α) Να νλνκάζεηε:                                                                                 (4 x 0,25 = 1κ.) 

α. Ένα Σαπκοθάγο Οπγανιζμό  

β. Ένα Κοπςθαίο Θεπεςηή  

γ. Ένα Παμθάγο Οπγανιζμό  

δ. Ένα Παπαγωγό  

 

(β) Με βάζε ην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα, να δημιοςπγήζεηε κηα ηξνθηθή αιπζίδα πνπ λα ηελ 

απνηεινύλ ηέζζεπιρ (4) οπγανιζμοί.                                                          (4 x 0,25 = 1κ.) 
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(γ) Να αναθέπεηε έλα δεπγάξη νξγαληζκώλ πνπ λα απνηεινύλ ζήξακα (ιεία) θαη ζεξεπηή 

(κε βάζε ην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα).                                                    (2 x 0,25 = 0,5 κ.) 

Θήξακα (ιεία) Θεξεπηήο 

  

 

      (δ) Να αναθέπεηε δύο (2) θνηλά ραξαθηεξηζηηθά όισλ ησλ ηξνθηθώλ αιπζίδσλ.         

                                                                                                                  (2 x 0,25 = 0,5 κ.) 

     ………………………………………………………………………………………… 

     ………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

ΣΔΛΟ 

 

 

 

 

 

 

              Οι ειζηγήηπιερ:                                                                    Ζ Γιεςθύνηπια 

      Μαξία Σθνπξή – Αδάκνπ 

      Μαξία Παπαρξηζηνδνύινπ 

                                                                                                          Αλδξνύια Χξίζηνπ 
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ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ ΓΤΜΝΑΗΟ ΞΤΛΟΣΤΜΠΟΤ 
ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ: 2012-2013 

 

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΗΟΤΝΗΟΤ 2013 

 

ΜΑΘΖΜΑ: BIOΛΟΓΗΑ                                                      ΒΑΘΜΟ    

ΣΑΞΖ: Α΄                                                                Απιθμηηικώρ:................................. 

ΥΡΟΝΟ: 2 ΩΡΔ                                                 Ολογπάθωρ: ................................ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ: 10/6/2013                                    Τπογπαθή Καθηγηηή: ................. 

 

ΟΝΟΜΑ: ........................................................................ ΣΜΖΜΑ:.............. ΑΡ:........ 

 

ΟΓΖΓΗΔ: Να ρξεζηκνπνηήζεηε μόνο κπιε κειάλη. Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε 

δηνξζσηηθνύ πγξνύ (tip-ex). Τν γξαπηό απνηειείηαη από 8 ζειίδεο. 

 

ΜΔΡΟ Α΄: Απνηειείηαη από έξι (6) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη 
κε μία (1) μονάδα. Να απανηήζεηε ζε όλερ ηιρ επωηήζειρ. 
 

 

1. α. Να γξάςεηε ην Βαζίιεην ζην νπνίν αλήθεη ν θάζε νξγαληζκόο ζηνλ πην θάησ 

πίλαθα.                                                                                                                   (μ. 1) 

 

ΟΡΓΑΝΗΜΟ 

 

ΒΑΗΛΔΗΟ 

Λεκνληά  

Κνθθηλνκαλίηαξν  

Σηαθπιόθνθθνο  

Σθύινο  

Ακνηβάδα  

 

2. α. Ζ πνηθηιία ησλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ πνπ ππάξρεη ζηε Γε νλνκάδεηαη 

……………………………… .                                                                               (μ. 0.5) 

 

2. β. Ο θιάδνο ηεο Βηνινγίαο πνπ αζρνιείηαη κε ηελ ηαμηλόκεζε ησλ νξγαληζκώλ 

νλνκάδεηαη ……………………………………. .                                                    (μ. 0.5) 
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3. α. Πνηα βαζηθή δνκηθή νκνηόηεηα κπνξείηε λα εληνπίζεηε κεηαμύ κίαο γάηαο θαη 

ελόο ζθύινπ ζε κηα αθηηλνγξαθία;                                                                      (μ. 0.4) 

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

 

3. β. Ζ αιεπνύ αλήθεη ζηε ζπλνκνηαμία ……............................... ηνπ βαζηιείνπ ησλ 

…………., ελώ ε αθξίδα αλήθεη ζηε ζπλνκνηαμία ………………………… ηνπ 

βαζηιείνπ ησλ Εώσλ.                                                                                         (μ. 0.6) 

 

4. Να γξάςεηε δύν (2) δηαθνξέο κεηαμύ δσηθνύ θαη θπηηθνύ θπηηάξνπ.                 (μ. 1) 

Εωικό Φςηικό 

1. 1.  

2. 2. 

 

5. α. Να νλνκάζεηε ηα νξγαληθά ζπζηήκαηα ζηηο πην θάησ εηθόλεο.                   (μ. 0.5)           

                                                                                                                             

 

 

 

 

                

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

 

5. β. Να εμεγήζεηε κε πνην ηξόπν ζπλεξγάδνληαη ηα πην πάλσ νξγαληθά ζπζηήκαηα.            

                                                                                                                            (μ. 0.5) 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

6.  Να ζπκπιεξώζεηε ηελ πην θάησ ρεκηθή αληίδξαζε έηζη ώζηε λα πεξηγξάθεη 

ηε δηαδηθαζία ηεο θσηνζύλζεζεο.                                                                       (μ. 1) 

 
 

 

χλωροφύλλη 
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ΜΔΡΟ Β΄: Απνηειείηαη από έξι (6) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη 

κε δύο (2) κνλάδεο. Από ηιρ έξι (6) επωηήζειρ να απανηήζεηε ΜΟΝΟ ηιρ 

ηέζζεπιρ (4). 

 

1. α. Σαο δίλνληαη νη νξγαληζκνί: αγξηλό, ηξεκπζηά θαη ζπηδαεηόο. Χξεζηκνπνηώληαο 

ηνπο νξγαληζκνύο απηνύο λα θηηάμεηε κηα ηξνθηθή αιπζίδα.                                  (μ.1) 

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

 

1. β. Να γξάςεηε δπν ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηξνθηθώλ αιπζίδσλ.                        (μ. 0.5) 

ι. ………………………………………………………………………………………………... 

ιι. ………………………………………………………………………………………………..  

 

1. γ. Να γξάςεηε έλα ζήξακα θαη ην ζεξεπηή ηνπ από ηελ πην πάλσ ηξνθηθή αιπζίδα. 

Θήξακα: …………………………….      Θεξεπηήο: …………………………….    (μ. 0.5) 

 

2. α. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο αθόινπζεο πξνηάζεηο κε ην γξάκκα (), αλ είλαη ζσζηέο ή 

κε ην γξάκκα (Λ), αλ είλαη ιαλζαζκέλεο.                                                               (μ. 1) 

η. Τα ςάξηα έρνπλ πλεύκνλεο.                                                                                  …... 

ηη. Ο άλζξσπνο αλήθεη ζηα ζειαζηηθά.                                                                    …… 

ηηη. Ζ λπρηεξίδα έρεη θηεξά θαη αλήθεη ζηα πηελά.                                                      ….. 

ηλ. Τν δειθίλη δελ είλαη ζειαζηηθό.                                                                           …… 

 

2. β. Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α κε απηνύο ηεο ζηήιεο Γ θαη λα 

γξάςεηε ηα απνηειέζκαηά ζαο ζηε ζηήιε Β.                                                  (μ. 0.75) 

ηήλη Α ηήλη Β ηήλη Γ 

 

1. Μαιάθηα 

 

1. …… 
Α. Σώκα ζε ηκήκαηα, κε αξζξσηά πόδηα θαη 

εμσζθειεηό. 

 

2. Αξζξόπνδα 

 

2. …… 
Β. Σώκα κε πεληαθηηλσηή ζπκκεηξία, ρσξίο θεθάιη. 

 

3. Δρηλόδεξκα 

 

3. …… 
Γ. Γηα ζώκα έλαο κεγάινο ζαξθώδεο κπο, γηα θίλεζε 

θαη δηαηξνθή.  

 

2. γ. Οη νξγαληζκνί πνπ είλαη ζηνλ πην πάλσ πίλαθα αλήθνπλ ζηε ζπλνκνηαμία ησλ 

………………………………. .                                                                            (μ. 0.25) 
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3. α. Σηα πην θάησ ζρήκαηα:                                                                                  (μ. 1) 

ι. λα αλαγλσξίζεηε ην είδνο ηνπ θπηηάξνπ (δσηθό ή θπηηθό θύηηαξν) θαη  

ιι. λα ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο πνπ ππάξρνπλ ζην θαζέλα.  

      
    Κύηηαπο Α ……………………….                       Κύηηαπο Β ……………………….. 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ....................................... 2. ....................................... 3. ....................................... 
4. ....................................... 5. ....................................... 6. .......................................    
 

3. β. Να αληηζηνηρίζεηε ηα κέξε ηνπ θπηηάξνπ ηεο ζηήιεο Α κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο 

ζηε ζηήιε Γ θαη λα γξάςεηε ηα απνηειέζκαηά ζαο ζηε ζηήιε Β.                        (μ. 1) 

 

ηήλη Α ηήλη Β ηήλη Γ 

 

1. Ππξήλαο 

 

1. ……. 
Α. Διέγρεη ηελ είζνδν θαη έμνδν νπζηώλ 

από ην θύηηαξν.  

2. Μηηνρόλδξηα 2. ……. Β. Παξαγσγή ελέξγεηαο 

3. Χισξνπιάζηεο 3. ……. Γ. Γελεηηθό πιηθό (DNA) 

4. Κπηηαξηθό ηνίρσκα 4. ……. Γ. Χισξνθύιιε 

5. Πιαζκαηηθή κεκβξάλε 5. …….  

 

4. α. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο.                                   (μ. 1)  

ι. Ζ ιεηηνπξγία θαηά ηελ νπνία ηα θπηά δεζκεύνπλ ειηαθό θσο νλνκάδεηαη 

…………………………..  

ιι. Ζ ρξσζηηθή πνπ δίλεη ην πξάζηλν ρξώκα ζηα θπηά νλνκάδεηαη ……………………  

ιιι. Πεγή ελέξγεηαο γηα ηνπο παξαγσγνύο ελόο νηθνζπζηήκαηνο είλαη …………………  

ιν. Ζ θσηνζύλζεζε γίλεηαη ζηνπο …………………………..     ησλ θπηηθώλ θπηηάξσλ. 

 

 

1 

2 

5 

3 

4 

6 
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4. β.  Πνηα είλαη ε ζεκαζία ηεο θσηνζύλζεζεο γηα ηνπο δσληαλνύο νξγαληζκνύο; Να 

δώζεηε δύν επηρεηξήκαηα.                                                                                    (μ. 1) 

η. ………………………………………………………………………………………………… 

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

ηη. ………………………………………………………………………………………………. 

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

 

5. α. Σηνλ πην θάησ πίλαθα, λα αληηζηνηρίζεηε ηελ εηθόλα ηνπ νξγάλνπ κε ην όλνκά 

ηνπ θαη ηε ιεηηνπξγία πνπ επηηειεί.                                                                         (μ. 1) 

 

Όνομα οπγάνος Δικόνα οπγάνος Λειηοςπγία 

1. Καξδία  Α. Αλαπλνή  

2. Πλεύκνλεο   Β. Πέςε ηεο ηξνθήο θαη 
απνξξόθεζε ησλ ζξεπηηθώλ 
νπζηώλ. 

3. Λεπηό Έληεξν  Γ. Παξάγεη ηε  ρνιή θαη 
απαιιάζζεη ηνλ νξγαληζκό 
από βιαβεξέο νπζίεο. 

4. Σπθώηη  Γ. Αληιία πνπ ζηέιλεη ην αίκα 
ζε όια ηα κέξε ηνπ ζώκαηνο. 

 

5. β. Οη πην θάησ όξνη δελ είλαη ζηε ζσζηή ζεηξά: 

                Οπγανιζμόρ, Ηζηόρ, Κύηηαπο, Οπγανικό ζύζηημα, Όπγανα  

 

Να ηνπνζεηήζεηε ζηε ζσζηή ζεηξά ηνπο πην πάλσ όξνπο μεθηλώληαο από ηνλ πην 

απιό θαη θηάλνληαο ζηνλ πην ζύλζεην.                                                                 (μ. 1) 

 

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

 

6. α. Τη είλαη ε γνληκνπνίεζε θαη ζε πνην κέξνο ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο 

γπλαίθαο γίλεηαη;                                                                                                     (μ. 1)  

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

………………………………………………………………………………………………….. 
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6. β. Να αληηζηνηρίζεηε ηα όξγαλα ηεο ζηήιεο Α κε ηελ αληίζηνηρε ιεηηνπξγία ζηε 

ζηήιε Γ θαη λα γξάςεηε ηα απνηειέζκαηά ζαο ζηε ζηήιε Β.                               (μ. 1) 

ηήλη Α ηήλη Β ηήλη Γ 

1. Όξρεηο 1. …… Α. Αλάπηπμε εκβξύνπ 

2. Μήηξα 2. …… Β. Παξαγσγή σαξίσλ θαη νξκνλώλ 

3. Ωνζήθε 3. …… Γ. Πξνζσξηλή απνζήθεπζε ζπεξκαηνδσαξίσλ 

4. Δπηδηδπκίδα 4. …… Γ. Παξαγσγή ζπεξκαηνδσαξίσλ 

5. Ωαγσγόο 5. ……  

 

 

ΜΔΡΟ Γ΄: Απνηειείηαη από ηπειρ (3) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη 

κε ηπειρ (3) κνλάδεο. Από ηιρ ηπειρ (3) επωηήζειρ να απανηήζεηε ΜΟΝΟ ζηιρ δύο 

(2). 

 

1. α. Να νλνκάζεηε ζην πην θάησ ζρήκα ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο 

γπλαίθαο, ηα όξγαλα κε ηηο ελδείμεηο 1 κέρξη 4.                                                      (μ. 1) 

 

1. ……………………….. 

2. ……………………….. 

3. ……………………….. 

4. ……………………….. 

 

 

 

1. β. Να ονομάζεηε θαη λα εξηγήζεηε ηα γεγνλόηα (ζηάδηα) ηνπ θαηακήληνπ θύθινπ 

(28 εκεξώλ) πνπ ζπκβαίλνπλ ζην γπλαηθείν αλαπαξαγσγηθό ζύζηεκα ηηο κέξεο πνπ 

ζαο δίλνληαη πην θάησ.                                                                                           (μ. 1)  

η. 1ε-5ε κέξα …………………………………………………………………………………… 

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

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

ηη. 14ε κέξα ……………………………………………………………………………………. 

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

 

4 

2 3 

1 
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1. γ. Να εμεγήζεηε ηνπο πην θάησ όξνπο                                                               (μ. 1) 

η. Σπέξκα:……………………………………………………………………………………… 

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

ηη. Κξπςνξρία: …………………………………………………………………………………. 

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

 

2. Σε έλα νηθνζύζηεκα παξαηεξήζεθε ην αθόινπζν ηξνθηθό πιέγκα: 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. α. Να γξάςεηε δύν (2) ηξνθηθέο αιπζίδεο από ην πην πάλσ πιέγκα.               (μ. 1) 

η.………………………………………………………………………………………………… 

 

ηη………………………………………………………………………………………………… 

 

2. β. Να γξάςεηε δπν θνξπθαίνπο ζεξεπηέο θαζώο θαη έλα ζήξακα γηα ην νπνίν 

αληαγσλίδνληαη ζην πην πάλσ πιέγκα.                                                              (μ.0.75) 

Κνξπθαίνη ζεξεπηέο: ………………………………, ………………………………. 

Θήξακα: ……………………………. 

 

2. γ. Να νλνκάζεηε έλα παξαγσγό θαη έλα θαηαλαισηή κε βάζε ην πην πάλσ 

πιέγκα.                                                                                                               (μ. 0.5) 

Παξαγσγόο: ………………………….           Καηαλαισηήο: ………………………… 

Αλεπού  Φίδι 

Κοςκοςβάγια 

Λαγόρ Πονηικόρ 

Φςηό Βελανιδιά 

Ακπίδα 

Βάηπα- 

σορ 

κίοςπορ 
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2. δ. Αλ εμαθαληζηνύλ από ην  νηθνζύζηεκα όινη νη βάηξαρνη, λα εμεγήζεηε πώο ζα 

επεξεαζηνύλ νη αθξίδεο, νη παξαγσγνί θαη ε θνπθνπβάγηα κε βάζε ην πην πάλσ 

πιέγκα.                                                                                                             (μ. 0.75) 

Αθξίδεο:………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

Παξαγσγνί: …………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

Κνπθνπβάγηα: ………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

3. α. Ο Κώζηαο πηζηεύεη όηη ην λεξό είλαη απαξαίηεην γηα λα γίλεη ε ιεηηνπξγία ηεο 

θσηνζύλζεζεο. Να πεξηγξάςεηε ηελ πνξεία πνπ ζα αθνινπζήζεη ώζηε λα απνδείμεη 

όηη ην λεξό είλαη απαξαίηεην.                                                                                 (μ. 2) 

................................................................................................................................ 

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

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

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

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

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

 

3. β. Ο Κώζηαο έρεη ζην δσκάηην ζην νπνίν θνηκάηαη αξθεηά θπηά. Τν βξάδπ θιείλεη 

όια ηα παξάζπξα θαη ηηο πόξηεο ώζηε λα κελ πεξλά θαζόινπ αέξαο. Σπκθσλείηε κε 

απηό πνπ θάλεη ν Κώζηαο; Να αηηηνινγήζεηε ηελ άπνςή ζαο.                               (μ. 1)    

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

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

 

Οι ειζηγηηέρ                                                                           Ζ Γιεςθύνηπια  

Άλλα Παλαγή 

Διιάδα Σαββίδνπ-Μπέθνπ 

 

                                                                                                

                                                                                                 Αζελά Μηζνύ 
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ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ  ΓΤΜΝΑΙΟ  ΞΤΛΟΦΑΓΟΤ  

ΥΟΛΙΚΗ  ΥΡΟΝΙΑ   2012 – 2013     

  

 

ΓΡΑΠΣΔ  ΠΡΟΑΓΩΓΗΚΔ  ΔΞΔΣΑΔΗ  ΗΟΤΝΗΟΤ 2013 

 

ΜΑΘΗΜΑ : ΦΤΙΟΦΝΩΣΙΚΑ                               ΓΙΑΡΚΔΙΑ :   2 ΩΡΔ 

ΣΑΞΗ : Α΄  ΓΤΜΝΑΙΟΤ      ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ :   10 / 06 / 2013 

 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ : ………………….....……...…………………………………………………….. 

ΣΜΗΜΑ : Α΄…….           ΑΡΙΘΜΟ : ……….. 

 

ΟΓΖΓΗΔ:  Να γξάςεηε κόλν κε κπιε ή καύξε πέλα. 

                     Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πγξνύ (Tipp – Ex) θαη ηαηλίαο. 

 

ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΓΟΚΗΜΗΟ ΑΠΟΣΔΛΔΗΣΑΗ ΑΠΟ ΓΔΚΑ (10) ΔΛΗΓΔ 

 

ΜΔΡΟ Α΄: Απνηειείηαη από έμη (6) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε κία (1)

  κνλάδα.  Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο. 

 

1. Οη πην θάησ ηέζζεξηο (4) όξνη δίλνληαη αιθαβεηηθά ρσξίο λα είλαη ζηε ζσζηή ζεηξά:  

 

Ιστός,   Κύτταρο,   Οργανικό σύστημα,   Όργανο 

  Να βάιεηε ζηε ζσζηή ζεηξά ηνπο πην πάλσ όξνπο ώζηε λα θηάζεηε από ηνλ πην απιό ζηνλ  

  πην ζύλζεην όξν.          (4 x 0,25 = 1μ) 

 

…………….…..… → ….……..….….… → …….….……….… → ………...………… → Οξγαληζκόο 

 

2. Να αλαθέξεηε δύν (2) δηαθνξέο κεηαμύ ζπεξκαηνδσαξίνπ θαη σαξίνπ, ζπκπιεξώλνληαο ηνλ 

παξαθάησ πίλαθα.                                                                                              (4 x 0,25 = 1μ) 

 

3. Να απαληήζεηε ζηελ πην θάησ εξώηεζε πνιιαπιήο επηινγήο βάδνληαο ζε θύθιν έλα κόλν γξάκκα, 

Α, Β, Γ ή Γ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ νξζή απάληεζε.                                                     (1 x 1 = 1μ) 

             

           Δηεξόηξνθνη είλαη νη νξγαληζκνί πνπ κπνξνύλ λα: 

        Α.   παξάγνπλ ηελ ηξνθή ηνπο από απιέο νπζίεο όπσο ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη ην λεξό. 

        Β.   επηβηώλνπλ ρσξίο πξόζιεςε ελέξγεηαο. 

        Γ.   θαηαλαιώλνπλ άιινπο νξγαληζκνύο γηα λα πάξνπλ ελέξγεηα. 

      Γ.   θάλνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο θσηνζύλζεζεο.                                                                 

Α/Α ΠΔΡΜΑΣΟΕΩΑΡΗΟ ΩΑΡΗΟ 

1.   

2.   

ΒΑΘΜΌ:                     / 20   
 

ΤΠΟΓΡΑΦΗ:   
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4. ηνλ πην θάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηέζζεξηο (4) δσληαλνί νξγαληζκνί. Να γξάςεηε θάησ 

από ηνλ θάζε νξγαληζκό ην Βαζίιεην ζην νπνίν απηόο αλήθεη.                              (4 x 0,25 = 1 μ) 

 

 

5. Να αλαθέξεηε ζε πνην νξγαληθό ζύζηεκα αλήθεη θάζε έλα από ηα πην θάησ όξγαλα ηνπ 

αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ, ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί.            (4 x 0,25 = 1 μ) 

             

 

 

 

 

 

                 

6. Να ζπκπιεξώζηε ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα ηεο θσηνζύλζεζεο.            (4 x 0,25 = 1 μ) 

 

 

 

 

                                                                                                  

 

 

                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

Εσληαλόο 

Οξγαληζκόο 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΑΪΝΣΑΝΟ ΑΜΟΗΒΑΓΑ ΜΑΝΗΣΑΡΗ ΑΛΟΓΟ 

Βαζίιεην δσληαλώλ 

νξγαληζκώλ 

    

ΟΡΓΑΝΟ ΟΡΓΑΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 

ηνκάρη  

Καξδία  

Ωαγσγόο  

Πλεύκνλεο  

ΦΩ 
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ΜΔΡΟ Β΄: Απνηειείηαη από έμη (6) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δύν (2)

  κνλάδεο. Από ηηο έμη (6) εξσηήζεηο λα απαληήζεηε ΜΟΝΟ ζηηο ηέζζεξηο (4). 

 

1. (α) Πνηό πιηθό ρξεηαδόκαζηε γηα λα θάλνπκε:                        (2 x 0,25 = 0,5 μ)             

 απνρξσκαηηζκό θύιινπ ................................................   

 αλίρλεπζε ακύινπ ......................................................... 

 

(β) Πάλσ ζε απνρξσκαηηζκέλν θύιιν, από πνηηζκέλν θπηό πνπ ήηαλ εθηεζεηκέλν ζην θσο θαη ζηνλ 

αέξα θάλνπκε αλίρλεπζε ακύινπ.  Ση αιιαγή ζα παξαηεξήζνπκε ζην ρξώκα;             (1 x 0,25 = 0,25 μ) 

 

 .................................................................................... 

 

(γ) ε πνηα νπζία νθείιεηαη ην πξάζηλν ρξώκα ησλ θύιισλ;                                (1 x 0,25 =0,25 μ) 

………………………………………………………………………………… 

 

(δ) Να εμεγήζεηε γηαηί ε θσηνζύλζεζε είλαη ζεκαληηθή γηα ηε δηαηήξεζε ηεο δσήο ζηνλ πιαλήηε καο. 

Να γξάςεηε δύν (2) ιόγνπο.                                                                                                   (2 x 0,5 = 1 μ) 

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

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

...................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

 

2.  (α) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ αθόινπζν πίλαθα.               (4 x 0,25 = 1 μ)               

 

 

 

 Θειπθά Αξζεληθά 

Αλαπαξαγσγηθά (γελλεηηθά)  

όξγαλα αλζξώπνπ  

  

Αλαπαξαγσγηθά (γελλεηηθά)  

θύηηαξα αλζξώπνπ  
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(β) Η έκκελε ξύζε κηαο γπλαίθαο, «πεξίνδνο», ηεο νπνίαο ν θύθινο είλαη 28 εκέξεο,  εκθαλίζηεθε ζηηο 

17 ηνπ Απξίιε.  Πόηε (εκεξνινγηαθά) ζα έρεη σνξξεμία ε ζπγθεθξηκέλε γπλαίθα θαη πνηεο 

(εκεξνινγηαθά) είλαη νη θξίζηκεο κέξεο θαηά ηηο νπνίεο κπνξεί λα κείλεη έγθπνο; Πόηε (εκεξνινγηαθά) 

ζα εκθαληζηεί ε επόκελε «πεξίνδόο» ηεο αλ δελ κείλεη έγθπνο;        (3 x 0,25 = 0,75 μ)                                                                                                                                                

Ωνξξεμία:  …………............………….                                                                 

      Κξίζηκεο κέξεο: από  ηηο  ………..……………………..  κέρξη ηηο ………...……………………. 

      Δπόκελε έκκελε ξύζε ( «πεξίνδνο»):  …………...……………….                  

        Απξίιηνο                                                           Μάηνο 

 

 

 

 

 

 

 

(γ) Να αλαθέξεηε κία (1) αιιαγή πνπ ζπκβαίλεη ζην ζώκα ησλ αγνξηώλ θαηά ηελ εθεβεία. 

                                                                                                                                         (1 x 0,25 = 0,25 μ) 

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

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

 

3. Να αληηζηνηρήζεηε θάζε όξγαλν ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ κε ηε ιεηηνπξγία πνπ εθηειεί.    

                          (4 x 0,5 =2 μ)                                                                                                                                                            

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      

Όξγαλν Αληηζηνίρηζε Λεηηνπξγία νξγάλνπ 

Α.  

 

Α →................. 

 

Β →................. 

 

Γ →................. 

 

Γ →................. 

1.   Όξγαλν ζαλ ζσιήλαο κέζα ζηνλ νπνίν γίλεηαη ε 

νινθιήξσζε ηεο πέςεο, θαζώο θαη ε απνξξόθεζε ησλ  νπζηώλ 

ηεο ηξνθήο. 

Β.  

2.  Λεηηνπξγεί σο αληιία ηνπ αίκαηνο  ζηέιλνληάο ην ζ’ όιν ην 

ζώκα. 

Γ.  

3.  Δδώ απνζεθεύεηαη πξνζσξηλά ε ηξνθή θαη ζπλερίδεηαη ε 

πέςε πνπ άξρηζε από ην ζηόκα.     

Γ.  

4.  ηεξίδνπλ θαη δίλνπλ κνξθή ζην ζώκα. 

5.   Γηεπθνιύλνπλ ηελ αληαιιαγή αεξίσλ, νμπγόλνπ θαη 

δηνμεηδίνπ ηνπ  άλζξαθα κεηαμύ ηνπ αηκνζθαηξηθνύ αέξα θαη 

ηνπ  αίκαηνο. 
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4. (α) Ο άλζξσπνο ηαμηλνκείηαη καδί κε άιινπο δσληαλνύο νξγαληζκνύο ζηα Θειαζηηθά. Να αλαθέξεηε  

          ηξία (3) ραξαθηεξηζηηθά πνπ λα δηθαηνινγνύλ γηαηί ν άλζξσπνο είλαη Θειαζηηθό.        (3 x 0,5 = 1,5 μ)                                                

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

 ……………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………  

 

    (β) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηελ πην θάησ πξόηαζε.                                                (2 x 0,25= 0,5μ)  

Η δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε (νκαδνπνίεζε) ησλ νξγαληζκώλ 

νλνκάδεηαη .................................................... θαη γίλεηαη ρξεζηκνπνηώληαο θάπνηα θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα πνπ ιεηηνπξγνύλ σο  .......................................................... . 

 

 5. (α) Ση είλαη έλα ηξνθηθό πιέγκα;                                                           (1 x 0,5 = 0,5 μ)                                                

.................................................................................................................................................................             

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

       

     (β) Πνηό είλαη πην ρξήζηκν γηα έλαλ επηζηήκνλα, κηα ηξνθηθή αιπζίδα ή έλα ηξνθηθό πιέγκα;               

      Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                                                                                       (1 x 0,5 = 0,5 μ)                                                

.................................................................................................................................................................             

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

 

     (γ) Να αλαθέξεηε ηξία (3) θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηξνθηθώλ αιπζίδσλ.       (3 x 0,25 = 0,75 μ)  

 ............................................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................................ 

 

      (δ) Σα δώα ρξεζηκνπνηνύλ ελέξγεηα ε νπνία βνεζά ην ζώκα ηνπο λα δεί θαη λα αλαπηύζζεηαη. 

       Να θπθιώζεηε  από πνύ παίξλνπλ απηή ηελ ελέξγεηα:                                              (1 x 0,25 = 0,25μ)           

        

             Α.   Ήιην θαη λεξό                                 Β.   Φπηά θαη ήιην  

     

                             Γ.    Φπηά θαη δώα                                 Γ.   Νεξό θαη  Φπηά 
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           6. (α) Να αληηζηνηρίζεηε ηηο έλλνηεο ηεο ζηήιε Α κε ηελ αληίζηνηρε ιεηηνπξγία ηεο ζηήιεο Β.       

                (4 x 0,25 = 1μ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(β) Να γξάςεηε  ηέζζεξα (4) όξγαλα ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ άληξα πνπ παξάγνπλ        

εθθξίκαηα.  

 

 .....................................                 

 .....................................                                                   (4 x 0,25 = 1μ)                                                

 .....................................                  

 ..................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ηήιε Α ηήιε Β Αληηζηνίρηζε 

 

α.  Ωαγσγόο  

 

 

β. Σνθεηόο 

 

 

γ. Κύεζε 

 

 

δ. Πιαθνύληαο 

 

 

ε. Ωνζήθε 

 

 

ζη. Ακληαθό πγξό 

 

 

 

1. Έμνδνο ηνπ εκβξύνπ από ην ζώκα ηεο 

γπλαίθαο 

 

 

2. Πξνζηαζία ηνπ εκβξύνπ από 

εμσηεξηθνύο παξάγνληεο 

 

 

3. Παξνρή ζξεπηηθώλ νπζηώλ ζην 

έκβξπν 

 

 

4. ’ απηό ην όξγαλν απειεπζεξώλεηαη 

ην σάξην 

 

 

 

1.  ………… 

 

 

 

 

2.  ………… 

 

 

 

 

3.  ………... 

 

 

 

 

4.  ……….... 
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ΜΔΡΟ Γ΄:  Απνηειείηαη από ηξεηο (3) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε ηξεηο (3)

  κνλάδεο. Από ηηο ηξεηο (3) εξσηήζεηο λα απαληήζεηε ΜΟΝΟ ζηηο δύν (2).  

 

1. Να κειεηήζηε ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα ην νπνίν παξνπζηάδεη έλα ηξνθηθό πιέγκα θαη λα 

απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ.  

 

 
 

(α) Να γξάςεηε κηα ηξνθηθή αιπζίδα ρξεζηκνπνηώληαο ηέζζεξηο (4) νξγαληζκνύο από ηνπο πην πάλσ.

                                                                      (4 x 0,25 = 1 μ) 

 

 

 

 (β) Να νλνκάζεηε έλαλ παξαγσγό από ην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα.                          (1 x 0,25 = 0,25 μ) 

 

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

(γ) Να νλνκάζεηε έλα δεπγάξη νξγαληζκώλ πνπ απνηεινύλ ζεξεπηή θαη ζήξακα.            (1 x 0,5 = 0,5 μ) 

                                    

              

                                                        

(δ) Να νλνκάζεηε έλα δεπγάξη νξγαληζκώλ πνπ αληαγσλίδνληαη γηα ηελ ηξνθή.              (1 x 0,5 = 0,5 μ) 

                                                                                                                                              

  

  

 

(ε) Θα επεξεαζηεί θαη πώο ν πιεζπζκόο ηνπ θηδηνύ αλ απμεζεί ν πιεζπζκόο ηεο θάκπηαο; Να 

δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο κειεηώληαο ην ηξνθηθό πιέγκα.          (1 x 0,75 = 0,75 μ) 

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

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

Θεξεπηήο Θήξακα (ιεία ) 

  

Οξγαληζκόο 1 Οξγαληζκόο 2 
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2.   αο δίλεηαη πην θάησ ζρεδηάγξακκα ηνπ αληξηθνύ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο. 

 

 

 

 

 

 

 (α) Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα πνπ παξνπζηάδνπλ νη ελδείμεηο 1 κέρξη 4, ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πην 

 θάησ πίλαθα.                                 (4 x 0,25 = 1 μ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(β) Nα εμεγήζεηε ηελ ιεηηνπξγία (ξόιν) ησλ πην θάησ κεξώλ ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο 

γπλαίθαο.                                      (3 x 0,25 = 0,75 μ) 

 Ωνζήθε..............................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

 Μήηξα................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

 Κόιπνο...............................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

 

(γ) Πνηα από ηα πην θάησ γεγνλόηα γίλνληαη κε ηε ζσζηή ρξνληθή ζεηξά; 

     Να θπθιώζεηε ηελ απάληεζή   ζαο.                   (1 x 0,25 = 0,25μ) 

    Α.  Ωνξξεμία,  ηνθεηόο, θύεζε,  γνληκνπνίεζε               Β.  Ωνξξεμία, γνληκνπνίεζε, θύεζε, ηνθεηόο 

    Γ.   Γνληκνπνίεζε, θύεζε, σνξξεμία, ηνθεηόο                Γ.  Γνληκνπνίεζε, σνξξεμία, θύεζε, ηνθεηόο   

 

 (δ)  Ση είλαη ε γνληκνπνίεζε;                                                                                            (1 x 0,25 =0,25μ) 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

 

 (ε) ε πνην κέξνο ηνπ γπλαηθείνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο γίλεηαη ε γνληκνπνίεζε;  

...........................................................................................                                               (1 x 0,25 = 0,25μ) 

Α/Α Όξγαλν 

1.  

2.  

3.  

4.  

1 

2 

3 

4 
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(ζη) Έλα δεπγάξη ήξζε ζε ζεμνπαιηθή επαθή, ρσξίο πξνθπιάμεηο, όηαλ ε γπλαίθα βξηζθόηαλ ζηε 13
ε
 

κέξα ηνπ θαηακήληνπ θύθινπ ηεο ησλ 28 εκεξώλ. Σν δεπγάξη αλαξσηηέηαη θαηά πόζν ππάξρεη 

πηζαλόηεηα ε ζύδπγνο  λα  κείλεη  έγθπνο.  Να  δώζεηε  ζην  δεπγάξη  ηε  ζπκβνπιή  ζαο  

ηεθκεξηώλνληαο επηζηεκνληθά ηελ απάληεζή ζαο.                 (1 x 0,5 =0,5μ) 

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

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

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

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

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

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

 

3.  Ο θύξηνο Κώζηαο  έθαλε ην εμήο πείξακα: Πήξε δύν  πξάζηλα, πνηηζκέλα θπηά γεξαληνύ, Α θαη Β, 

ηα νπνία είραλ ηνπνζεηεζεί ζε ζθνηεηλό ρώξν γηα 48 ώξεο. Έπεηηα ηα είρε θαιύςεη θαη θιείζεη 

αεξνζηεγώο  κε δηαθαλέο ζαθνύιη. αθνύ πξνεγνπκέλσο, πάλσ ζηε γιάζηξα ηνπ θπηνύ Α είρε 

ηνπνζεηήζεη έλα πνηήξη δέζεσο κε θαπζηηθό λάηξην, ελώ ζην θπηό Β είρε επίζεο ηνπνζεηήζεη έλα 

πνηήξη δέζεσο αιιά ρσξίο θαπζηηθό λάηξην. Σέινο, ηνπνζέηεζε ηα δύν θπηά ζηνλ ήιην γηα 3-4 κέξεο. 

Σν πείξακα πνπ έθαλε ν θύξηνο Κώζηαο θαίλεηαη ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα.  

Να απαληήζεηε ζηα αθόινπζα εξσηήκαηα: 

  

 

 

 

 

 

 

 

(α) Πνηνλ/νπο από ηνπο ηέζζεξηο (4) παξάγνληεο θαη πξώηεο ύιεο πνπ είλαη απαξαίηεηνη γηα ηελ 

ιεηηνπξγία ηεο θσηνζύλζεζεο έρεη κεηαβάιεη o θύξηνο Κώζηαο ζην πην πάλσ πείξακα;  

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                                                                               (2 x 0,25 =0,5μ)                                                                                                                                           

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

.......................................................................................................................................................................  

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

(β) Πνηνλ/νπο από ηνπο ηέζζεξηο (4) παξάγνληεο θαη πξώηεο ύιεο πνπ είλαη απαξαίηεηνη γηα ηελ 

ιεηηνπξγία ηεο θσηνζύλζεζεο έρεη δηαηεξήζεη ζηαζεξνύο ζην πείξακά ηνπ;                (3 x 0,25 =0,75μ) 

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

.......................................................................................................................................................................             

ΦΩ 
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(γ) Γηα πνηνπο δύν (2) ιόγνπο ν θύξηνο Κώζηαο ρξεζηκνπνίεζε θαη θάιπςε ηα θπηά ηνπ κε  δηαθαλέο 

ζαθνύιη;                     (1 x 0,5 =0,5μ) 

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

.......................................................................................................................................................................             

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

 

(δ) Γηαηί ν θύξηνο Κώζηαο ρξεζηκνπνίεζε θαη δεύηεξν θπηό (Β) ρσξίο λα βάιεη ζηε γιάζηξα ηνπ θπηνύ 

πνηήξη δέζεσο κε θαπζηηθό λάηξην;                               (1 x 0,5 =0,5μ) 

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

.......................................................................................................................................................................             

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

 

(ε) Πνηα ρεκηθή νπζία (αληηδξαζηήξην) πξέπεη απαξαίηεηα λα ρξεζηκνπνηήζεη ζην πείξακά ηνπ ν          

θύξηνο Κώζηαο γηα λα εμεηάζεη αλ έγηλε θσηνζύλζεζε ή όρη; Ση ζα ειέγμεη κε ηελ βνήζεηα ηεο νπζίαο 

απηή σο πξνο ηε δηαδηθαζία ηεο θσηνζύλζεζεο;               (2 x 0,25 =0,5μ) 

 

Οπζία: ............................................................................................... 

Θα ειέγμεη: ………………………………..………………………………..………………………… 

 

(ζη) Γηαηί δελ ζα κπνξνύζε ν θύξηνο Κώζηαο λα ρξεζηκνπνηήζεη ζην πείξακά ηνπ άιια κέξε ηνπ θπηνύ 

όπσο ηηο ξίδεο ηνπ;                               (1 x 0,25 =0,25μ) 

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

.......................................................................................................................................................................             

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

Τέλος ! 

Καλή Επιτυχία  και  Καλό Καλοκαίρι !!! 
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ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΑΡΑΛΗΜΝΗΟΤ                                                  ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ: 2012-2013 

 

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΧΓΗΚΔ  ΔΞΔΣΑΔΗ ΗΟΤΝΗΟΤ  2013 

 

Μάζεκα: Φςζιογνυζηικά        Σάμε: Α΄       Ζκεξ.: 10/06/13                 Υξόλνο: 90 ιεπηά 

Όλνκα καζεηή/ηξηαο: ...................................................................Σκήκα: .........    Αξ.  ....... 

Βαζκόο: ...................  Οινγξάθσο: .....................................  Τπνγξαθή:  ...........................      

 

                  ΟΓΖΓΗΔ:    Να γπάτεηε μόνο με μπλε πένα. 

                            Γεν επιηπέπεηαι η σπήζη διοπθυηικού ςλικού. 

                            Σο γπαπηό αποηελείηαι από  δέκα (10) ζελίδερ. 

 

ΜΔΡΟ Α΄:  Απνηειείηαη από έξι (6) εξσηήζεηο. Να απαληεζνύλ όλερ (και οι 6) εξσηήζεηο 

                     Κάζε εξώηεζε βαζκνινγείηαη κε μια (1) κνλάδα. 

1. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ.                                                      (κ/1)   

α) Ζ δνκηθή θαη ιεηηνπξγηθή κνλάδα ηεο δσήο νλνκάδεηαη ……………………………………..  

β) Σν ζύλνιν ησλ νξγαληθώλ ζπζηεκάησλ πνπ ζπλεξγάδνληαη θαη πεξηβάιινληαη από 

δέξκα νλνκάδεηαη …………………………………….                       

 

2. α) ε πνηεο δύν κεγάιεο πλνκνηαμίεο κπνξνύκε λα θαηαηάμνπκε όινπο ηνπο 

νξγαληζκνύο ηνπ Βαζηιείνπ ησλ Εώσλ;                                                                       (κ/0,5) 

 πλνκνηαμία: ………………………………………….. 

 πλνκνηαμία: …………………………………………. 

    β) Να αλαθέξεηε ηε βαζηθή δνκηθή δηαθνξά κεηαμύ ησλ δύν απηώλ πλνκνηαμηώλ.      

………………………………………………………………………………………………... (κ/0,5) 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Αθνύ κειεηήζεηε ην πην θάησ θείκελν, λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ: 

«Η μεζογειακή θώκια κάποηε ήηαν εξαπλωμένη ζε όλερ ηιρ ακηέρ ηιρ Μεζογείος, 

ηηρ Μαύπηρ Θάλαζζαρ και ηος αναηολικού Αηλανηικού. Σήμεπα  ζςγκαηαλέγεηαι ζηα πιο 

ζπάνια είδη πος απειλούνηαι με εξαθάνιζη. Τπέθεηαι με μια ποικιλία οπγανιζμών όπωρ 

γόπερ, μπαπμπούνια, σηαπόδια, ζοςπιέρ και καβούπια, ενώ δεν ηπώγεηαι από κανέναν 

οπγανιζμό». 
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α) Να γξάςεηε έλα ζήξακα ηεο κεζνγεηαθήο θώθηαο.                                                  (κ/0,5) 

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

β) Πώο ζα ραξαθηεξίδακε ηελ κεζνγεηαθή θώθηα, αθνύ δελ ηξώγεηαη από θαλέλαλ;  (κ/0,5) 

................................................................................................................................................ 

4. Να γξάςεηε ην Βαζίιεην ζην νπνίν αλήθνπλ νη πην θάησ νξγαληζκνί.                        (κ/1) 

                                                                                                                 

                                                   

(α) ....................       (β) .....................      (γ) ...........................     (δ) ......................... 

5. α) Μέζα ζε έλα δνρείν Petri ηνπνζεηήζαηε δηάθνξα είδε ηξνθήο θαη ξίμαηε κε ην 

ζηαγνλόκεηξν 2-3 ζηαγόλεο δηαιύκαηνο ησδίνπ πάλσ ζην θάζε είδνο. Αθνύ πεξηκέλαηε   

3-4 ιεπηά, λα γξάςεηε ηηο κεηξήζεηο (παξαηεξήζεηο) ζαο.                                           (κ/0,5)                                      

 

  

  

 

    β) Πνηα ζξεπηηθή νπζία πεξηέρνπλ ηα δείγκαηα κε ηα νπνία ήξζε ζε επαθή ην δηάιπκα 

ησδίνπ θαη άιιαμε ρξώκα; ……………………………………………………………………….. (κ/0,5) 

6. Πην θάησ θαίλνληαη ηα γελλεηηθά θύηηαξα ηεο γπλαίθαο θαη ηνπ άληξα.  

    Να νλνκάζεηε ηα αληίζηνηρα κέξε 1 κέρξη 4.                                                               (κ/1) 

 

 

 

 

 

 

            1: .........................................................      3: ........................................................... 

            2: .........................................................      4: ........................................................... 

 Φυμί Εαμπόν 

Υπώμα διαλύμαηορ 

ιυδίος μεηά ηην 

επαθή με ηο δείγμα 

  

1 

3 

2 

4 
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ΜΔΡΟ Β΄:  Απνηειείηαη από έξι (6) εξσηήζεηο. Από ηηο έμη εξσηήζεηο λα απαληεζνύλ 

κόλν νη ηέζζεπιρ (4). Κάζε εξώηεζε βαζκνινγείηαη κε δύο (2) κνλάδεο. 

1. α) αο δίλεηαη ην πην θάησ επθαξπσηηθό θύηηαξν. Να αλαγλσξίζεηε ηα κέξε 1 κέρξη 4 θαη 

λα ηα νλνκάζεηε.                                                                                                              (κ/1)                                                                     

      1 ..............................................................                    

      2 .............................................................. 

      3 .............................................................. 

      4 ……………………………………………  

 

   β) Ση είδνο θπηηάξνπ (δσηθό ή θπηηθό) παξηζηάλεη ην  

πην πάλσ ζρήκα; …………………......................    (κ/0,2)  

 

   γ) ηνλ πην θάησ πίλαθα λα ζπκπιεξώζεηε δπν (2) δηαθνξέο κεηαμύ θπηηθνύ θαη δσηθνύ 

θπηηάξνπ.                                                                                                                      (κ/0,8) 

Φςηικό κύηηαπο Ευικό κύηηαπο 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

2. Αθνύ παξαηεξήζεηε ηα ζρήκαηα κε ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζακε γηα 

λα δηαπηζηώζνπκε αλ «ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα είλαη απαξαίηεηε πξώηε ύιε γηα λα γίλεη ε       

θσηνζύλζεζε», λα απαληήζεηε ζηα εξσηήκαηα πνπ αθνινπζνύλ. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
γυάλινη 

κλειςτή 

θήκη καυςτικό 

νάτριο 

 

γυάλινη 

κλειςτή 

θήκη νερό 

Α Β 

ποτιςμένο 

φυτό 

ποτιςμένο 

φυτό 

4 

1 

3 

2 

http://www.alanpedia.com/biology_photosynthesis_and_plant_responses/photosynthesis_and_plant_responses.html
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 α) Να εμεγήζεηε γηαηί ηνπνζεηήζακε αξρηθά ηα θπηά ζην ζθνηάδη γηα 72 ώξεο.         (κ/0,5) 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

  β) Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ θαπζηηθνύ λαηξίνπ ζην θπηό Α;                                        (κ/0,5) 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 γ) Να εμεγήζεηε γηαηί είλαη απαξαίηεην ε ζήθε γύξσ από ηα θπηά λα είλαη κλειζηή 

αεποζηεγώρ θαη γςάλινη-διαθανήρ.                                                                           (κ/1) 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. α) Να κειεηήζεηε ηα πην θάησ ζρήκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ ην αλαπαξαγσγηθό ζύζηεκα 

ηνπ άλδξα θαη ηεο γπλαίθαο ζε πξόζζηα όςε θαη λα νλνκάζεηε ηα όξγαλα πνπ δείρλνπλ νη 

ελδείμεηο 1 κέρξη 4.                                                                                                           (κ/1)                                                   

                                                   

 

 

 

 

 

          1: .........................................................      3: ........................................................... 

          2: .........................................................      4: ........................................................... 

   β) Να ζπκπιεξώζεηε ηα νλόκαηα ησλ νξγάλσλ ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ άληξα 

ζην πην θάησ θείκελν, έηζη ώζηε λα πεξηγξάθεηε ηελ πνξεία ησλ ζπεξκαηνδσαξίσλ από 

ην όξγαλν παξαγσγήο ηνπο κέρξη ηελ έμνδό ηνπο από ην ζώκα ηνπ άληξα.                  (κ/1) 

 

Σα ζπεξκαηνδσάξηα παξάγνληαη ζηνπο ……………………………….  ηελ ζπλέρεηα 

απνζεθεύνληαη πξνζσξηλά ζηηο …………………………...., όπνπ εκπινπηίδνληαη κε 

εθθξίκαηα. Αθνινύζσο κέζσ δύν ιεπηώλ ζσιήλσλ πνπ νλνκάδνληαη  

……………………  ………………………, θαηαιήγνπλ ζηελ ……………………………….. θαη  

δηνρεηεύνληαη έμσ από ην ζώκα ηνπ άληξα. 

1 

2 
3 

4 
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4.α) Να αληηζηνηρήζεηε ην όξγαλν ηεο ζηήιεο Α κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζηε ζηήιε Β.       (κ/1)                                                                          

 

β) i) Πώο ιέγνληαη ηα δπν νξγαληθά ζπζηήκαηα                                                           (κ/0,5) 

πνπ βιέπεηε ζηε δηπιαλή εηθόλα; 

 

ύζηεκα Α: ………………………………………. 

ύζηεκα Β: ……………………………………….. 

 

 

   ii) Γηα πνηα ιεηηνπξγία ηνπ αλζξώπνπ                         ύζηεκα Α              ύζηεκα Β 

ζπλεξγάδνληαη ηα δπν απηά νξγαληθά ζπζηήκαηα; 

………………………………………………………………………………………………    (κ/0,5) 

ηήλη Α Ανηιζηοίσηζη ηήλη Β 

 

1 

 

 

ηνκάρη 

 

1              ………….. Α 

Οινθιεξώλεηαη ε πέςε ηεο 

ηξνθήο θαη απνξξνθνύληαη 

νη ζξεπηηθέο νπζίεο. 

 2 

Λεπηό Έληεξν 

 

2              ………….. Β 

Μαιαθό όξγαλν πνπ 

παξάγεη ηε ρνιή ε νπνία 

βνεζά ζηελ επεμεξγαζία 

ηνπ ιίπνπο ηεο ηξνθήο. 

3 

πθώηη 

 

3               ………….. Γ 

Λεηηνπξγεί ζαλ αληιία πνπ 

ζηέιλεη αίκα ζε όια ηα 

όξγαλα. 

 

4 

      

Καξδηά 

 

 

4              ………….. 

 

Γ Απνζεθεύεηαη πξνζσξηλά ε 

ηξνθή θαη γίλεηαη  πέςε ησλ 

ηξνθώλ. 
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5. ην εξγαζηήξην ηνπ ζρνιείνπ καο εηνηκάζακε ηελ πην θάησ ζπζθεπή θαη ηελ βάιακε 

θνληά ζην αλνηθηό παξάζπξν.    

                                                                                      

    α) Ση αλακέλνπκε λα ζπκβεί  

ζηε ζηάζκε ηνπ λεξνύ κέζα ζηνλ 

δνθηκαζηηθό ζσιήλα κεηά από  

δπν κέξεο;                                  (κ/0,5)                                                                                                 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

    β) Πνην αέξην παξάγεηαη από ην πξάζηλν πδξόβην θπηό; …………………………... (κ/0,5) 

    γ) Να αλαθέξεηε ηνπο ηέζζεξηο (4) παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ηαρύηεηα ηεο    

    θσηνζύλζεζεο.                                                                                                           (κ/1) 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 

6. ηε ιίκλε Παξαιηκλίνπ ππάξρνπλ πνιινί βάηπασοι νη νπνίνη ηξέθνληαη κε ηα ένηομα 

πνπ δνπλ εθεί. Σα έληνκα ηξέθνληαη κε ηα ςδπόβια θςηά πνπ αλαπηύζζνληαη ζηε ιίκλε. 

Δθηόο από ηνπο πην πάλσ νξγαληζκνύο ζηε ιίκλε δνπλ θαη αξθεηά νεπόθιδα, ηα νπνία 

ηξέθνληαη κε βάηξαρνπο.  

  α) Να θαηαζθεπάζεηε κηα ηξνθηθή αιπζίδα ζηελ νπνία λα πεξηιακβάλνληαη όινη νη πην 

πάλσ νξγαληζκνί πνπ δνπλ ζηελ ιίκλε.                                                                       (κ/0,5) 

 

 

   β) Να εμεγήζεηε ηη δείρλνπλ ηα βέιε ζε κηα ηξνθηθή αιπζίδα.                                   (κ/0,5) 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

   γ) Να γξάςεηε δπν θνηλά ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρνπλ όιεο νη ηξνθηθέο αιπζίδεο.     (κ/0,5) 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………  

   δ) Οη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο δηακαξηύξνληαη γηα ηελ ελόριεζε πνπ πξνθαινύλ ηα έληνκα 

θαη δεηνύλ από ηηο αξρέο λα ςεθάζνπλ ηε ιίκλε κε ηζρπξά εληνκνθηόλα γηα λα ζθνησζνύλ 

όια ηα έληνκα. 
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 Να εξηγήζεηε ηη ζα ζπκβεί ζηα νεπόθιδα αλ ςεθαζηεί ε ιίκλε κε εληνκνθηόλα θαη 

εμαθαληζηνύλ όια ηα έληνκα ηεο ιίκλεο.                                                                      (κ/0,5) 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

ΜΔΡΟ Γ΄:  Απνηειείηαη από ηπειρ (3) εξσηήζεηο. Από ηηο ηξεηο εξσηήζεηο λα απαληεζνύλ 

κόλν νη δύο (2). Κάζε εξώηεζε βαζκνινγείηαη κε ηπειρ (3) κνλάδεο.          

1. α) ηηο πην θάησ εηθόλεο παξηζηάλνληαη 4 νξγαληζκνί πνπ αλήθνπλ ζηε πλνκνηαμία ησλ 

πνλδπισηώλ. Να ζπκπιεξώζεηε ζηνλ πην θάησ πίλαθα ηελ Ομοηαξία ζηελ νπνία αλήθεη 

ν θαζέλαο από απηνύο.                                                                                                 (κ/0,4)         

 

   β) Να γξάςεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ησλ νξγαληζκώλ πνπ αλήθνπλ ζηηο πην 

θάησ Οκνηαμίεο (πώο αναπνέοςν, ηη γεννούν, ηη έρνπλ ζην δέπμα ηνπο).                (κ/1,8) 

Φάξηα: …………………………………………………………………………………………. 

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

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

Ακθίβηα: ………………………………………………………………………………………. 

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

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

Δξπεηά: ……………………………………………………………………………………….. 

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

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

   γ) Ζ γάηα ηνπ Αληξέα γέλλεζε πξηλ δπν κέξεο 3 κηθξά δσληαλά γαηάθηα.  

       i) Να γξάςεηε ζε πνηα Οκνηαμία αλήθεη ε γάηα.  

         ……………………………………………………                          (κ/0,2) 

 

     

ςνομοηαξία πνλδπισηά πνλδπισηά πνλδπισηά πνλδπισηά 

Ομοηαξία     
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  ii) Να γξάςεηε ηξία (3) ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο γάηαο πνπ λα δηθαηνινγνύλ  ηελ 

θαηάηαμή ηεο ζ’ απηή ηελ Οκνηαμία.                                                                             (κ/0,6) 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. α) Να νλνκάζηε ηα όξγαλα ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ πνπ θαίλνληαη πην θάησ θαη λα 

γξάςεηε ζε πνην νξγαληθό ζύζηεκα αλήθεη ην θάζε έλα.                                              (κ/0,8) 

 

 

 

     Όλνκα νξγάλνπ: ……………………     ..………………    ……………      …………….. 

Οξγαληθό ζύζηεκα: ……………………     ..………………    ……………      …………….. 

  β) Να εμεγήζεηε πνηνο είλαη ν ξόινο ησλ πλεπκόλσλ ζηνλ νξγαληζκό καο.              (κ/0,5) 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

  γ) Να εμεγήζεηε πνηνο είλαη ν ξόινο ησλ αηκνθόξσλ αγγείσλ ζηνλ νξγαληζκό καο.(κ/0,5) 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

  δ) Να γξάςεηε ηη νλνκάδνπκε οπγανικό ζύζηημα.                                                   (κ/0,5) 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

  ε) Να βάιεηε ηηο πην θάησ έλλνηεο ζηε ζσζηή ζεηξά γηα λα θηάζεηε από ην πην απιό ζην 

πην ζύλζεην: ιζηόρ, οπγανιζμόρ, οπγανικό ζύζηημα, κύηηαπο, όπγανο.               (κ/0,5) 

 

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

  ζη) Ο παππνύο ηνπ Κώζηα έρεη πξόβιεκα κε ηελ θαξδηά ηνπ. Πνηα πξέπεη λα είλαη ε 

εηδηθόηεηα ηνπ γηαηξνύ πνπ ζα επηζθεθηεί γηα λα ηνλ εμεηάζεη;                                    (κ/0,2) 

………………………………………………………………………………………………………… 
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………………… 

………………… 

…………………….. 

…………………………… 
………………… 

………………… 

3. α) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο ζηελ πην θάησ εηθόλα, έηζη ώζηε λα θαίλνληαη νη 

πξώηεο ύιεο θαη νη απαξαίηεηνη παξάγνληεο γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο θσηνζύλζεζεο, θαζώο 

θαη ηα πξντόληα ηεο θσηνζύλζεζεο.                                                                            (κ/0,6) 

 

 

 

 

 

 

   β) Γηα λα κπνξέζνπκε λα αληρλεύζνπκε άκπιν ζε θύιιν γεξαληνύ, αθαηξέζακε πξώηα 

ηελ ρισξνθύιιε. Να απαληήζεηε ζηηο αθόινπζεο εξσηήζεηο πνπ αθνξνύλ ηελ δηαδηθαζία 

απνρξσκαηηζκνύ ηνπ θύιινπ. 

i) Γηαηί πξηλ μεθηλήζνπκε ηε δηαδηθαζία απνρξσκαηηζκνύ 

ηνπ θύιινπ πξέπεη πξώηα λα ην βάινπκε γηα δπν ιεπηά ζε 

δεζηό λεξό;                                                                 (κ/0,2) 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

 

   ii) Να εμεγήζεηε γηαηί ζηελ ζπλέρεηα ηνπνζεηνύκε ην θύιιν ζε δνθηκαζηηθό ζσιήλα κε 

νηλόπλεπκα.                                                                                                                 (κ/0,2)                   

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………  

γ) Πήξακε δπν πξάζηλα θπηά γεξαληνύ θαη θάλακε ην πην θάησ πείξακα γηα λα ειέγμνπκε 

έλα παξάγνληα πνπ είλαη απαξαίηεηνο γηα ηε θσηνζύλζεζε.   

                   

     

 

                     Φπηό Α                                                          Φπηό Β 
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   i) Να ζπκπιεξώζεηε ζηνλ πην θάησ πίλαθα πνηνπο παξάγνληεο θξαηήζακε ζηαζεξνύο, 

πνηνλ αιιάμακε θαη πνηνλ κεηξήζακε.                                                                       (κ/1,5) 

Α/Α 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΣΟΤ ΠΔΗΡΑΜΑΣΟ 

Παπάγονηερ πος 

κπαηήζαμε ζηαθεπούρ 

Παπάγονηαρ πος 

αλλάξαμε 

Παπάγονηαρ πος 

μεηπήζαμε 

1.  

  

2.  

3.  

4.  

  

   ii) Να γξάςεηε πνην ζα είλαη ην ρξώκα ηνπ ησδίνπ όηαλ ην ξίμνπκε:                          (κ/0,5) 

          ε απνρξσκαηηζκέλν θύιιν ηνπ θπηνύ Α: ……………………………………………….. 

          ε απνρξσκαηηζκέλν θύιιν ηνπ θπηνύ Β: ………………………………………………. 

 

 

 

ΟΗ ΔΗΖΓΖΣΔ                               

Α. ΘΧΜΑ                                            

Θ. ΛΟΨΕΟΤ 

Θ. ΘΔΡΑΠΟΝΣΟ 

 

         Ζ ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ 

 

 

                                                                                                      ΜΔΛΑΝΖ ΥΑΣΕΖΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ 

 



1 

 

   ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΥΩΡΙΩΝ ΠΑΝΟΤ ΙΩΑΝΝΟΤ                              ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2012-2013 

 

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ  ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ  2013 

 

   Μάζεκα: Φπζηνγλσζηηθά                                                                                 Ηκεξνκελία: 07/06/13 

   Σάμε: Α΄                            Γηάξθεηα εμέηαζεο: 1,5 ώξεο 

   Όλνκα καζεηή/ηξηαο:   ...............................................................................    Σκήκα: .........    Αξ.  ....... 

 

   Βαζκόο: ....................  Οινγξάθσο: ....................................................  Τπνγξαθή:  ...........................      

 

 

 ΟΓΗΓΙΔ:    Να γξάςεηε κόλν κε κπιε πέλα. 

           Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πγξνύ. 

           Σν γξαπηό απνηειείηαη από δώδεθα (12) ζειίδεο. 

 

ΜΔΡΟ Α΄:  Αποηελείηαι από έμη (6) ερωηήζεις. Κάθε ορθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με κία (1) μονάδα. 

Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο. 

1. α) Να γξάςεηε δύο (2) όξγαλα γηα θάζε νξγαληθό ζύζηεκα πνπ αθνινπζεί, αθνύ πξώηα ην 
νλνκάζεηε.                                                    (6 χ 0,1 =0,6 μ) 

   

Οργανικό ζύζηημα: _________________________ ________________________ 

Όργανα: 
i) _______________________ 
ii) _______________________ 

i) _______________________ 
ii) _______________________ 

      

      β) Να γξάςεηε δύο (2) ιεηηνπξγίεο ηνπ εξεηζηηθνύ ζπζηήκαηνο.                              (2 χ 0,2 =0,4 μ)              

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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2. α) Να ζπκπιεξώζεηε θαηάιιεια ηα θελά ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα, έηζη ώζηε λα   

    θαίλεηαη, ζπλνπηηθά, ε δηαδηθαζία ηεο θσηνζύλζεζεο.                                      (6 χ 0,1 = 0,6 μ) 

β) ύκθσλα κε ην πην πάλσ ζρεδηάγξακκα, λα γξάςεηε: 

               η) ηηο πξώηεο ύιεο ηεο θσηνζύλζεζεο:                                                                  (2 χ 0,1 = 0,2 μ)  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

ηη) ηα πξντόληα ηεο θσηνζύλζεζεο:                                                                       (2 χ 0,1 = 0,2 μ) 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

3. α) Να νλνκάζεηε ηα πένηε (5) βαζίιεηα, ζηα νπνία ρσξίδνληαη νη νξγαληζκνί πνπ   

βξίζθνληαη πάλσ ζηε γε.                                                                                        (5 χ 0,1 = 0,5 μ) 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________                                                                       (4 χ 0,125 = 0,5 μ)              

β) Γηαβάδνληαο πξνζεθηηθά ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ, λα γξάςεηε ζε πνην ή πνηα 

βαζίιεηα αλαθέξνληαη:                                                                                            (5 χ 0,1 = 0,5 μ)  

η) Oη νξγαληζκνί απηνί ραξαθηεξίδνληαη από ηελ παξνπζία θπηηαξηθνύ ηνηρώκαηνο 

ζηα θύηηαξά ηνπο: _______________________________________________ 

ηη) Απινί νξγαληζκνί κε έλα θύηηαξν, κε ππξήλα, πνπ είηε παξάγνπλ κόλνη ηνπο ηελ 

ηξνθή ηνπο, είηε ηελ πξνζιακβάλνπλ από ην πεξηβάιινλ ηνπο: 

________________ 

ηηη) Πνιπθύηηαξνη νξγαληζκνί, κε εμεηδηθεπκέλα θύηηαξα, πνπ παξάγνπλ κόλνη ηνπο 

ηε ηξνθή ηνπο: ______________________________________________ 

ηv) Oη νξγαληζκνί απηνί δε δηαζέηνπλ ππξήλα: ________________________________ 
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4.   α) αο δίλνληαη ηέζζεξηο νξγαληζκνί: ιαγόο, ιαηδηά, ζπηδαεηόο, θίδη. Να ηνπο 

ρξεζηκνπνηήζεηε γηα λα θηηάμεηε κηα ηξνθηθή αιπζίδα.                                  (4 χ 0,125 = 0,5 μ)                                                      

 

 

  β) Από ηελ πην πάλσ ηξνθηθή αιπζίδα λα νλνκάζεηε:                                      (4 χ 0,125 = 0,5 μ)                           

i) Έλα παξαγσγό: ___________________________                                                                    

ii) Έλα ζεξεπηή: ____________________________ 

      iii) Έλα ζήξακα: ____________________________ 

      iv) Έλα θνξπθαίν ζεξεπηή: ____________________ 

 

5.   α) Η παξαθάησ εηθόλα παξνπζηάδεη έλα σάξην. Να γξάςεηε πνην κέξνο ηνπ σαξίνπ 

αληηπξνζσπεύνπλ νη ελδείμεηο 1-3.                                                                       (3 χ 0,1 = 0,3 μ)  

 

 

 

 

 

  β) Να γξάςεηε ηηο δηαθνξέο σαξίνπ – ζπεξκαηνδσαξίνπ.                                      (6 χ 0,1 = 0,6 μ)   

 

            

 

 

 

 γ) ε πνηα ειηθία αξρίδεη ε σξίκαλζε ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ζηνλ άλζξσπν;  

      _________________________________________________________________ (1 χ 0,1 =0,1 μ) 

 

6. α) Να δώζεηε ηνλ νξηζκό ηνπ θπηηάξνπ.                                                                  (2 χ 0,2 =0,4 μ) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

β) Να νλνκάζεηε ηρεις (3) βαζηθέο δνκέο πνπ ζπλαληνύκε θαη ζηα δσηθά θαη ζηα θπηηθά 

θύηηαξα.                                                                                                                   (3 χ 0,2 =0,6 μ) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 Σπερμαηοζωάριο Ωάριο 

Στήμα   

Μέγεζνο   

Τρόπος κίνηζης   

ΣΔΛΟ Α΄ ΜΔΡΟΤ 
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 ΜΔΡΟ Β΄: Αποηελείηαι από έμη (6) ερωηήζεις. Κάθε ορθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με δύν (2) 

μονάδες. Από ηηο έμη (6) εξσηήζεηο λα απαληήζεηε ΜΟΝΟ ζηηο ηέζζεξηο (4). 

1. α) i) Ο Γηώξγνο θαη ε Μαξία είλαη 14 θαη 13 ρξνλώλ αληίζηνηρα. Όινη γύξσ ηνπο, ηνπο 

ιέλε όηη έρνπλ κπεη ζηελ εθεβεία. Μπνξείηε λα ηνπο εμεγήζεηε ηη είλαη ε εθεβεία, 

δίλνληάο ηνπο έλαλ νξηζκό γη΄ απηό;                                                                (4 x 0,1 = 0,4 μ) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

    ii) Γηα λα κπνξέζνπλ λα θαηαιάβνπλ θαιύηεξα ην ζηάδην απηό ηεο δσήο ηνπο, λα 

αλαθέξεηε ηρεις (3) αιιαγέο, πνπ πξόθεηηαη λα ζπκβνύλ ζην ζώκα ηνπ Γηώξγνπ, θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο εθεβείαο.                                                                                           (3 x 0,1 = 0,3 μ)  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

β) Πώο θαηαιαβαίλεη έλα θνξίηζη ή κηα γπλαίθα όηη μεθηλάεη έλαο λένο θαηακήληνο θύθινο 

ηεο;                                                                                                                                                                      (1 x 0,2 = 0,2 μ) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

          γ) ΄ έλα ζηαζεξό θαηακήλην θύθιν 28 εκεξώλ πόηε ζα παξαηεξεζεί ε σνξξεμία;                          
                                                                                                                                                                                (1 x 0,2 = 0,2 μ) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

                δ) Ση ζπκβαίλεη θαηά ηελ σνξξεμία;                                                                             (1 x 0,2 = 0,2 μ)  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

          ε) Πνην γεγνλόο, κεηά ηε γνληκνπνίεζε, δειώλεη ηελ έλαξμε ηεο εγθπκνζύλεο;   (1 χ 0,3 = 0,3 μ) 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

             ζη) Να εμεγήζεηε πώο ηξέθεηαη θαη πώο αλαπλέεη ην έκβξπν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θύεζεο.  
                                                                                                                                                                                                     (2 x 0,2 = 0,4 μ)  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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2. α) ην κάζεκα ηεο Βηνινγίαο πξέπεη να αναγνωρίζεηε ηο είδος ηοσ κσηηάροσ πνπ 

βξίζθεηαη ζηελ αληηθεηκελνθόξν πιάθα. Όκσο, γηα λα θζάζεηε ζηελ παξαηήξεζε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ, πξέπεη λα γίλεη ζσζηόο ρεηξηζκόο ηνπ κηθξνζθνπίνπ. Να βάιεηε ζηε 

ζσζηή ζεηξά ηνπο αξηζκνύο 1 – 6, ώζηε λα δεκηνπξγήζεηε ηελ νξζή ζεηξά ρεηξηζκώλ 

ηνπ κηθξνζθνπίνπ, γηα λα κπνξέζεηε λα παξαηεξήζεηε ην θύηηαξν.                (6 χ 0,1 = 0,6 μ)  

Α/Α ΥΔΙΡΙΜΟΙ ΜΙΚΡΟΚΟΠΙΟΤ 

1. 
Δπηιέγνπκε θαη ηνπνζεηνύκε ζηε ζέζε κηθξνζθόπεζεο ηνλ αληηθεηκεληθό θαθό κε ηε 
κηθξόηεξε κεγέζπλζε. 

2. 
Υξεζηκνπνηνύκε ηνλ κηθξνκεηξηθό θνριία θαη, κε κηθξέο – αξγέο θηλήζεηο, εζηηάδνπκε 
κέρξη πνπ λα κπνξέζνπκε λα δνύκε θαζαξά ην αληηθείκελν. 

3. 
Αλάβνπκε ηε θσηεηλή πεγή ηνπ κηθξνζθνπίνπ θαη αλνίγνπκε ην δηάθξαγκα, έηζη ώζηε 
λα πεξλά όζν γίλεηαη πεξηζζόηεξν θσο.  

4. 
Σνπνζεηνύκε ζηελ ηξάπεδα ηνπ κηθξνζθνπίνπ ηελ αληηθεηκελνθόξν πιάθα, κε ην 
έηνηκν παξαζθεύαζκα πξνο ηα πάλσ, θαη ηελ αθηλεηνπνηνύκε ρξεζηκνπνηώληαο ηα 
πίεζηξα. 

5. 
Γπξίδνπκε αξγά – αξγά ηνλ κεγάιν (αδξό) θνριία εζηίαζεο κέρξη λα εκθαληζηεί ην 
αληηθείκελν ηεο αληηθεηκελνθόξνπ πιάθαο.  

6. 
Μεηαθηλνύκε αξγά ηελ αληηθεηκελνθόξν πιάθα, ώζηε απηό πνπ ζέινπκε λα 
παξαηεξήζνπκε λα είλαη ζην θέληξν ηνπ νπηηθνύ πεδίνπ. 

 

Η νξζή ζεηξά ρεηξηζκώλ ηνπ κηθξνζθνπίνπ, γηα λα κπνξέζνπκε λα παξαηεξήζνπκε ην 

αληηθείκελν, είλαη:  ___, ___, ___, ___, ___, ___ 

 

 β) Η εηθόλα πνπ βιέπεηε ζην νπηηθό ζαο πεδίν είλαη 

ε δηπιαλή. Να απαληήζεηε ζηα εξσηήκαηα πνπ 

αθνινπζνύλ:     

       i) Να νλνκάζεηε ηηο δνκέο / νξγαλίδηα πνπ    

απεηθνλίδνληαη κε ηνπο αξηζκνύο 1- 7. (7 χ 0,1 = 0,7 μ) 

1. _______________________ 

2. _______________________ 

3. _______________________ 

4. _______________________ 

5. _______________________ 

6. _______________________ 

7. _______________________ 

     ii) Να νλνκάζεηε ηηο δνκέο / νξγαλίδηα πνπ ηηο ζπλαληάκε κόλν ζ΄ απηό ην είδνο 

θπηηάξνπ.                                                                                                              (3 χ 0,1 = 0,3 μ) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

               iii) Ση είδνπο θύηηαξν είλαη; _________________________________________  (1 χ 0,2 = 0,2 μ)  

                   iv) Σν νξγαλίδην κε ηνλ αξηζκό 6 ζε πνηα ιεηηνπξγία ηνπ θπηηάξνπ ζπκκεηέρεη;             

                  ______________________________________________________________   (1 χ 0,1 = 0,1 μ) 

      v) Πνηα ρξσζηηθή πεξηέρεηαη ζην νξγαλίδην απηό (αξηζκόο 6);____________   (1 χ 0,1 = 0,1 μ)  
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3. α) Να γξάςεηε ηα ηέζζερα (4) θξηηήξηα ηαμηλόκεζεο ησλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ ζε 

βαζίιεηα κε ηε ζεηξά κε ηελ νπνία εθαξκόδνληαη.                                                (4 χ 0,25 = 1 μ)       

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

β) ε πνηεο ζπλνκνηαμίεο ρσξίδνληαη ηα δώα θαη πνηα ε βαζηθή ηνπο δνκηθή δηαθνξά;           

                                                                                                                                       (3 χ 0,1 = 0,3 μ) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

γ) Να γξάςεηε ηελ πνξεία νξγάλσζεο ελόο πνιπθύηηαξνπ νξγαληζκνύ, 

ρξεζηκνπνηώληαο ηηο έλλνηεο: ηζηόο, νξγαληζκόο, θύηηαξν, νξγαληθό ζύζηεκα, 

όξγαλν, μεθηλώληαο από ηελ πην απιή.                                                              (5 χ 0,1 = 0,5 μ) 

                                                                                                                                                                                                                                                                

   

 

 

 

 

          

        δ) Να δώζεηε ηνλ νξηζκό ηνπ νξγαληθνύ ζπζηήκαηνο.                                            (2 χ 0,1 = 0,2 μ)  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. α) Να εμεγήζεηε, γηαηί ην ηξνθηθό πιέγκα είλαη πην ρξήζηκν από ηηο ηξνθηθέο αιπζίδεο, 

γηα λα θαηαιάβνπκε ηηο ηξνθηθέο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ νξγαληζκώλ.                  (2 χ 0,2 = 0,4 μ) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________                                                                                                                          
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        β) Να δώζεηε έναν (1) νξηζκό γηα ηελ ηξνθηθή αιπζίδα.                                         (2 χ 0,2 = 0,4 μ) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

        γ) Ση δείρλνπλ ηα βέιε ζε κηα ηξνθηθή αιπζίδα;                                                       (1 χ 0,2 = 0,2 μ) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

        δ) Να αλαθέξεηε ηρία (3) θνηλά ραξαθηεξηζηηθά πνπ παξνπζηάδνπλ όιεο νη ηξνθηθέο 

αιπζίδεο.                                                                                                                   (3 χ 0,2 = 0,6 μ) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

        ε) Πνηα είλαη ε πξσηαξρηθή πεγή ελέξγεηαο γηα ηηο ηξνθηθέο αιπζίδεο θαη ηα ηξνθηθά 

πιέγκαηα; Δμεγήζηε.                                                                                               (2 χ 0,2 = 0,4 μ)  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5. α) Να γξάςεηε ηέζζερις (4) παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ηαρύηεηα ηεο θσηνζύλζεζεο.   
                                                                                                                              (4 χ 0,2 = 0,8 μ) 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

     _______________________ 
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        β) Ωο κέινο ηεο επηζηεκνληθήο νκάδαο ηνπ ζρνιείνπ ζαο, ζα πξέπεη λα εμεγήζεηε ζηνπο 

ππόινηπνπο καζεηέο πώο ζπληεξείηαη ε δσή κέζα ζ’ έλα ελπδξείν, ζην νπνίν δνπλ 

πδξόβηα θπηά θαη ςάξηα. πγθεθξηκέλα, ζα πξέπεη λα εμεγήζεηε πώο ηρέθονηαι θαη 

αναπνέοσν ηα δπν είδε νξγαληζκνύ.                                                                     (4 χ 0,3 = 1,2 μ) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

      

 

6. α) Να αλαθέξεηε δύο κέξε ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ άληξα, ζηα νπνία 

κπνξεί λα ππάξρεη πξόβιεκα θαη λα πξνθαινύλ ζηεηξόηεηα. Δμεγήζηε.          (4 χ 0,25= 1 μ) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

    β) Να εμεγήζεηε πνηα πεξίνδνο ηνπ θαηακήληνπ θύθινπ ηεο γπλαίθαο νλνκάδεηαη θξίζηκε, 

πόηε παξαηεξείηαη κέζα ζηνλ θύθιν θαη πόζν δηαξθεί.                                      (3 χ 0,2 = 0,6 μ) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

            γ) Ση είλαη ε γνληκνπνίεζε θαη πνύ ζπκβαίλεη;                                                         (2 χ 0,2 = 0,4 μ) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 
ΣΔΛΟ Β΄ ΜΔΡΟΤ 
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ΜΔΡΟ Γ΄: Αποηελείηαι από ηξεηο (3) ερωηήζεις. Κάθε ορθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με ηξεηο (3) μονάδες.  

Από  ηηο ηξεηο (3) εξσηήζεηο λα απαληήζεηε ΜΟΝΟ ζηηο δύν (2). 

1.   α) αο δίλνληαη πην θάησ ζρεδηαγξάκκαηα ηνπ αληξηθνύ θαη ηνπ γπλαηθείνπ 

αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο.                                                                             (8 χ 0,15 = 1,2 μ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

β) ε πνηα όξγαλα ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ άληξα ή ηεο γπλαίθαο 

αλαθέξνληαη νη πην θάησ πξνηάζεηο;                                                                     (10 χ 0,1 = 1 μ)  

    i) Γηνρεηεύεη έμσ από ην ζώκα ηνπ άληξα ηα νύξα θαη ην ζπέξκα: ___________________ 

    ii) Παξάγνπλ εθθξίκαηα ζην αληξηθό γελλεηηθό ζύζηεκα:  

         _________________________________,  

         _________________________________, 

         _________________________________, 

         _________________________________ 

    iii) Ωξηκάδνπλ θαη απειεπζεξώλνπλ έλα σάξην, θαη πην ζπάληα δύν, κηα θνξά ην κήλα: 

         ____________________ 

    iv) Δδώ βπζίδεηαη (εκθπηεύεηαη) θαη αλαπηύζζεηαη ζηαδηαθά ην έκβξπν: ______________ 

    v) Παξάγνπλ ηα ζπεξκαηνδσάξηα: __________________________ 

    vi) Βξίζθεηαη πάλσ από θάζε όξρη θαη απνζεθεύεη πξνζσξηλά ηα ζπεξκαηνδσάξηα:  

          ______________________ 

vii) Μπώδεο θαη ειαζηηθόο ζσιήλαο, ν νπνίνο δηαζηέιιεηαη θαηά ηνλ ηνθεηό γηα λα 

κπνξέζεη ην παηδί λα βγεη ζηνλ θόζκν: ___________________ 
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γ) Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α κε ηνπο θαηάιιεινπο όξνπο ηεο ζηήιεο Β.  

                                                                                                                                                                                     (4 χ 0,2 = 0,8 μ) 

Α Β            Α        Β 

1. Παζνινγηθή θαηάζηαζε θαηά 
ηελ νπνία ν έλαο ή θαη νη δύν 
όξρεηο παξακέλνπλ ζηελ 
θνηιηαθή ρώξα θαη όρη ζηε 
ζσζηή ζέζε πνπ είλαη ην όζρεν  

α. Έκκελε ξύζε 1. ____ 

2. Η έμνδνο ησλ 
ζπεξκαηνδσαξίσλ από ην 
ζώκα ηνπ άληξα 

β. Σνθεηόο       2. ____ 

3. Η απνβνιή κηθξήο πνζόηεηαο 
αίκαηνο κε ην αγνληκνπνίεην 
σάξην, ηνλ θαηαζηξεκκέλν 
βιελλνγόλν θαη ηα ππνιείκκαηα 
θπηηάξσλ  

γ. Κξίζηκε πεξίνδνο       3. ____ 

4. Η έμνδνο ηνπ παηδηνύ από ηε 
κεηέξα 

δ. Δθζπεξκάησζε       4. ____ 

 ε. Κξπςνξρία  
 

2. α) Πώο κπνξνύκε λα αληρλεύζνπκε ην άκπιν; Δμεγήζηε                                           (2 χ 0,3 = 0,6 μ) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

β) Μπνξνύκε λα αληρλεύζνπκε άκπιν ζ’ έλα πξάζηλν θύιιν; Να εμεγήζεηε ηελ απάληεζή 

ζαο.                                                                                                                            (2 χ 0,2 = 0,4 μ) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

γ) ηνλ απνρξσκαηηζκό ηνπ θύιινπ λα εμεγήζεηε, γηαηί γίλνληαη ηα πην θάησ:     (5 χ 0,2 = 1 μ) 

    i) Αξρηθά αθήλνπκε ην θξεζθνθνκκέλν θύιιν γεξαληνύ γηα έλα – δύν ιεπηά λα βξάζεη 

έηζη, ώζηε _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

    ii) Σν θύιιν ηνπνζεηείηαη ζην νηλόπλεπκα θαη βξάδεη γηα 5 ιεπηά. Σν νηλόπλεπκα 

ρξεζηκνπνηείηαη, γηαηί _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

    iii) Ο ιύρλνο ζβήλεη, όηαλ βάδνπκε ην δνθηκαζηηθό ζσιήλα κε ην νηλόπλεπκα ζην 

πνηήξη δέζεσο, γηαηί _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

    iv) ηε ζπλέρεηα ην θύιιν μεπιέλεηαη θαη παξαηεξνύκε όηη έρεη ράζεη ην ρξώκα ηνπ θαη 

από πξάζηλν έγηλε θηηξηλσπό. Σν απνρξσκαηηζκέλν θύιιν δηαθέξεη από ην κε 

απνρξσκαηηζκέλν, γηαηί __________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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iv) Σέινο, βάδνπκε 3 - 4 ζηαγόλεο ησδίνπ ζην απνρξσκαηηζκέλν θύιιν, αιιά θαη ζ’ έλα 

κε απνρξσκαηηζκέλν θύιιν. Σν κε απνρξσκαηηζκέλν θύιιν ρξεζηκνπνηείηαη σο 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

δ) Η θσηνζύλζεζε είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ επηβίσζε ησλ θπηώλ αιιά θαη όισλ ησλ 

νξγαληζκώλ πάλσ ζηε γε. Να αλαθέξεηε δύο ιόγνπο πνπ λα δηθαηνινγνύλ ηελ 

ηεξάζηηα ζεκαζία ηεο θσηνζύλζεζεο πάλσ ζηε γε.                                            (2 χ 0,5 = 1 μ) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. α) Να γξάςεηε ην όλνκα θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ πην θάησ νξγάλσλ:                       (4 χ 0,2= 0,8 μ)  

Όξγαλν Όλνκα Λεηηνπξγία 

 

___________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

 

___________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 
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β) Να παξαηεξήζεηε πξνζεθηηθά ηελ παξαθάησ εηθόλα θαη λα απαληήζεηε ζηα 

εξσηήκαηα πνπ αθνινπζνύλ: 

    i) Πνηα νξγαληθά ζπζηήκαηα θαίλεηαη λα ζπλεξγάδνληαη;                                        (2 χ 0,1 = 0,2 μ) 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

    ii) Να εμεγήζεηε κε πνην ηξόπν ηα νξγαληθά απηά 

ζπζηήκαηα ζπλεξγάδνληαη κεηαμύ ηνπο.           (2 χ 0,3 = 0,6 μ) 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

________________________________________________________________________ 

γ) Πνηα είλαη ηα θξηηήξηα δηαρσξηζκνύ ησλ βαζηιείσλ ζε αθόκα κηθξόηεξεο νκάδεο; 
                                                                                                                                                               (4 χ 0,1 = 0,4μ) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

δ) ε πνηεο νκνηαμίεο ησλ ζπνλδπισηώλ αλαθέξνληαη ηα πην θάησ;                    (5 χ 0,2 = 1μ) 

i) Σν δέξκα ηνπο θαιύπηεηαη από ιέπηα, ελώ δνπλ θαη πνιιαπιαζηάδνληαη ζην λεξό:       

________________________ 

    ii) Γελλνύλ δσληαλά κηθξά πνπ ζειάδνπλ: ______________________ 

    iii) Γελληνύληαη ζηελ μεξά από αβγά κε ζθιεξό θέιπθνο, ελώ ηα πεξηζζόηεξα έρνπλ 

ηελ ηθαλόηεηα λα πεηνύλ: ____________________ 

    iv) Σν δέξκα ηνπο είλαη ιείν θαη πάληνηε πγξό, ελώ γελλνύλ αβγά ζην λεξό: _________ 

    v) Γελλνύλ αβγά ζηελ μεξά, αλαπλένπλ κε πλεύκνλεο, ελώ ην δέξκα ηνπο θαιύπηεηαη 

από θνιίδεο: __________________  

 

                                                                                                                         ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ: 

 

Παπαλησλίνπ Ιάθσβνο 
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ΓΤΜΝΑΙΟ ΔΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ  

 ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2012-2013 

 

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2013 

 

Μάθημα: ΒΙΟΛΟΓΙΑ                                                     Σάξη: Α΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

 

Ημεπομηνία: 03/06/13                                                                Γιάπκεια : 1:30΄ 

 

Βαθμόρ: ......... Ολογπάθυρ : ........................................ Τπογπαθή : ..................... 

 

Ονομαηεπώνςμο μαθηηή :....................................................................................... 

 

Σμήμα : ...........                    Απιθμόρ : .......... 

 
ΟΓΗΓΙΔΣ  : 1. Να γπάτεηε μόνο με μελάνι μπλε ή μαύπο. 

                      2. Γεν επιηπέπεηαι η σπήζη διοπθυηικού. 

                      3. Σο εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 3 μέπη: 

                        Α΄ μέπορ = 6  επυηήμαηα ηηρ μία μονάδαρ. Να απανηηθούν όλα.          6Υ1=6       

                        Β΄ μέπορ = 6 επυηήμαηα ηυν  2 μονάδυν. Ν α απανηηθούν μόνο 4.      4Υ2=8 

                        Γ΄ μέπορ = 3 επυηήμαηα ηυν 3 μονάδυν. Να απανηηθούν  μόνο 2.       2Υ3=6  

                     4. ελίδερ εξεηαζηικού δοκιμίος:  δέκα ( 10 ). 

                                                                                                                                                                                           

ΚΑΛΗ ΔΠΙΤΥΦΙΑ 
 

ΜΕΡΟ Α΄ : ΑΠΟΣΕΛΕΙΣΑΙ ΑΠΟ 6 ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ. ΝΑ ΑΠΑΝΣΗΘΟΤΝ ΟΛΑ. 
                                
ΕΡΩΣΗΜΑ ΠΡΩΣΟ: 

α. Να  αντιςτοιχίςετε τα διάφορα είδθ ςωμάτων τθσ ςτιλθσ Α, με τισ ζννοιεσ τθσ ςτιλθσ Β, 
ςτον πιο κάτω πίνακα.                                                                                                             (3 x 0,25 = 0,75μ) 

 
 

Α/Α τιλθ Α Αντιςτοίχιςθ τιλθ Β 

1. ϊματα που ζχουν ηωι       1. ……….. A. Νεκρά ςϊματα 

2. 
ϊματα που δεν ζχουν και 
δεν είχαν ποτζ ηωι 

      2. ……….. B. Έμβια ςϊματα 

3. 
ϊματα που δεν ζχουν 
αλλά κάποτε είχαν ηωι 

      3. ……….. Γ. Άβια ςϊματα 

 

β. Να γράψετε μία (1) κοινι λειτουργία που χαρακτθρίηει όλουσ τουσ ηωντανοφσ  
οργανιςμοφσ.                                                                                                                              (1 x 0,25 = 0,25μ) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                                                                        Μονάδεσ ςελίδασ: ……../1 
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ΕΡΩΣΗΜΑ ΔΕΤΣΕΡΟ: 

Να ςυμπλθρϊςετε τον παρακάτω πίνακα βάηοντασ √ ςτο κατάλλθλο ορκογϊνιο ϊςτε να 
κατατάξετε τον κάκε οργανιςμό ςε ζνα από τα πζντε Βαςίλεια.                           (4X 0,25 = 1μ)        
                   

 ΒΑΙΛΕΙΑ 

Οργανιςμόσ ΖΩΑ ΦΤΣΑ ΜΤΚΗΣΕ ΜΟΝΗΡΗ ΠΡΩΣΙΣΑ 

Μανιτάρι      

Αμοιβάδα      

Αλεποφ      

Κυπαρίςςι      

   

ΕΡΩΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ: 

Να γράψετε τθν ομοταξία ςτθν οποία ανικουν τα πιο κάτω ςπονδυλωτά:             (4X 0,25 = 1μ)     

    

 

     

 

 

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

 

ΕΡΩΣΗΜΑ ΣΕΣΑΡΣΟ: 

   Να αναφζρετε δφο (2) διαφορζσ μεταξφ φυτικοφ και ηωικοφ κυττάρου ςυμπλθρϊνοντασ τον  
 παρακάτω πίνακα:                                                                                                               (2X 0, 5 = 1μ)     

ΔΙΑΦΟΡΕ 

ΦΤΣΙΚΟ ΚΤΣΣΑΡΟ ΖΩΙΚΟ ΚΤΣΣΑΡΟ 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΡΩΣΗΜΑ ΠΕΜΠΣΟ: 

Να βάλετε στε σωστή σεηρά τοσς όροσς ιστός, κύτταρο, οργανικό σύστημα, όργανο, 
ώστε να υτάσετε από το πηο απλό στο πηο σύνζετο.                                          (4 x 0,25 = 1 μ) 

 

………………… → ………………… →………………… →………………… → οργανισμός 

                                                                                                                        Μονάδεσ ςελίδασ: ……../4 
 

 

Γελθίνι αύπα Αηδόνι Βάηπασορ 
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ΕΡΩΣΗΜΑ ΕΚΣΟ: 

 

Να γράψετε δφο όργανα για κάκε ζνα από τα πιο κάτω οργανικά ςυςτιματα.      (4 x 0,25 =1μ)     
           

ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΟΡΓΑΝΑ 

Πεπτικό  φςτθμα   

Κυκλοφορικό  φςτθμα   

 

 

ΜΕΡΟ Β΄ : ΑΠΟΣΕΛΕΙΣΑΙ ΑΠΟ 6 ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ. 
               ΝΑ ΑΠΑΝΣΗΘΟΤΝ ΜΟΝΟ ΣΑ 4. 

 
ΕΡΩΣΗΜΑ ΠΡΩΣΟ: 

α. Να ςυμπλθρϊςετε, κατάλλθλα, τα κενά ςτο πιο κάτω ςχεδιάγραμμα, ζτςι ϊςτε να 
φαίνεται, ςυνοπτικά, θ διαδικαςία τθσ φωτοςφνκεςθσ.                                                (5 x 0,25 =1,25)      

 

 

 

 

 

 

 

β.  ε ποια κυτταρικά οργανίδια των φυτικϊν κυττάρων γίνεται θ διαδικαςία τθσ 
φωτοςφνκεςθσ;                                                                                                                          (1 x 0,25 =0,25μ)      

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

 

γ. Ποιοσ είναι ο ρόλοσ τθσ χλωροφφλλθσ ςτθ διαδικαςία τθσ φωτοςφνκεςθσ;   (1 x 0, 5 =0, 5μ)    

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ΕΡΩΣΗΜΑ ΔΕΤΣΕΡΟ:  

 Ένασ επιςτιμονασ μελζτθςε τουσ ηωικοφσ οργανιςμοφσ του οικοςυςτιματοσ τθσ Λίμνθσ του 
Παραλιμνίου. Παρατιρθςε ότι ςϋ αυτό το οικοςφςτθμα υπάρχουν διάφορα ηϊα, είτε ςαν 
μόνιμοι κάτοικοι είτε ςαν επιςκζπτεσ, όπωσ:  

     βάτραχοι, κυπριακό νερόφιδο, αγριόπαπιεσ, ςαλιγκάρια, πεταλοφδεσ, φλαμίνγκο 

                                                                             Σο επώηημα ζςνεσίζεηαι ζηην επόμενη ζελίδα   

                                                                                                                        Μονάδεσ ςελίδασ: ……../3 

……………... 

σλυποθύλλη

…... 

 

……….. 

 

……….. 

 

………… 

 

………… 
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α. Να ςυμπλθρϊςετε τον πιο κάτω πίνακα τοποκετϊντασ τα ηϊα τθσ Λίμνθσ του 
Παραλιμνίου  ςτθ ςωςτι ςτιλθ.                                                                (6 x 0,25 =1,5 μ)     
         

Αςπόνδυλα ηϊα πονδυλωτά ηϊα 
  

  

  

  

  

 

β. Ποια είναι θ βαςικι δομικι διαφορά των ςπονδυλωτϊν από τα αςπόνδυλα ηϊα;    

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….      (1 x 0,25 =0,25μ)        

γ. Ποιοσ από τουσ πιο πάνω οργανιςμοφσ ανικει ςτθν ομοταξία των ερπετϊν; (1 x 0,25 =0,25μ)  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ΕΡΩΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ:  

α. Να αναγνωρίςετε τα μζρθ του γεννθτικοφ ςυςτιματοσ του άντρα ςτο πιο  κάτω ςχιμα: 
                                                                     (4 x 0,25 =1μ)             
                                                                                                                       

1. ……………………………….. 

2. ……………………………….. 

3. ……………………………….. 

4. ……………………………….. 

 

 

 

 
 

β. ε ποιο όργανο του γεννθτικοφ ςυςτιματοσ του άντρα παράγονται τα ςπερματοηωάρια;   

    ………………………………………………………………………………………………………………… (1 x 0,25 =0,25μ)  

γ.  ε ποιο όργανο του γεννθτικοφ ςυςτιματοσ του άντρα αποκθκεφονται προςωρινά τα 
ςπερματοηωάρια;                                                                                                        (1 x 0,25 =0,25μ) 

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

 

δ. Ο όροσ " ςπζρμα " εκφράηει κάτι διαφορετικό από τον όρο " ςπερματοηωάρια " ;  
Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ.                                                                          (1 x 0, 5=0,5μ) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                        Μονάδεσ ςελίδασ: ……../4 
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ΕΡΩΣΗΜΑ ΣΕΣΑΡΣΟ:  

α. το διπλανό ςχιμα να αναγνωρίςετε τα γεννθτικά 
κφτταρα με τουσ αρικμοφσ 1 και 2.  
 
      1. ………………………………………………….. 
 
      2. …………………………………………………..   
                                                                           (1 x 0,25 =0, 5μ)    
 

β. Να αναφζρετε δφο (2) διαφορζσ μεταξφ του 
γεννθτικοφ κυττάρου με τον αρικμό 1 και του 
γεννθτικοφ κυττάρου με τον αρικμό 2, ςυμπλθρϊνοντασ τον παρακάτω πίνακα.  
                                                                                                                                                  (4 x 0,25 =1μ)    

ΔΙΑΦΟΡΕ 

Γεννθτικό κφτταρο 1 Γεννθτικό κφτταρο 2 

 

 

 

 

 

 

 

γ. Η διαδικαςία τθσ ζνωςθσ του γεννθτικοφ κυττάρου 1 με το γεννθτικό κφτταρο 2 
ονομάηεται ……………………………..  .                                                                                  (1 x 0, 5 =0, 5μ)        
       
 
ΕΡΩΣΗΜΑ ΠΕΜΠΣΟ:  

Σο πιο κάτω ςχζδιο πειράματοσ παριςτάνει τθ διαδικαςία αποχρωματιςμοφ του φφλλου. 

Νερό που βράηει 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

α. Γιατί βάηουμε αρχικά το φφλλο ςε νερό που βράηει;                                               (1 x 0, 5 =0, 5μ)        

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

                                                                             Σο επώηημα ζςνεσίζεηαι ζηην επόμενη ζελίδα   

                                                                                                                     Μονάδεσ ςελίδασ: ……../2,5 

Β 
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β. Γιατί δε βάηουμε το δοκιμαςτικό ςωλινα που περιζχει το φφλλο με το οινόπνευμα 
απευκείασ ςτθ φωτιά αλλά ςε δοχείο ηζςεωσ  με ηεςτό νερό;                           (1 x 0, 5 =0, 5μ)        

……………………………………………………………………………………. 

 

γ.  Γιατί πρζπει να τοποκετθκεί το φφλλο ςε οινόπνευμα;                                          (1 x 0, 5 =0, 5μ)        

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

 

δ. Πϊσ μποροφμε να δείξουμε ότι το αποχρωματιςμζνο φφλλο περιζχει άμυλο;           
    Να δϊςετε τθν κατάλλθλθ επεξιγθςθ.                                                                        (1 x 0, 5 =0, 5μ)                     
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                             

                             

 

ΕΡΩΣΗΜΑ ΕΚΣΟ:  

Να αντιςτοιχίςετε τθν εικόνα του οργάνου με το όνομα και τθ λειτουργία που επιτελεί. (Για 
το ςκοπό αυτό να γίνει θ αντιςτοίχιςθ με βζλθ)                                                           (8x 0, 25 =2μ)        
 
 
                      

Όνομα 

Οργάνου 

 Εικόνα 

Οργάνου 
 

Λειτουργία 

Οργάνου 

Πνεφμονεσ  

 

 

Ολοκλιρωςθ τθσ πζψθσ 

τθσ τροφισ και 

απορρόφθςθ κρεπτικϊν 

ουςιϊν. 

τομάχι  

 

 

Καζαρίδοσν το αίμα από της 

βλαβερές οσσίες με τεν 

παραγωγή των ούρων.. 

Λεπτό 

ζντερο 
 

 

 
Όργανα που βοθκοφν ςτθν 

αναπνοι.  

Νεφροί  

 

 

Προςωρινι αποκικευςθ 

τθσ τροφισ και ςυνζχιςθ  

τθσ πζψθσ.  

 
                                                                                                                     Μονάδεσ ςελίδασ: ……../3,5 
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ΜΕΡΟ Γ΄ : ΑΠΟΣΕΛΕΙΣΑΙ ΑΠΟ 3  ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ. 
             ΝΑ ΑΠΑΝΣΗΘΟΤΝ ΜΟΝΟ ΣΑ 2. 

 

ΕΡΩΣΗΜΑ ΠΡΩΣΟ: 

Να παρατθριςετε προςεκτικά το πιο κάτω τροφικό πλζγμα και να απαντιςετε ςτισ 
ερωτιςεισ που ακολουκοφν: 

 

α. Να ονομάςετε :                                                                                                            (4x 0, 25 =1μ)        
 
     ▪  ζναν φυτοφάγο οργανιςμό     : …………………………………………………… 

    ▪ ζναν ςαρκοφάγο οργανιςμό   : ……………………………………………………. 

    ▪ ζναν κορυφαίο κθρευτι          : ……………………………………………………. 

    ▪ ζναν παραγωγό                        : ……………………………………………………. 

  
β. Να αναφζρετε ζνα ηευγάρι οργανιςμϊν που αποτελοφν κιραμα(λεία) και κθρευτι. 
 

Θιραμα (λεία) Θθρευτισ 

 
 

 

 
                                                                                                                                           (2x 0, 25 =0,5μ)        
 

                                                                             Σο επώηημα ζςνεσίζεηαι ζηην επόμενη ζελίδα   

                                                                                                                     Μονάδεσ ςελίδασ: ……../1,5 
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                   Ποτήρι με Ασβεστόνερο 

γ. Να ςχεδιάςετε (να γράψετε) μία τροφικι αλυςίδα με τουλάχιςτον τζςςερισ (4) 
οργανιςμοφσ.                                                                                                                     (4x 0, 25 =1μ) 
 
 
 
 
 
δ. Αν θ χριςθ ενόσ παραςιτοκτόνου οδθγιςει ςε αφανιςμό των κουνουπιών να υποδείξετε 
τι επίδραςθ κα ζχει θ μεταβολι αυτι ςτουσ πλθκυςμοφσ των βατράχων και των 
ςπουργιτιών.                                                                                                                  (2x 0, 25 =0,5μ) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

                                                                                                  

ΕΡΩΣΗΜΑ ΔΕΤΣΕΡΟ:  

Ο Άδωνθσ ζκανε το εξισ πείραμα: Πιρε δφο πράςινα, ποτιςμζνα φυτά γερανιοφ, Α και Β, τα 
οποία είχε καλφψει και κλείςει αεροςτεγϊσ με διαφανζσ ςακοφλι. Προθγουμζνωσ, πάνω 
ςτθ γλάςτρα του φυτοφ Α είχε τοποκετιςει ζνα ποτιρι ηζςεωσ με αςβεςτόνερο, ενϊ ςτο 
φυτό Β είχε, επίςθσ, τοποκετιςει ζνα ποτιρι ηζςεωσ, αλλά χωρίσ αςβεςτόνερο. Μετά, 
τοποκζτθςε τα δφο φυτά ςτον ιλιο για 3-4 μζρεσ. 
Σο πείραμα που ζκανε ο Άδωνθσ φαίνεται ςτο πιο κάτω ςχεδιάγραμμα.  
Να απαντιςετε ςτα ακόλουκα ερωτιματα: 

 

 

 

 

 

α. Σο αςβεςτόνερο ζχει τθν ιδιότθτα να δεςμεφει το διοξείδιο του άνκρακα. Ποια άλλθ 
ουςία ζχει τθν ιδιότθτα αυτι; ………………………………………………………………………………….   
                                                                                                                                           (1x 0, 25 =0,25)    
β. Ποιον/ουσ από τουσ τζςςερισ παράγοντεσ και πρϊτεσ φλεσ που είναι απαραίτθτοι  
     για τθ λειτουργία τθσ φωτοςφνκεςθσ ζχει μεταβάλει (αλλάξει) ο Άδωνθσ ςτο πιο πάνω 
     πείραμα; Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ.                                                    (1x 0,5 =0, 5)   
 …………………………………………………………………………………………………………………………………….........                                                                 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

                                    Σο επώηημα ζςνεσίζεηαι ζηην επόμενη ζελίδα   

                                                                                                                   Μονάδεσ ςελίδασ: ……../2,25 
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γ.  Ποιον/ουσ από τουσ τζςςερισ παράγοντεσ και πρϊτεσ φλεσ που είναι απαραίτθτοι για τθ 
λειτουργία τθσ  φωτοςφνκεςθσ ζχει διατθριςει ςτακεροφσ ο Άδωνθσ ;        (3x0,25 =0,75μ)  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
δ. Σι πιςτεφετε ότι κζλει να ερευνιςει με το ςυγκεκριμζνο πείραμα ο Άδωνθσ ;        
                                                                                                                                            (1Χ0,25=0,25)                                                                                                                                                                        

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

ε. Γιατί πιςτεφετε ζχει ςκεπάςει το φυτό με μια διαφανι ςακοφλα; ε τι εξυπθρετεί αυτι θ 
διαδικαςία;                                                                                                                      (1Χ0,25=0,25)   
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………….                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

………………………………………………………………………………………………………………………………………………       

                     

ςτ. Σι κα εξυπθρετιςει το αεροςτεγζσ δζςιμο του φυτοφ με ςακοφλα.              (1Χ0,25=0,25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

η. Ποιον παράγοντα κα μετριςει; Να ονομάςετε τισ δφο διαδικαςίεσ που κα χρθςιμοποιιςει 
για να το πετφχει αυτό;                                                                                              (3Χ0,25=0,75)  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ΕΡΩΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ:  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α. ηο πιο πάνυ ζσεδιάγπαμμα ηος αναπαπαγυγικού ζςζηήμαηορ ηηρ γςναίκαρ να ονομάζεηε 

ηα όπγανα  με ηοςρ απιθμούρ 1-5.                                                                          (5Χ0,25=1,25)  

 

 

                                                                             Σο επώηημα ζςνεσίζεηαι ζηην επόμενη ζελίδα   

                                                                                                                     Μονάδεσ ςελίδασ: ……../3,5 

1…………………

…….. 

 

2…………………

…… 

 

3…………………

…… 

 

4………………

……… 

 

5…………………

…… 
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β. Να ςυμπλθρϊςετε ςτον παρακάτω πίνακα τθν λειτουργία του κάκε οργάνου:    
                                                                                                                                           (3Χ0,25=0,75μ) 
                                                                                                                                                                                             

Όνομα οργάνου Λειτουργία του οργάνου 

 
Μιτρα 

 

▪…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
 
 
 

Κόλποσ 

 

▪ …………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 

▪ ………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
γ. Σι είναι θ ωορρθξία;                                                                                                  (1Χ0,25=0,25μ) 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
δ.                                                                                                   
                                                                              Με τθ βοικεια τθσ διπλανισ εικόνασ να  
                                                                                         περιγράψετε τι ςυμβαίνει ςτο γυναικείο  
                                                                                         αναπαραγωγικό ςφςτθμα τθν 1θ – 5θ μζρα  
                                                                                 ηος καηαμήνιος κύκλος.       (1Χ075=0,75μ) 
                                                                                         ………………………………………………………………… 
                                                                                ……………………………………………... 

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

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

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

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

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

 

 

                                                                                                                   Μονάδεσ ςελίδασ: ……../1,75 
 

 

ΤΔΛΟΣ 

 

 

                                                                                                       Ο Γιεσθσντής 

 

 

 

                                                                                                          Φωτίοσ Σπύρος 

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

.........................................................................

.................. μέρα
............... μέρα

................. μέρα.................... μέρα

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

.........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................
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η
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η
 μέρα 



 

Σελίδα 1 

ΓΤΜΝΑΗΟ ΡΗΕΟΚΑΡΠΑΟΤ       ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ: 2012-2013 

 

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2013 
 

ΜΑΘΖΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ                           ΣΑΞΖ: Α’ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 
ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1:30’ 
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ: 03.06.2013 
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: ............................................................................................................ ΑΡ.: ......... 

 
 

ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΔΠΣΑ (7) ΔΛΙΓΔ 
 

 

ΜΔΡΟ Α’: Απνηειείηαη από έξι (6) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε μία (1) κνλάδα. 
Να απανηήζεηε ζε όλερ ηιρ επωηήζειρ. 

 
1. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο κε ηελ θαηάιιειε ιέμε.                                            (4 x 0,25 = 1μ) 

    α. Ζ απνβνιή ηνπ αγνληκνπνίεηνπ σαξίνπ, βιέλλαο θαη αίκαηνο νλνκάδεηαη …………………………… 

    β. Ζ πάζεζε θαηά ηελ νπνία ν έλαο ή θαη νη δύν όξρεηο παξακέλνπλ ζηελ θνηιηαθή πεξηνρή 

νλνκάδεηαη  ………………......………… . 

    γ.  Ζ έμνδνο ηνπ σαξίνπ από ηελ σνζήθε νλνκάδεηαη   .............................................. 

    δ. Ζ δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ην ζπεξκαηνδσάξην ελώλεηαη κε ην σάξην νλνκάδεηαη  

........................................................................... 

 
2. Να γξάςεηε δύν (2) όξγαλα γηα θάζε έλα από ηα πην θάησ νξγαληθά ζπζηήκαηα.                                (1 μ) 

 

ΟΡΓΑΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΟΡΓΑΝΑ 

Κπθινθνξηθό ζύζηεκα   

Πεπηηθό ζύζηεκα   

 

 

3. Να γξάςεηε σζηό δίπια από θάζε ζσζηή δήισζε θαη Λάζνο δίπια από θάζε ιαλζαζκέλε.  

  (4 x 0,25 = 1 μ) 

     α. Σα ζειπθά γελλεηηθά όξγαλα νλνκάδνληαη σνζήθεο.                                 …………………………… 

    β.  Σν ζπέξκα απνηειείηαη από ζπεξκαηνδσάξηα θαη εθθξίκαηα.                  …………….......…………      

    γ.  Σν σάξην έρεη πδξνδπλακηθό ζρήκα.                                                         ........................................ 

    δ.  Σν σάξην θηλείηαη παζεηηθά.                                                                       ........................................       

 

 

4.  Να ππνινγίζεηε ηε κεγεζπληηθή ηθαλόηεηα θαη λα ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηνλ πην θάησ πίλαθα. (1 μ) 

 Πξνζνθζάικηνο θαθόο Αληηθεηκεληθόο θαθόο πλνιηθή κεγεζπληηθή 

ηθαλόηεηα κηθξνζθνπίνπ 

Η. 10 Υ 10 Υ  

ΗΗ. 10 Υ  200 

ΗΗΗ. 10 Υ 40 Υ  

ΗV.  100 Υ 1000 

 



 

 Σελίδα 2 

 
5. Να γξάςεηε ην Βαζίιεην ζην νπνίν αλήθεη ν θάζε νξγαληζκόο ζηελ πην θάησ πίλαθα.        (4 x 0,25 = 1 μ) 

 

Εσληαλόο νξγαληζκόο Βαζίιεην δσληαλώλ νξγαληζκώλ 

Ακνηβάδα  

ηαθπιόθνθθνο  

Αγξηλό  

Υνξηάξη  

 
 

 

6. Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ πνπ θαίλνληαη ζην παξαθάησ ζρεδηάγξακκα. 

(4 x 0,25 = 1 μ) 

 
 
 
 
 

ΟΡΓΑΝΟ 

1: 

2: 

3: 

4: 

 
 
 
 
 
 
 

ΜΔΡΟ Β’: Απνηειείηαη από έξι (6) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δύο (2) 

κνλάδεο. Από ηιρ έξι (6) επωηήζειρ να απανηήζεηε ΜΟΝΟ ζηιρ ηέζζεπιρ (4). 

 
 

1. Να γξάςεηε ηα νθηώ (8) πην θάησ δώα ζηελ πλνκνηαμία πνπ αλήθνπλ.                           (8 x 0,25 = 2 μ) 

                          Λαγόο, κέιηζζα, βάηξαρνο, ιαβξάθη, αζηεξίαο, θίδη, δειθίλη, ρηαπόδη.  

 
 

ΠΟΝΓΤΛΩΣΆ ΑΠΟΝΓΤΛΑ 

 
............................................................................... 

............................................................................... 

............................................................................... 

............................................................................... 

............................................................................... 

 
................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 
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2. Να αληηζηνηρίζεηε ην νξγαληθό ζύζηεκα κε ηνλ νξζό ξόιν.                                                              (2 μ) 

Οξγαληθό ζύζηεκα Ρόινο Απαληήζεηο 

1. Κπθινθνξηθό  Α. Απνηειείηαη από όξγαλα καιαθά πνπ 

ρξεζηκεύνπλ γηα ηηο θηλήζεηο ησλ 

δηαθόξσλ κεξώλ ηνπ ζώκαηνο. 

1- ................... 

2. Δξεηζηηθό Β. Μεηαθέξεη ην αίκα ζε νιόθιεξν ην 

ζώκα θαη εμαζθαιίδεη ηε ζξέςε θαη 

νμπγόλσζε όισλ ησλ νξγάλσλ, θαζώο θαη 

ηελ απνκάθξπλζε άρξεζησλ νπζηώλ. 

2- …………... 

3. Μπτθό Γ. Δμππεξεηεί ηελ αλαπλνή. 3- …………… 

4. Αλαπλεπζηηθό Γ. Απνηειείηαη από όξγαλα, ζρεηηθά 

ζθιεξά, πνπ ζηεξίδνπλ ην ζώκα. 

4- …………... 

 

 

 
3. Να αλαθέξεηε δύν (2) δηαθνξέο κεηαμύ ζπεξκαηνδσαξίνπ θαη σαξίνπ, ζπκπιεξώλνληαο ηνλ 

παξαθάησ πίλαθα.                                                                                                               (4 x 0,5 = 2 μ) 

 
ΓΙΑΦΟΡΔ 

ΠΔΡΜΑΣΟΕΩΑΡΗΟ ΩΑΡΗΟ 

 
................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

 

 
.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

 
................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

 
 
 

 
.............................................................................. 

.............................................................................. 

............................................................................... 

 
 
 

4. Σν ζπεξκαηνδσάξην είλαη ην αξζεληθό γελλεηηθό θύηηαξν. 

    α. ε πνην όξγαλν παξάγνληαη ηα ζπεξκαηνδσάξηα;                                                                   ( 0,75 μ) 
 

.................................................................................................................................................................... 

    β. Να νλνκάζεηε ηα ηξία βαζηθά κέξε ηνπ ζπεξκαηνδσαξίνπ.                                       (3 x 0,25 = 0,75 μ) 
 

.................................................................................................................................................................... 

    γ. Να αλαθέξεηε έλα ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ζπεξκαηνδσαξίνπ πνπ ην βνεζά λα θηλείηαη γξήγνξα.( 0,5 μ) 
 

....................................................................................................................................................................      
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5. α) Να αληηζηνηρίζεηε ηα πέληε βαζίιεηα ησλ νξγαληζκώλ κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ζπκπιεξώλνληαο 

ζηε κεζαία ζηήιε ην θαηάιιειν γξάκκα (Α κέρξη Δ) δίπια από ηνλ θάζε αξηζκό.                  (1,25 μ) 

 

ΒΑΗΛΔΗΟ Αληηζηνίρεζε Υαξαθηεξηζηηθά ησλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ 

1. Μνλήξε  1- ................. Α. Ωο επί ην πιείζηνλ είλαη πνιπθύηηαξνη νξγαληζκνί, πνπ δε 

θσηνζπλζέηνπλ αιιά κε θύηηαξα πνπ έρνπλ ππξήλα θαη θπηηαξηθό 

ηνίρσκα. 

2. Πξώηηζηα 2- ................. Β. Πνιπθύηηαξνη νξγαληζκνί κε θύηηαξα πνπ έρνπλ ππξήλα αιιά ρσξίο 

θπηηαξηθό ηνίρσκα θαη δε θσηνζπλζέηνπλ. 

3. Μύθεηεο 3- ................. Γ. Πνιπθύηηαξνη νξγαληζκνί κε θύηηαξα πνπ έρνπλ ππξήλα θαη 

θπηηαξηθό ηνίρσκα θαη θσηνζπλζέηνπλ. 

4. Φπηά 4- ................. Γ. Απινί κνλνθύηηαξνη νξγαληζκνί κε ππξήλα. 

5. Εώα 5- ................. Δ. Απινί κνλνθύηηαξνη νξγαληζκνί ρσξίο ππξήλα. 

 

 

β) αο δίλνληαη ηξεηο νξγαληζκνί. Να γξάςεηε δίπια από θάζε νξγαληζκό ην βαζίιεην ζην νπνίν 

αλήθνπλ:                                                                                                                                                                     (0,75 μ) 

Άλζξσπνο: ...............................  αικνλέιια: ................................  Λαηδηά: .............................. 

 

 

 

6. α) Πνηνη νξγαληζκνί ραξαθηεξίδνληαη σο παξαγσγνί ή απηόηξνθνη ζε έλα νηθνζύζηεκα; Να 

γξάςεηε έλα παξάδεηγκα.                                                                                                                                (1 μ) 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

Παξάδεηγκα : ................................................................................................................................ 

 

 

β) Να γξάςεηε δύν (2) βηνηηθνύο θαη δύν (2) αβηνηηθνύο παξάγνληεο ελόο νηθνζπζηήκαηνο.   (1 μ) 

 

Βηνηηθνί   : 1) ………………………………………………  2) …………………………………………. 

Αβηνηηθνί : 1) ………………………………………………  2) …………………………………………. 
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ΜΔΡΟ Γ’: Απνηειείηαη από ηπειρ (3) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε ηπειρ (3) 
κνλάδεο. Από ηιρ ηπειρ (3) επωηήζειρ να απανηήζεηε ΜΟΝΟ ζηιρ δύο (2). 

 

1. α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε πνπ δείρλνπλ νη αξηζκνί 1-4 ζην πην θάησ ζρήκα.                                          (2 μ) 

 

  

1. ............................................................. 

 

2. ............................................................. 

 

3. ............................................................. 

 

4. ............................................................. 

 

β) Να εμεγήζεηε ηε ρξεζηκόηεηα ηνπ ακληαθνύ πγξνύ.                                                                                      (0,5 μ) 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

γ) Να εμεγήζεηε ην ιόγν γηα ηνλ νπνίν ε κέιινπζα κεηέξα δελ πξέπεη λα θαπλίδεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εγθπκνζύλεο.                                                                                                                                                              (0,5 μ) 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................  

 

 

 

2. αο δίλεηαη πην θάησ ζρεδηαγξάκκαηα ηνπ αληξηθνύ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 
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α) Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα πνπ παξνπζηάδνπλ νη ελδείμεηο 1 κέρξη 4, ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πην θάησ 

πίλαθα.                                                                                                                                (4 x 0,25 = 1 μ) 

Α/Α Όπγανο 

1.  

2.  

3.  

4.  

 
 

β) Να αλαθέξεηε κηα βαζηθή ιεηηνπξγία ηνπ πξνζηάηε αδέλα.                                                                            (1 μ) 

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

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

 

γ) Ζ θίκσζε είλαη κία παζνινγηθή θαηάζηαζε πνπ παξνπζηάδεηαη ζε νξηζκέλα αγόξηα. Να εμεγήζεηε ηη 

ζπκβαίλεη ζηελ πάζεζε απηή.                                                                                                         (1 μ) 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 
 

3. Να κειεηήζηε ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα ην νπνίν παξνπζηάδεη έλα ζαιάζζην ηξνθηθό πιέγκα θαη λα 

απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Σελίδα 7 

α) Να νλνκάζεηε:                 (4 x 0,25 = 1μ) 

α. Έλα παξαγσγό  

β. Έλα ζαξθνθάγν νξγαληζκό  

γ. Έλα πακθάγν νξγαληζκό  

δ. Έλα θνξπθαίν ζεξεπηή  

 

β)Με βάζε ην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα λα ζπκπιεξώζεηε ηελ πην θάησ ηξνθηθή αιπζίδα.(3 x 0,25 = 0,75μ) 

 

...........................................  Καιακάξη     ..........................................    ......................................... 

  

γ) Να αλαθέξεηε έλα δεπγάξη νξγαληζκώλ πνπ απνηεινύλ ζήξακα (ιεία) θαη ζεξεπηή (κε βάζε ηελ πην 

πάλσ ηξνθηθή αιπζίδα).                                                                                                 (2 x 0,25 = 0,5μ) 

 

Θήξακα (ιεία) Θεξεπηήο 

 

................................................. 

 

.............................................. 

 

 

 
δ) Να αλααλαθέξεηε δύν (2) νξγαληζκνύο πνπ αληαγσλίδνληαη κεηαμύ ηνπο γηα ηελ ηξνθή ζην πην 

πάλσ ζαιάζζην ηξνθηθό πιέγκα.                                      (3 x 0,25 = 0,75μ) 

 

Οξγαληζκόο 1 Οξγαληζκόο 2 Αληαγσλίδνληαη γηα πνηα ηξνθή; 

 

.................................................... 

 

..................................................... 

 

................................................... 

 
 

 

 

 

 

                                                                                                                 Ο Γηεπζπληήο  

 

 

 

                                                                                                                 Πέηξνο Μηραήι 



1 

 

 

Ονομαηεπώνςμο:……………………………………………………. Σμήμα:……. Απ.:…..                                                                                                               

                                                Βαθμόρ:………… Ολογπάθωρ:………………………….. 

                                                              Τπογπαθή Καθηγηηή/ηπιαρ:………………….. 

Σο εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από δώδεκα (12) ζελίδερ.  

Οι απανηήζειρ να γπάθονηαι πάνω ζηο δοκίμιο, ηο οποίο θα επιζηπαθεί ζηο 

ηέλορ ηηρ εξέηαζηρ.  

Απαγοπεύεηαι η σπήζη διοπθωηικού ςγπού. 

 

ΜΔΡΟ Α΄: Απνηειείηαη από έξι (6) ζέκαηα. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε κία 

(1) κνλάδα. Να απανηήζεηε ζε όλα ηα θέμαηα. 

 

ΔΡΩΣΖΖ 1: 

Σηνλ πην θάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηέζζεξηο (4) δσληαλνί νξγαληζκνί. Να γξάςεηε 

θάησ από ηνλ θάζε νξγαληζκό ην Βαζίιεην ζην νπνίν απηόο αλήθεη.                       (μ. 1) 

 
ΓΤΜΝΑΗΟ Α΄ ΑΓΗΟΤ ΘΔΟΓΩΡΟΤ                                ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ 2012-2013 
                  ΠΑΦΟΤ 
 

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΗΟΤΝΗΟΤ  
ΣΑ ΦΤΗΟΓΝΩΣΗΚΑ 

ΣΑΞΖ Α 
 

Ζμεπομηνία: Παπαζκεςή 07 Ηοςνίος 2013                                 Ώπα: 07:45΄ –  09:15΄ 
 

 
 
 
 
Εωνηανόρ Οπγανιζμόρ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ΑΤΡΑ ΚΑΡΟΣΟ ΜΑΝΗΣΑΡΗ ΑΜΟΗΒΑΓΑ 

 
 

Βαζίλειο ζωνηανών οπγανιζμών 
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ΔΡΩΣΖΖ 2: 

Να αλαθέξεηε ζε πνην νξγαληθό ζύζηεκα αλήθεη θαζέλα από ηα πην θάησ όξγαλα ηνπ 

αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ, ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί.         (μ. 1) 

                        

ΟΡΓΑΝΟ ΟΡΓΑΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 

Μπο  

Πλεύκνλαο  

Οπξήζξα  

Αξηεξία  

 

ΔΡΩΣΖΖ 3: 

Σαο δίλνληαη νη αθόινπζεο ιέμεηο: μήηπα, ωοππηξία, ωοθήκη, ωαγωγόρ 

 Να ζπκπιεξώζεηε κε ηε ζσζηή ιέμε ηα θελά ζηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ:   (μ.1) 

           

α) Τν όξγαλν πνπ παξάγεη ηα σάξηα ζηε γπλαίθα ιέγεηαη .................................. 

β) Ζ γνληκνπνίεζε γίλεηαη ζηνλ  ............................................................ 

γ) Ζ απειεπζέξσζε ηνπ σαξίνπ από ηελ σνζήθε ιέγεηαη ............................. 

δ) Ζ εκθύηεπζε θαη αλάπηπμε ηνπ εκβξύνπ γίλεηαη ζηε ............................................. 

 

ΔΡΩΣΖΖ 4: 

Να ζεκεηώζεηε αλ νη πην θάησ πξνηάζεηο είλαη ζωζηέρ () ή λανθαζμένερ (Λ). (μ.1)                   

Α) Ζ ηεξάζηηα πνηθηιία ησλ νξγαληζκώλ πνπ θαηνηθεί ζηε Γε, ραξαθηεξίδεηαη κε κηα ιέμε 

σο Ταμηλόκεζε. _______ 

Β) Ζ δνκηθή θαη ιεηηνπξγηθή κνλάδα ηεο δσήο νλνκάδεηαη ηζηόο . ________ 

Γ) Τα Πξώηηζηα είλαη απινί νξγαληζκνί κε έλα θύηηαξν ρσξίο ππξήλα. _______ 

Γ) Οη νξγαληζκνί πνπ παξάγνπλ κόλνη ηνπο ηελ ηξνθή ηνπο κε ηε ιεηηνπξγία ηεο 

θσηνζύλζεζεο νλνκάδνληαη απηόηξνθνη νξγαληζκνί. _____ 
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ΔΡΩΣΖΖ 5: 

Σην πην θάησ ζρεδηάγξακκα απεηθνλίδεηαη ε δηαδηθαζία ηεο θσηνζύλζεζεο. Να ζπκπιεξώζεηε 

ηνλ  πίλαθα κε ηνύο παξάγνληεο θαη ηα πξντόληα ηεο θσηνζύλζεζεο.                              (μ.1)                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΡΩΣΖΖ 6: 

Σαο δίλεηαη ε αθόινπζε ηξνθηθή αιπζίδα:                                                                           

                                                                       
Υοπηάπι             λαγόρ          θίδι           ζπιζαεηόρ 

 
Α) Με βάζε ηελ πην πάλσ ηξνθηθή αιπζίδα λα γξάςεηε:                                       (μ.0,5)                                                                   

i. έλαλ θαηαλαισηή ........................... 

ii. έλα θπηνθάγν νξγαληζκό ............................... 

 
Β)  Να νλνκάζεηε έλα ζεξεπηή θαη ην ζήξακά ηνπ, όπσο θαίλνληαη ζηελ πην πάλσ 

ηξνθηθή αιπζίδα.                                                                                                    (μ.0,5)                                                                                                                                               
    

 Θεξεπηήο: ……………………           Θήξακα: …………………….. 

 

 

Α  

Β  

Γ Ζιηαθό θσο 

Γ  

Δ  

Γ 

Α 

           

           Β 

 

 
 

Γ 

 

  Δ 
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ΜΔΡΟ Β΄:  Απνηειείηαη από έμη (6) ζέκαηα.  Κάζε νξζή  απάληεζε  βαζκνινγείηαη κε 

δύν (2) κνλάδεο.  Από ηα έξι (6) θέμαηα να απανηήζεηε ΜΟΝΟ ζηα ηέζζεπα (4).  

ΔΡΩΣΖΖ 1: 

Α) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο 1 κέρξη 4 ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα ηνπ θπηηάξνπ.                              

(μ.1)                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β) Να αληηζηνηρίζεηε δίπια από ηνλ αξηζκό θάζε νξγαληδίνπ ην γξάκκα κε ηελ 

αληίζηνηρε ιεηηνπξγία πνπ βξίζθεηαη ζηε δεμηά πιεπξά ηνπ πίλαθα.                      (μ.1)                   

 

 

Οξγαλίδην Ανηιζηοίσηζη Λειηοςπγία 

1. Χισξνπιάζηεο 1 _  …… Α. Βξίζθεηαη κόλν ζε θπηηθά θύηηαξα. 

Ηζρπξό πεξίβιεκα πνπ πεξηβάιιεη 

εμσηεξηθά ηε ιεπηή θπηηαξηθή 

κεκβξάλε. 

2. Χπκνηόπην 2 _  …… Β. Πεξηέρεη ην γελεηηθό πιηθό πνπ 

ειέγρεη όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

θπηηάξνπ. 

3. Κπηηαξηθό ηνίρσκα 3 _  …… Γ. Δίλαη απνζήθε λεξνύ θαη άιισλ 

νπζηώλ γηα ην θπηηθό θύηηαξν 

4. Ππξήλαο 4_  …… Γ. Βξίζθεηαη ζηα πξάζηλα κέξε ησλ 

θπηώλ θαη πεξηέρεη ηε ρισξνθύιιε 
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ΔΡΩΣΖΖ 2: 

Α) Να αληηζηνηρίζεηε ηα πην θάησ όξγαλα κε ηε ζσζηή ζέζε ηνπο ζηνλ αλζξώπηλν 

νξγαληζκό.                                                                                                                (μ.1)                

 

Β)  Οη πην θάησ όξνη δεν είλαη ζηε ζσζηή ζεηξά:                                                     (μ.1)                                            

Ηζηόρ,   Κύηηαπο,   Οπγανικό ζύζηημα,   Όπγανο 

Να βάιεηε ζηε ζσζηή ζεηξά ηνπο πην πάλσ όξνπο, ώζηε λα θηάζεηε από ην πην απιό 

ζην πην ζύλζεην. 

………………… → ………………… →………………… →………………… → νξγαληζκόο 

ΔΡΩΣΖΖ 3: 

Α )Να αληηζηνηρίζεηε ηα δηάθνξα είδε ζσκάησλ ηεο ζηήιεο Α, κε ηηο έλλνηεο ηεο ζηήιεο 

 Β, ζηνλ πην θάησ πίλαθα.                                                                        (μ.0,75)                    

Α/Α ηήλη Α  ηήλη Β 

1. Σώκαηα πνπ έρνπλ δσή  Α. Νεθξά ζώκαηα 

2. 
Σώκαηα πνπ δελ έρνπλ 
θαη δελ είραλ πνηέ δσή 

 Β. Έκβηα ζώκαηα 

3. 
Σώκαηα πνπ δελ έρνπλ 
αιιά θάπνηε είραλ δσή 

 Γ. Άβηα ζώκαηα 
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Β ) Σαο δίλνληαη ηα πην θάησ ζώκαηα: 

                             Αςηοκίνηηο, μςπμήγκι, αέπαρ, κςκλάμινο, σαπηί 

Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα, βάδνληαο ην θάζε ζώκα ζηε ζσζηή ζέζε 

                                                                                                                 (μ.1,25) 

Α/Α ΔΜΒΗΑ ΩΜΑΣΑ ΑΒΗΑ ΩΜΑΣΑ ΝΔΚΡΑ ΩΜΑΣΑ 

1    

2    

3    

4    

5    

 

 

ΔΡΩΣΖΖ 4: 

Α) Να ζπκπιεξώζεηε ζηελ πην θάησ εηθόλα ηνπ κηθξνζθνπίνπ  ηηο ελδείμεηο,  

ρξεζηκνπνηώληαο μεπικέρ από ηηο αθόινπζεο έλλνηεο:                                        (μ.1)                                                                                      

 Ανηικειμενικοί θακοί, μακπομεηπικόρ κοσλίαρ, μικπομεηπικόρ κοσλίαρ, οπηική 

ηπάπεζα, πποζοθθάλμιοι θακοί, θωηεινή πηγή 
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Β) Ο Γηώξγνο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ην κηθξνζθόπην γηα λα δείμεη ζηελ νκάδα 

ηνπ ην παξαζθεύαζκα πνπ εηνίκαζε. Γηα λα ην θάλεη απηό ζα πξέπεη λα ζπκεζεί πξώηα 

ηε ζεηξά κε ηελ νπνία ζα θάλεη ηνπο πην θάησ έμη (6) νξζνύο ρεηξηζκνύο. Γηα λα ηνλ 

βνεζήζεηε, ζα πξέπεη λα βάιεηε ζηε ζσζηή ζεηξά ηνπο αξηζκνύο 1 κέρξη 6 ώζηε λα 

δεκηνπξγήζεηε ηελ νξζή ζεηξά ρεηξηζκώλ ηνπ κηθξνζθνπίνπ πνπ ζα πξέπεη λα θάλεη.                                                                                 

                                                                                                                    (μ.1) 

______, ______ , 4 , _____ , 2 , _______ 

 

Α/Α ΥΔΗΡΗΜΟΗ ΜΗΚΡΟΚΟΠΗΟΤ 

1. 
Δπηιέγνπκε θαη ηνπνζεηνύκε ζηε ζέζε κηθξνζθόπεζεο ηνλ ανηικειμενικό 

θακό κε ηε κηθξόηεξε κεγέζπλζε. 

2. 
Γπξίδνπκε αξγά-αξγά ηνλ μεγάλο (αδρό) κοχλία εζηίαζης κέρξη λα 

εκθαληζηεί ην αληηθείκελν ηεο αληηθεηκελνθόξνπ πιάθαο. 

3. 
Μεηαθηλνύκε αξγά ηελ αληηθεηκελνθόξν πιάθα ώζηε απηό πνπ ζέινπκε λα 

παξαηεξήζνπκε λα είλαη ζην θέληξν ηνπ νπηηθνύ πεδίνπ. 

4. 
Αλάβνπκε ηε θωηεινή πηγή ηνπ κηθξνζθνπίνπ θαη αλνίγνπκε ην διάθραγμα 

έηζη ώζηε λα πεξλά όζν γίλεηαη πεξηζζόηεξν θσο.  

5. 

Τνπνζεηνύκε ζηελ ηράπεζα ηνπ κηθξνζθνπίνπ ηελ αληηθεηκελνθόξν πιάθα, 

κε ην έηνηκν παξαζθεύαζκα πξνο ηα πάλσ, θαη ηελ αθηλεηνπνηνύκε 

ρξεζηκνπνηώληαο ηα πίεζηρα. 

6. 
Χξεζηκνπνηνύκε ηον μικρομεηρικό κοχλία θαη κε κηθξέο-αξγέο θηλήζεηο, 

εζηηάδνπκε, κέρξη πνπ λα κπνξέζνπκε λα δνύκε θαζαξά ην αληηθείκελν.  

 

ΔΡΩΣΖΖ 5: 

Α)  Να ζςμπληπώζεηε ηα κενά ζηο παπακάηω κείμενο:                                           (μ.1)                     

Τα θπηά κε ηε βνήζεηα ηεο ………………….. δεζκεύνπλ ειηαθό θσο, θαη 

ρξεζηκνπνηώληαο σο πξώηεο ύιεο ην …….……………ηνπ ……….……….. ηεο 

αηκόζθαηξαο θαη λεξό , ζπλζέηνπλ/παξάγνπλ κόλα ηνπο ηελ ηξνθή ηνπο. Απηή ε 

δηαδηθαζία νλνκάδεηαη  ………………………… . Ταπηόρξνλα, ηα θπηά κε ηε δηαδηθαζία 

απηή ηξνθνδνηνύλ ηελ αηκόζθαηξα κε ……………….……. . 
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Β) Ζ Χιόε έρεη θαιύςεη κε μαύπη ηαινία κηα πεξηνρή ελόο θύιινπ από έλα θπηό κε 

δίσπωμα θύλλα, καλά ποηιζμένο, θαη εκηεθειμένο ζηο θωρ. Σε 48 ώξεο, έθνςε ην 

θύιιν από ην θπηό θαη ην απνρξσκάηηζε. Με βάζε ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα λα 

απαληήζεηε ζηα εξσηήκαηα πνπ ζαο δίλνληαη:                                                     (μ.0,75)                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ) Πνηα ηδηόηεηα έρεη ην δηάιπκα ησδίνπ; 

 ……………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                            (μ.0,25) 

 

ΔΡΩΣΖΖ 6: 

Α)  Να θαηαγξάςεηε, κε ηελ νξζή ζεηξά, ηα κέξε ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ 

άληξα από ηα νπνία πεξλνύλ ηα ζπεξκαηνδσάξηα, από ηνλ ηόπν παξαγσγήο ηνπο κέρξη 

θαη ηελ έμνδό ηνπο από ην ζώκα.                                                                        (μ.1)                                                                                                                                                        

 

 

 

Β)  Να εμεγήζεηε αλ ν όξνο «ζπέξκα» εθθξάδεη θάηη δηαθνξεηηθό από ην ηνλ όξν 

«ζπεξκαηνδσάξηα». Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                                  (μ.1)                                                                                                                                                               

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

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

Α 

Β 

Γ 

Σε πνην κέξνο ηνπ θύιινπ (Α, Β, Γ) πηζηεύεηε όηη  ε 

Χιόε ζα αληρλεύζεη ηελ νπζία άκπιν; Να 

αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

 …………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

 ………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

 ……………………………………………………….. 

 ……………………………………………………….. 
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ΜΔΡΟ Γ΄: Απνηειείηαη από ηξία (3) ζέκαηα. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 

ηξεηο (3) κνλάδεο. Από ηα ηπία (3) θέμαηα να απανηήζεηε ΜΟΝΟ ζηα δύο (2).  

 

ΔΡΩΣΖΖ 1: 

Α) Σηνλ παξαθάησ πίλαθα ζαο δίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηέζζεξηο δσληαλνύο 

νξγαληζκνύο πνπ όινη αλήθνπλ ζηα ζπνλδπισηά. Να αλαθέξεηε ζε πνηα Οκνηαμία 

Σπνλδπισηώλ αλήθνπλ νη νξγαληζκνί 1 κέρξη 4, ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πίλαθα πνπ 

αθνινπζεί.                                                                                                               (μ.1)                                                                                                                                                                                              
 

Εωνηανοί 

οπγανιζμοί 

Πληποθοπίερ Ομοηαξίερ 

ζπονδςλωηών 

 

Οπγανιζμόρ 1 

Εεη ζηελ μεξά. Αλαπλέεη κε πλεύκνλεο, γελλά 

«δσληαλά» κηθξά, ηα νπνία ζειάδνπλ ζηα αξρηθά 

ζηάδηα ηεο δσήο ηνπο. Έρεη ηξίρεο ζην δέξκα. 

 

 

Οπγανιζμόρ 2 

Εεη θαη πνιιαπιαζηάδεηαη κόλν ζην λεξό. Γελλά 

απγά. Αλαπλέεη κε βξάγρηα. Τν δέξκα ηνπ 

θαιύπηεηαη κε ιέπηα. 

 

 

Οπγανιζμόρ 3 

Εεη θπξίσο ζηελ μεξά. Γελλά απγά ζηελ μεξά. 

Αλαπλέεη κε πλεύκνλεο. Τν δέξκα ηνπ είλαη μεξό 

θαη θαιύπηεηαη από θνιίδεο. 

 

 

 

Οπγανιζμόρ 4 

Γελλήζεθε θαη κεγάισζε αξρηθά ζην λεξό 

αλαπλένληαο κε βξάγρηα. Σηε ζπλέρεηα 

κεηακνξθώζεθε αλαπηύζζνληαο ηελ ηθαλόηεηα λα 

δεη θαη ζηελ μεξά αλαπλένληαο κε πλεύκνλεο. 

Γελλά απγά ζην λεξό. Τν δέξκα ηνπ είλαη ιείν θαη 

πάληνηε πγξό. 

 

 
 Β ) i. Σε πνηα νκνηαμία ζπνλδπισηώλ ηαμηλνκείηαη ην πεξηζηέξη;                       (μ.0,25)                                                                                                                                                                                                                      
 
.......................................................................................................................................... 
       ii. Να γξάςεηε ηξία ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα πνπ έρεη ην πεξηζηέξη, ηα νπνία ην 

θαηαηάζζνπλ ζηελ πην πάλσ νκνηαμία ζπνλδπισηώλ.                                       (μ.0,75)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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



10 

 

 

Γ)   Να αλαθέξεηε ηέζζεξηο (4) ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξνύκε λα πξνζηαηέςνκε 

ηνπο δσληαλνύο νξγαληζκνύο  ηνπ πιαλήηε καο.                                                   (μ.1)                                                                                                                                                                                              

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 
 
ΔΡΩΣΖΖ 2: 

  Να κειεηήζεηε ην πην θάησ ηξνθηθό πιέγκα θαη λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ 
αθνινπζνύλ.  

 

Α)  Να νλνκάζεηε:                                                                                                (μ.1)                                                                                                                                                                                              

α. Έλα Σαξθνθάγν Οξγαληζκό  

β. Έλα Κνξπθαίν Θεξεπηή  

γ. Έλα Φπηνθάγν Οξγαληζκό  

δ. Έλα Παξαγσγό  

 

Β)  Με βάζε ην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα λα ζρεδηάζεηε (λα γξάςεηε) μία ηποθική 

αλςζίδα.                                                                                                              (μ.1)                                                                                                                                                                                              

……………………………………………………………………………………………………… 
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Γ)  Να αλαθέξεηε ένα (1) θνηλό ραξαθηεξηζηηθό όισλ ησλ ηξνθηθώλ αιπζίδσλ. (μ.0,25)                                                                                                                                                                                              

............................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

Γ) Να γξάςεηε κε βάζε ην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα δύν νξγαληζκνύο πνπ 

αληαγσλίδνληαη κεηαμύ ηνπο γηα ηελ ηξνθή, θαζώο θαη ηελ ηξνθή γηα ηελ νπνία 

αληαγσλίδνληαη.                                                                                                   (μ.0,75)                                                                                                                                                                                              

 

Οξγαληζκόο  1 Οξγαληζκόο 2 Αληαγσλίδνληαη γηα πνηα ηξνθή 

   

 

 

ΔΡΩΣΖΖ 3: 

Α) Σηνλ πην θάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηέζζεπα (4) όξγαλα ηνπ αλζξώπηλνπ 

ζώκαηνο. Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πίλαθα δηαιέγνληαο ηηο καηάλληλερ ιέμεηο:     (μ.1) 

νεθποί,    πνεύμονερ,      μάηι,     ζηομάσι,    αιμοθόπα αγγεία, ζςκώηι 

 

 

 

    

 

Β) Να εμεγήζεηε αλ ην θάζε όξγαλν ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ ιεηηνπξγεί εληειώο 

απηόλνκα/αλεμάξηεηα από ηα ππόινηπα όξγαλα ή αλ ππάξρεη θάπνηα ζπλεξγαζία θαη 

αιιειεμάξηεζε κεηαμύ ησλ νξγάλσλ. Να εμεγήζεηε ηελ άπνςε ζαο δίλνληαο έλα 

παξάδεηγκα.                                                                                                         (μ.1) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Γ)  Να αληηζηνηρίζεηε ην θάζε Δπίπεδν Οξγάλσζεο ζηε ζηήιε Α,  κε ηνλ αληίζηνηρν 

νξηζκό πνπ βξίζθεηαη ζηε ζηήιε Β.                                                                   (μ.1) 

 

ΣΖΛΖ Α 

 

ΣΖΛΖ Β 

 

1. Ηζηόο Α. Γνκηθή θαη ιεηηνπξγηθή κνλάδα ελόο νξγαληζκνύ 1= 

2. Οξγαληθό       

ζύζηεκα 

Β. Σύλνιν θπηηάξσλ όκνησλ κνξθνινγηθά θαη 

εηδηθεπκέλσλ ζηελ ίδηα ιεηηνπξγία. 

2= 

3. Οξγαληζκόο Γ. Απνηειείηαη από δηαθνξεηηθνύο ηζηνύο θαη θάλεη κηα 

ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία γηα έλα πνιπθύηηαξν 

νξγαληζκό. 

3= 

4. Όξγαλν Γ. Σύλνιν νξγάλσλ πνπ ζπλεξγάδνληαη γηα κηα επξύηεξε 

ιεηηνπξγία ελόο πνιπθύηηαξνπ νξγαληζκνύ 

4= 

 Δ. Απνηειείηαη από έλα ζύλνιν νξγαληθώλ ζπζηεκάησλ.  

 

 

 

 

ΟΗ ΔΗΖΓΖΣΔ                      ΤΝΣΟΝΗΣΖ Β.Γ.       ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ 

 

...................................... .       ..........................................                  ............................ 

Γεσξγίνπ-Ησαθείκ Φαίδξα               Χαζάπεο Κώζηαο                     Κπξηαθή Θενδώξνπ                                       

..................................... 

 Παπαδόπνπινο Γηώξγνο                         



   Σει. 1 

 

 ΟΔΗΓΙΓ:  Να γνάρεηε μόκμ με μπιε πέκα. 

               Δεκ επηηνέπεηαη ε πνήζε δημνζςηηθμύ ογνμύ. 

               ΣΟ ΓΞΓΣΑΣΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΓΛΓΙΣΑΙ ΑΠΟ 10 ΓΛΙΔΓ 

 

ΜΓΡΟ Α: 

 

Να απακηήζεηε ζε ΟΛΓ ηηξ ενςηήζεηξ.  

Κάζε μνζή απάκηεζε βαζμμιμγείηαη με μία (1) μμκάδα. 

 

ΓΡΩΣΗΗ 1: 

 
α) Κα γνάρεηε πμημη μνγακηζμμί μκμμάδμκηαη ζενεοηέξ.                                                               (μ.0,5) 

 .............................................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................................. 

 ..............................................................................................................................................................................................  

            

β)  Ιε βάζε ηεκ πημ θάης ηνμθηθή αιοζίδα κα γνάρεηε έκακ θμνοθαίμ ζενεοηή θαη κα ελεγήζεηε ηεκ 

απάκηεζή ζαξ.                                                                                                                     (μ.0,5) 

 

                        πμνηάνη →  θαηζίθα → ιύθμξ 
 

 .............................................................................................................................................................................................. 

 ..............................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................. 

 ..............................................................................................................................................................................................  

 

 

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΙΔΓΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΑΦΟΤ                       πμιηθή πνμκηά: 2012-2013 

             

ΓΡΑΠΣΓ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΓ ΓΞΓΣΑΓΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2013 

ΣΑ ΦΤΙΟΓΝΩΣΙΚΑ 

ΣΑΞΗ: Α΄ 

Ημενμμεκία: 10 / 06 / 2013                                           Ώνα: 7:45 – 9:45 

 

ΟΝΟΜΑΣΓΠΩΝΤΜΟ: .................................................................................          ΣΜΗΜΑ:  ..................                           

          



   Σει. 2 

ΓΡΩΣΗΗ 2: 
 

Τμ δηπιακό ζπήμα δείπκεη έκα εκοδνείμ πμο απμηειείηαη από δηάθμνα 

ζώμαηα πμο θαηαγνάθμκηαη ζηε Σηήιε Ζ ημο πημ θάης πίκαθα. 

Κα ζομπιενώζεηε ζηε Σηήιε ΖΖ ακ ημ θάζε ζώμα ακήθεη ζηα: 

 

 Κεθνά ζώμαηα  

 Έμβηα ζώμαηα 

 Άβηα ζώμαηα 

  

 

 

 

 

 

 

     (μ.1)       

ΓΡΩΣΗΗ 3: 

Κα ζεμεηώζεηε ακ μη πημ θάης πνμηάζεηξ είκαη ζςζηέξ () ή ιακζαζμέκεξ (Λ).                     (μ.1) 

α) Όζα δώα έπμοκ ζπμκδοιηθή ζηήιε ακήθμοκ ζηε ζοκμμμηαλία ηςκ Αζπμκδύιςκ.              ………………………   

β) Όιμη μη μνγακηζμμί πμο δεογανώκμοκ ειεύζενα θαη πανάγμοκ γόκημμοξ                          ……………………… 

       απμγόκμοξ, ακήθμοκ ζημ ίδημ είδμξ.                                                                                       

γ) Δύμ θμηκά παναθηενηζηηθά ηςκ ζειαζηηθώκ είκαη όηη γεκκμύκ «δςκηακά» μηθνά              ……………………… 

      θαη ημ δένμα ημοξ θαιύπηεηαη, θαηά θακόκα, από ηνίπεξ. 

δ) Ε θαηεγμνημπμίεζε μνγακηζμώκ ζε δηάθμνεξ μμάδεξ με βάζε θάπμηα                              ……………………… 

      θμηκά παναθηενηζηηθά γκςνίζμαηα, μκμμάδεηαη βημπμηθηιόηεηα. 

 

ΓΡΩΣΗΗ 4: 

Σημκ πημ θάης πίκαθα πανμοζηάδμκηαη ηέζζενα (4) όνγακα ημο ακζνώπηκμο ζώμαημξ.  

Κα ζομπιενώζεηε ημκ πίκαθα με ηηξ ελήξ ιέλεηξ:                                        (μ.1) 

 

πκεύμμκεξ,     αοηί,     μάηη,     εγθέθαιμξ,     ακαπαναγςγηθό ζύζηεμα γοκαίθα 

 

 

 

 

    

ηήιε Ι ηήιε ΙΙ 

Δομ δςκηακά ράνηα  

Ημμμάηη λύιμο  

Πέηνεξ  

Πιαζηηθό θοηό  

Γοάιηκμ δμπείμ   



   Σει. 3 

ΓΡΩΣΗΗ 5: 

Κα ζομπιενώζεηε με ηεκ μνζή ζεηνά ηα βήμαηα ηεξ επηζηεμμκηθήξ μεζόδμο πμο πνέπεη κα αθμιμοζμύμε 

ζε θάζε πεηναμαηηθή δηαδηθαζία.                                                                                                  (μ.1) 

  

 

 

 

ΓΡΩΣΗΗ 6: 

Κα γνάρεηε πμημ είκαη ημ πημ πνήζημμ γηα έκακ επηζηήμμκα, έκα ηνμθηθό πιέγμα ή μηα ηνμθηθή αιοζίδα; 

Κα ελεγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ.                                                                                     (μ.1) 

 ..............................................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................. 

 ..............................................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................  

 

---------------------------- Σέιμξ Α Μένμοξ --------------------------- 

 

ΜΓΡΟ Β΄: 

Να απακηήζεηε ΜΟΝΟ ζε ΣΓΓΡΙ (4)  από ηηξ 6 (έλη) ενςηήζεηξ.  

Κάζε ενώηεμα βαζμμιμγείηαη με 2 (δύμ) μμκάδεξ.   

ΓΡΩΣΗΗ 1: 

α) Κα ακηηζημηπίζεηε ημοξ όνμοξ ηεξ ζηήιεξ Α με ημοξ όνμοξ ηεξ ζηήιεξ Β.                         (μ.1) 

 

         ηήιε Α                               ηήιε Β                                                            Απακηήζεηξ 

      α. Ηανδηά                    1. Γθεί πανάγμκηαη ηα ζπενμαημδςάνηα 

      β. Θεπηό έκηενμ          2.Όνγακμ πμο δημπεηεύεη ημ αίμα ζε όιμ ημ ζώμα 

      γ. Όνπεηξ                   3. Σςιήκεξ μέζα ζημοξ μπμίμοξ θοθιμθμνεί ημ αίμα 

      δ. Ωμζήθεξ               4. Γθεί γίκεηαη ε πέρε θαη ε απμννόθεζε ηςκ ηνμθώκ 

                                        5. Γθεί πανάγμκηαη θαη ςνημάδμοκ ηα ζειοθά       

                                             γεκκεηηθά θύηηανα 

 

 

α  

β  

γ  

δ  

                 

  Βήμα 1   Βήμα 2   Βήμα 3   Βήμα 4   Βήμα 5   Βήμα 6 



   Σει. 4 

β) «Για μα λειηοσργήζει ορθά ηο αμθρώπιμο ζώμα θα πρέπει μα ζσμεργάζομηαι όλα ηα οργαμικά 

ζσζηήμαηά ηοσ όπως για παράδειγμα ηο αμαπμεσζηικό και ηο κσκλοθορικό ζύζηημα.» 

Κα ελεγήζεηε ακ είκαη μνζή ή ιακζαζμέκε ε πημ πάκς πνόηαζε.                                                 (μ.1)                                            

 .............................................................................................................................................................................................. 

 ..............................................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................  

ΓΡΩΣΗΗ 2: 

α) Σηεκ πημ θάης ηνμθηθή αιοζίδα κα γνάρεηε έκακ μνγακηζμό γηα ημκ θάζε όνμ:                             (μ.1)                                                                                                                 
 

θοημπιαγθηόκ →  γανίδεξ → μπαθαιηάνμξ → θώθηα → όνθα 
   

 

 

 

 

β) Κα ακαθένεηε δύμ θμηκά ζημηπεία πμο πανμοζηάδμοκ όιεξ μη ηνμθηθέξ αιοζίδεξ.                          (μ.1) 

 ............................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................   

ΓΡΩΣΗΗ 3: 

Σημκ πημ θάης πίκαθα πανμοζηάδεηαη ε ηαληκόμεζε ηεζζάνςκ μνγακηζμώκ. 

Όκμμα 1μξ  μνγακηζμόξ 2μξ  μνγακηζμόξ 3μξ  μνγακηζμόξ 4μξ  μνγακηζμόξ 

Βαζίιεημ     Δώα Δώα Δώα Δώα 

Σοκμμμηαλία Σπμκδοιςηά Σπμκδοιςηά Αζπόκδοια Σπμκδοιςηά 

Ομμηαλία Γνπεηά Πηεκά Ανζνόπμδα Πηεκά 

Τάλε Οθημεηδή Ονκηζμεηδή Έκημμα Πηγθμοίκμη 

 

α)  Κα ελεγήζεηε πμηα δύμ (2) από ηα ηέζζενα (4) δώα είκαη πημ ζογγεκηθά μεηαλύ ημοξ.                  (μ.1) 

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

......................................................................................................................................................................................... 

β) Κα ελεγήζεηε πμημξ μνγακηζμόξ έπεη ηα ιηγόηενα θμηκά παναθηενηζηηθά ακάμεζα ζημοξ πημ πάκς 

μνγακηζμμύξ.                                                                                                                            (μ.0,5) 

  .......................................................................................................................................................................................... 

 ..........................................................................................................................................................................................  

Σανθμθάγμξ  

Θενεοηήξ  

Παναγςγόξ  

Φοημθάγμξ  



   Σει. 5 

γ) Κα ελεγήζεηε ακ ηα Οθημεηδή είκαη πημ ζογγεκηθά με ηα Έκημμα ή με ημοξ Πηγθμοίκμοξ.            (μ.0,5) 

 .............................................................................................................................................................................................. ....

............................................................................................................................................................................................ 

ΓΡΩΣΗΗ 4: 

α) Κα ακαθένεηε ηα πέκηε (5) βαζίιεηα ζηα μπμία ηαληκμμμύκηαη όιμη μη δςκηακμί μνγακηζμμί.           (μ.1) 

 ............................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................   

 β) Πημ θάης πανμοζηάδμκηαη ηνία (3) δώα, ημ ειάθη, ε θαηζίθα θαη ε γάηα, ακηίζημηπα.                    (μ.1) 

 

 

 

 

 

Κα ελεγήζεηε ακ ε πανμοζία θενάηςκ μπμνεί κα πνεζημμπμηεζεί γηα ηεκ ηαληκόμεζε ηςκ ηνηώκ πημ πάκς 

δώςκ ζε δύμ δηαθμνεηηθέξ ηαληκμμηθέξ μμάδεξ. 

 ............................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................   

ΓΡΩΣΗΗ 5: 

Σημ δηπιακό ζπήμα θαίκεηαη έκα θοηό γενακημύ ημ μπμίμ είκαη εθηεζεημέκμ ζημ θςξ γηα μενηθέξ εμένεξ  

αιιά  είκαη απόηηζημ. Σηε ζοκέπεηα θόραμε έκα θύιιμ ημο, ημ απμπνςμαηίζαμε θαη θάκαμε ηε δμθημή με 

ημ ηώδημ. 

α) Τη ζα πάζεη ημ θοηό πμο έμεηκε γηα θάπμηεξ μένεξ απόηηζημ;        (μ. 0,5)                  

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

β) Τη παναηενήζαηε όηακ πάκς ζημ απμπνςμαηηζμέκμ θύιιμ βάιαηε δηάιομα 

ηςδίμο;                                                                                           (μ.0,25) 

........................................................................................................................................ 

γ) Σε πμημ ζομπέναζμα θαηαιήγεηε;                                                                                          (μ.0,25) 

 .............................................................................................................................................................................................. . 

δ) Ακ θάκαμε ηεκ ίδηα δηαδηθαζία όπςξ πνμεγμομέκςξ ζε έκα  θοηό πμο ήηακ ζημ ζθμηάδη   πμηα  

απμηειέζμαηα ζα είπαμε θαη γηαηί;                                                                                     (μ.1)                                                                                                         

 ...................................................................................................................................................................................... ...... 

 ...................................................................................................................................................................................... ...... 



   Σει. 6 

ΓΡΩΣΗΗ 6: 

α) Τμ πημ θάης ζπεδηάγναμμα απεηθμκίδεη ηε θςημζύκζεζε. Κα ζομπιενώζεηε ηα θεκά:                   (μ.1)                                                                             

  ήιημξ 

                           +                                                                                                +  

 

    

β) Έκα μηθνό δέκδνμ θοηεύηεθε ζε έκα ιηβάδη. Γίθμζη πνόκηα μεηά έπεη ελειηπζεί ζε έκα μεγάιμ δέκδνμ. 

Τμ δέκδνμ έπεη ρειώζεη θαη μ θμνμόξ έπεη γίκεη παπύηενμξ. Τμ δέκδνμ δογίδεη 250 θηιά πενηζζόηενμ 

από όηη όηακ θοηεύηεθε. Κα ελεγήζεηε από πμύ πνμένπμκηαη αοηά ηα 250 θηιά.                   (μ.1) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

---------------------------- Σέιμξ Β Μένμοξ --------------------------- 

ΜΓΡΟ Γ: 

Να απακηήζεηε ΜΟΝΟ Γ ΔΤΟ (2) από ηηξ ηνεηξ (3) ενςηήζεηξ.  

Κάζε ενώηεζε βαζμμιμγείηαη με ηνεηξ (3) μμκάδεξ. 
    

ΓΡΩΣΗΗ 1: 

Σημ πημ θάης ζπήμα θαίκεηαη έκα θοηό γενακημύ, πμο αθήζαμε ζημκ ήιημ πμηηζμέκμ γηα μενηθέξ εμένεξ, 

θαη ημο μπμίμο είπαμε θαιύρεη θάπμηα θύιια με αιμομηκόπανημ. Σηε ζοκέπεηα θόραμε έκα θύιιμ πμο ήηακ 

θαιομμέκμ με αιμομηκόπανημ, ημ απμπνςμαηίζαμε θαη θάκαμε ηε δμθημή με ημ ηώδημ. 

 

 

 

 

 

 

 

  



   Σει. 7 

 

α) Τη ζα παναηενήζς από ημ ηέζη Ζςδίμο (ζα είκαη ζεηηθό ή ανκεηηθό); Κα ελεγήζεηε ηεκ απάκηεζε ζαξ.                                

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   (μ.0,5)                                                                                         

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................ 

β) Πμημξ ζα πνέπεη κα είκαη μ μάνηονάξ μαξ ζε αοηό ημ πείναμα;                                                 (μ.0,5)                                                                                 

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................ 

γ) Ακ θάκαμε ηεκ ίδηα δηαδηθαζία, όπςξ πνμεγμομέκςξ, ζημ ίδημ θοηό αιιά επηπιέμκ ημ αθήζμομε θαη 

απόηηζημ γηα θάπμηεξ μένεξ, ζα μπμνμύζαμε κα αλημιμγήζμομε ηα απμηειέζμαηα  πμο ζα έπμομε θαη γηαηί;                                                                      

..............................................................................................................................................................................(μ.0,5)

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................ 

δ) Κα πενηγνάρεηε ζύκημμα ηα ζηάδηα πμο αθμιμοζμύμε θαηά ημκ απμπνςμαηηζμό ηςκ θύιιςκ.  (μ.0,75)                                                                    

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................ 

ε) Ο Ηώζηαξ παναηενώκηαξ ηα θοηά ζηεκ αοιή ημο οπμζέηεη όηη ηα θοηά πνεηάδμκηαη απαναίηεηα 

ιίπαζμα γηα κα μεγαιώζμοκ. Κα πενηγνάρεηε ζύκημμα έκα πείναμα γηα κα επηβεβαηώζεηε ή κα δηαρεύζεηε 

ηεκ οπόζεζε ημο Ηώζηα.                                                                          (μ.0,75) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



   Σει. 8 

ΓΡΩΣΗΗ 2: 

Η πημ θάης εηθόκα απεηθμκίδεη έκα ηνμθηθό πιέγμα. 

 

 
 

α) Κα γνάρεηε ή κα ζπεδηάζεηε μηα ηνμθηθή αιοζίδα από ημ πημ πάκς ηνμθηθό πιέγμα.                (μ 0.75)                  

  

 

β) Κα ακαθένεηε έκα θοημθάγμ μνγακηζμό από ημ πημ πάκς ηνμθηθό πιέγμα.                              (μ.0,25) 

............................................................................................................................................................................................ 

 

γ) Κα ελεγήζεηε πώξ μεηαθηκείηαη ε εκένγεηα μέζα ζημ ηνμθηθό πιέγμα.                                       (μ.0,5) 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................  

 

δ) Κα ακαθένεηε έκα δεογάνη ακηαγςκηζηώκ μνγακηζμώκ ζημ πημ πάκς ηνμθηθό πιέγμα.                (μ.0,5) 

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................  

 

ε) Τη ζα ζομβεί ζημ ηνμθηθό πιέγμα ακ ελαθακηζηεί μ ιαγόξ; Κα ελεγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ.          (μ.1) 

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................     
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ΓΡΩΣΗΗ 3: 

α) Κα ακηηζημηπίζεηε θάζε όνγακμ ημο ακζνώπηκμο μνγακηζμμύ με ηε ιεηημονγία πμο επηηειεί.      (μ.1,0) 

 

 

Γν. 
Όνγακμ Ακηηζημίπηζε 

Α/Α Λεηημονγία 

Ονγάκμο 

Α  

Σοθώηη 

Α -…… 1 
Πέρε θαη 

απμννόθεζε μοζηώκ 

ηεξ ηνμθήξ 

Β  

Έκηενα 

Β -…… 2 Βμεζμύκ ζηεκ 

ακαπκμή 

δηεοθμιύκμκηαξ ηεκ 

ακηαιιαγή αενίςκ, 

δειαδή ημο μλογόκμο 

θαη ημο δημλεηδίμο 

ημο άκζναθα. 

Γ  

Ηανδηά 

Γ -…… 3 

Ακηιία ημο αίμαημξ 

Δ  

Πκεύμμκεξ 

Δ -…… 4 

Παναγςγή θαη 

θαηαζηνμθή μοζηώκ 

 

 

β)Κα ακαθένεηε ζε πμημ μνγακηθό ζύζηεμα ακήθεη θάζε έκα από ηα πημ θάης όνγακα ημο ακζνώπηκμο 

μνγακηζμμύ, ζομπιενώκμκηαξ ημκ πίκαθα πμο αθμιμοζεί.                                                                 (μ.1) 

                         

 

ΟΡΓΑΝΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΤΣΗΜΑ 

Σημμάπη  

Ηανδία  

Ωαγςγόξ  

Πκεύμμκεξ  
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γ) Κα μκμμάζεηε ηα όνγακα ημο ακζνώπηκμο μνγακηζμμύ πμο θαίκμκηαη ζημ παναθάης ζπεδηάγναμμα.                                                                                                            

                                                                                                      (μ.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------- Σέιμξ Γ Μένμοξ --------------------------- 

 

 

 

 

 

 

ΟΙ ΓΙΗΓΗΣΓ    ΤΝΣΟΝΙΣΗ Β.Δ.       ΔΙΓΤΘΤΝΣΗ 

 

......................................                    ...........................................                  ...................................... 

Ιαναζεύηεξ Χνίζημξ                        Κηθμδήμμο Κίθμξ                             Αιέλε Ακηνέαξ                                        

..................................... 

Ακδνεάδε Ηαηενίκα                          

 

                          

 

 

 

 

ΟΡΓΑΝΟ 

1: 

2: 

3: 

4: 



1 
 

ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΠ. ΠΑΤΛΟΤ ΠΑΦΟΤ       ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2012 – 2013 

ΓΡΑΠΣΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2013 

ΣΑΞΗ                  : Α΄ 

ΜΑΘΗΜΑ          : Βιολογία                                          ΒΑΘΜΟ :  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07 Ιουνίου 2013                                          

ΔΙΑΡΚΕΙΑ           : 1:30΄                                                                ΤΠΟΓΡΑΦΗ: ....................................... 

_________________________________________________________________________________ 
ΣΟ ΓΡΑΠΣΟ ΑΠΟΣΕΛΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ΕΝΝΕΑ (9) ΕΛΙΔΕ 

ΑΠΑΓΟΡΕΤΕΣΑΙ Θ ΧΡΘΘ ΔΙΟΡΘΩΣΙΚΟΤ ΤΓΡΟΤ (TIPP-EX) 
_________________________________________________________________________________ 
 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ: .................................................................................. ΣΜΗΜΑ:........... ΑΡ.:........ 

_________________________________________________________________________________ 
 
ΜΕΡΟ Α’: Αποτελείται από ζξι (6) ερωτιςεισ. Κάκε ορκι απάντθςθ βακμολογείται με μία (1) 

μονάδα. Να απαντήςετε ςε όλεσ τισ ερωτήςεισ. 

 

 

1. το πιο κάτω ςχεδιάγραμμα απεικονίηεται θ διαδικαςία τθσ φωτοςφνκεςθσ. Να ςυμπλθρϊςετε τισ 

ενδείξεισ Α μζχρι Δ με τισ κατάλλθλεσ ζννοιεσ:                          (4x0,25=1 μ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Να ςυμπλθρϊςετε τα κενά ςτισ πιο κάτω προτάςεισ:                     (4x0,25=1 μ.) 

α. Θ διαδικαςία κατά τθν οποία το ςπερματοηωάριο ενϊνεται με το ωάριο ονομάηεται ............................... 

        β. Σο όργανο το οποίο διοχετεφει το ςπζρμα ςτον κόλπο τθσ γυναίκασ ονομάηεται ...............................        

        γ. Σο κθλυκό γεννθτικό κφτταρο είναι το ....................................... 

        δ. Θ αποβολι του αγονιμοποίθτου ωαρίου μαηί με αίμα και βλζννα από τθ μιτρα τθσ γυναίκασ  

ονομάηεται.............................. 

 

Α  

Β  

Γ  

Γ  

Δ νερό/άλατα 

Α 

Β 

Γ 

Γ Δ 
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3. τον πιο κάτω πίνακα υπάρχουν τα ονόματα τεςςάρων (4) οργανιςμϊν. Να γράψετε κάτω από κάκε 

οργανιςμό το Βαςίλειο ςτο οποίο ανικει.                       (4x0,25=1 μ.) 

 

 

4. Να αναφζρετε δφο (2) διαφορζσ μεταξφ φυτικοφ και ηωικοφ κυττάρου, ςυμπλθρϊνοντασ τον παρακάτω 

πίνακα.            (4x0,25=1 μ.) 

 

ΓΙΑΦΟΡΔ 
 

ΦΤΣΙΚΟ ΚΤΣΣΑΡΟ 
 

 
ΕΩΙΚΟ ΚΤΣΣΑΡΟ 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

5. Να ονομάςετε τα οργανικά ςυςτιματα του ανκρϊπου που απεικονίηονται πιο κάτω, ςυμπλθρϊνοντασ 

τον πίνακα.            (4x0,25=1 μ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

Εωντανός οργανισμός ΠΔΤΚΟ ΚΑΣΑΡΙΓΑ ΜΑΝΙΣΑΡΙ ΑΜΟΙΒΑΓΑ 

Βασίλειο ζωντανών οργανισμών     
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6. ασ δίνεται πιο κάτω το ςχεδιάγραμμα του αντρικοφ αναπαραγωγικοφ ςυςτιματοσ. Να ονομάςετε τα 

όργανα που παρουςιάηουν οι ενδείξεισ 1 μζχρι 4, ςυμπλθρϊνοντασ τον πιο κάτω πίνακα.(4x0,25=1 μ.)

      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΡΟ Β’: Αποτελείται από ζξι (6) ερωτιςεισ. Κάκε ορκι απάντθςθ βακμολογείται με δφο (2) 

μονάδεσ. Από τισ ζξι (6) ερωτήςεισ να απαντήςετε ΜΟΝΟ ςτισ τζςςερισ (4).  

 

1. α. Να ςυμπλθρϊςετε τα κενά ςτισ πιο κάτω προτάςεισ:           (2x0,5=1 μ.) 

            i. Θ διαδικαςία για τθν κατθγοριοποίθςθ των οργανιςμϊν ςε διάφορεσ ομάδεσ και υποομάδεσ 

ονομάηεται ............................................ 

            ii. Ο κλάδοσ τθσ Βιολογίασ που αςχολείται με τθ διαδικαςία κατθγοριοποίθςθσ των οργανιςμϊν ςε 

ομάδεσ ονομάηεται ............................................ 

         β. i. Να ονομάςετε τισ δφο (2) υνομοταξίεσ του Βαςιλείου των Ηϊων.                 (2x0,25=0,5 μ.) 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

            ii. Να αναφζρετε τθ βαςικι δομικι διαφορά που παρουςιάηεται μεταξφ των οργανιςμϊν των δφο 

υνομοταξιϊν, που ζχετε ονομάςει πιο πάνω.                                  (1x0,5=0,5 μ.) 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

2. α. Να ονομάςετε τα μζρθ του ςπερματοηωαρίου όπωσ δείχνουν οι αρικμοί 1 και 2.                   (2x0,5=1 μ.) 

        

 

 

 

 

 

Α/Α Όργανο 

1.  

2.  

3.  

4.  

2. 

1. 
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β. Να αναφζρετε δφο (2) διαφορζσ μεταξφ ςπερματοηωαρίου και ωαρίου, ςυμπλθρϊνοντασ τον 

παρακάτω πίνακα.               (4x0,25=1 μ.) 

ΓΙΑΦΟΡΔ 

ΠΔΡΜΑΣΟΕΩΑΡΙΟ ΩΑΡΙΟ 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

3. α. τον παρακάτω πίνακα δίνονται πλθροφορίεσ για τζςςερισ (4) ηωντανοφσ οργανιςμοφσ που όλοι 

ανικουν ςτα ςπονδυλωτά. Να αναφζρετε ςε ποια Ομοταξία πονδυλωτϊν ανικουν οι οργανιςμοί 1 

μζχρι 4, ςυμπλθρϊνοντασ τον πίνακα.             (4x0,25=1 μ.) 

Ζωντανοί Οργανιςμοί Πληροφορίεσ Ομοταξίεσ πονδυλωτών 

Οργανιςμόσ 1 Γεννικθκε ςτθν ξθρά από αβγά με 

ςκλθρό κζλυφοσ. Ζχει τθν ικανότθτα να 

πετά. Αναπνζει με πνεφμονεσ. Σο δζρμα 

του καλφπτεται με φτερά. 

 

 

Οργανιςμόσ 2 Ηει κυρίωσ ςτθν ξθρά. Γεννά αβγά ςτθν 

ξθρά. Αναπνζει με πνεφμονεσ. Σο 

δζρμα του είναι ξθρό και καλφπτεται 

από φολίδεσ. 

 

 

Οργανιςμόσ 3  Γεννικθκε και μεγάλωςε αρχικά ςτο 

νερό αναπνζοντασ με βράγχια. τθ 

ςυνζχεια, μεταμορφϊκθκε 

αναπτφςςοντασ τθν ικανότθτα να ηει 

και ςτθν ξθρά αναπνζοντασ με 

πνεφμονεσ. Γεννά αβγά ςτο νερό. Σο 

δζρμα του είναι λείο και πάντοτε υγρό. 

 

 

Οργανιςμόσ 4 Δε γεννά αβγά αλλά ηωντανά μικρά, τα 

οποία κθλάηουν ςτα αρχικά ςτάδια τθσ 

ηωισ τουσ. Αναπνζει με πνεφμονεσ και 

το δζρμα του καλφπτεται με τρίχεσ. 
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         β. Σο λαυράκι ταξινομείται μαηί με άλλουσ ηωντανοφσ οργανιςμοφσ ςτουσ ιχκφεσ. Να αναφζρετε 

τζςςερα (4) χαρακτθριςτικά που δικαιολογοφν γιατί το λαυράκι είναι ιχκφσ.     (4x0,25=1 μ.) 

 

i)________________________________________________________________________________________ 

ii)________________________________________________________________________________________ 

iii)________________________________________________________________________________________ 

iv)________________________________________________________________________________________ 

 

 

4. α. i. Να εξθγιςετε ποιοι οργανιςμοί χαρακτθρίηονται ωσ αυτότροφοι.       (1x0,5=0,5 μ.) 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

 

             ii. Να εξθγιςετε ποιοι οργανιςμοί χαρακτθρίηονται ωσ ετερότροφοι.   (1x0,5=0,5 μ.) 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

         β. Πιο κάτω απεικονίηονται τζςςερισ (4) ηωντανοί οργανιςμοί. Να τουσ διαχωρίςετε ςε  αυτότροφουσ και  

ετερότροφουσ οργανιςμοφσ, ςυμπλθρϊνοντασ τον πίνακα.       (4x0,25=1 μ.)
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5. α. Θ Γεωργία ζχει καταμινιο κφκλο 28 θμερϊν. Να υπολογίςετε ποιεσ μζρεσ του καταμινιου κφκλου 

μπορεί να μείνει ζγκυοσ, δίνοντασ ημερομηνίεσ, αν είχε «περίοδο» (πρϊτθ μζρα του κφκλου τθσ) ςτισ 4 

Οκτωβρίου.                      (1x1=1μ.) 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

         β. Αν δε μείνει ζγκυοσ, πότε προβλζπετε να ζχει τθν επόμενι τθσ περίοδο;                       (1x1=1μ.) 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Αυού παρατηρήσετε την εικόνα που ακολουθεί, να απαντήσετε στα ακόλουθα ερωτήματα: 

         

 
α. υμπλθρϊςτε τα κενά:                (4x0,25=1 μ.) 

Σα διάφορα όργανα του ανκρϊπινου οργανιςμοφ, που …………………………….  μεταξφ 

τουσ, για να επιτελζςουν τθν …………………………. λειτουργία, χαρακτθρίηεται ωσ 

Ο………………………. ………………………… . 

 

β. Να γράψετε τα Οργανικά υςτιματα τα οποία ςυνεργάηονται ςτθν Εικόνα.  

                (2x0,5=1 μ.) 

 

i. ……………………………………………………………………….. 

ii. ……………………………………………………………………….. 
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ΜΕΡΟ Γ’: Αποτελείται από τρεισ (3) ερωτιςεισ. Κάκε ορκι απάντθςθ βακμολογείται με τρεισ (3) 

μονάδεσ. Από τισ τρεισ (3) ερωτήςεισ να απαντήςετε ΜΟΝΟ ςτισ δφο (2). 

 

1. α. ασ δίνετε πιο κάτω το ςχεδιάγραμμα ενόσ μικροςκοπίου. Να ονομάςετε τα μζρθ που παρουςιάηουν 

οι ενδείξεισ 1 μζχρι 4, ςυμπλθρϊνοντασ τον πιο κάτω πίνακα.     (4x0,25=1 μ.) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

β. Να υπολογίςετε τθν τελικι μεγζνκυςθ ενόσ αντικειμζνου  που μελετοφμε με μικροςκόπιο, όταν 

χρθςιμοποιοφνται οι πιο κάτω φακοί:                         (2x0,25=0,5 μ.) 

 

 

A/A Προσουθάλμιος 
υακός 

Αντικειμενικός 
υακός 

Σελική μεγέθσνση 
αντικειμένοσ 

1.  10 Χ  10 Χ  

2.  10 Χ  40 Χ  

 

  

γ. Να αναφζρετε ποια είναι θ βαςικι λειτουργία του μικροςκοπίου.                        (1x1=1 μ.) 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

δ. Ποιο είδοσ μικροςκοπίου χρθςιμοποιοφμε ςτο ςχολικό εργαςτιριο.                 (1x0,5=0,5 μ.) 

________________________________________________________________________________________ 

 

Α/Α Μέρος 

1.  

2.  

3.  

4.  

1 

3 

2 

4 
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2. α. ασ δίνεται πιο κάτω το ςχεδιάγραμμα του γυναικείου αναπαραγωγικοφ ςυςτιματοσ. Να ονομάςετε 

τα όργανα που παρουςιάηουν οι ενδείξεισ 1 μζχρι 4, ςυμπλθρϊνοντασ τον πιο κάτω πίνακα.(4x0,25=1 μ.).  

        

   

 

 

 

  

 

 

        β. Να αναφζρετε μια (1) βαςικι λειτουργία του ωαγωγοφ (ςάλπιγγα).                (1 x 0,5 = 0,5 μ) 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

        γ. Να αναφζρετε τι είναι θ ωορρθξία.                    (1 x 0,5 = 0,5 μ) 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

        δ. Να γράψετε τι ςυμβαίνει ςτο βλεννογόνο τθσ μιτρασ (ενδομιτριο) κατά τθν ζμμθνο ρφςθ (περίοδο). 

                        (1x1=1μ.) 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

3. α. Πιο κάτω ςασ δίνεται το ςχεδιάγραμμα του πεπτικοφ ςυςτιματοσ του ανκρϊπου. Να ονομάςετε τα 

όργανα που παρουςιάηουν οι ενδείξεισ 1 μζχρι 4, ςυμπλθρϊνοντασ τον πιο κάτω πίνακα.          (4x0,25=1 μ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α Όργανο 

1.  

2.  

3.  

4.  

Α/Α Όργανο 

1.  

2.  

3.  

4.  

1 

2 
3 

4 

1 

2 

4 

3 
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 β. Να ςυμπλθρϊςετε τα κενά ςτισ πιο κάτω προτάςεισ:      (4x0,25=1 μ.) 

 

     i. Σο όργανο που λειτουργεί ςαν αντλία ςτζλνοντασ αίμα ςτα υπόλοιπα όργανα ονομάηεται 

................................. 

           ii. Σα όργανα που είναι υπζυκυνα για τον κακαριςμό του αίματοσ από τισ βλαβερζσ ουςίεσ με τθν 

παραγωγι οφρων ονομάηονται ................................ 

           iii. Σο όργανο που απαλλάςςει τον οργανιςμό από βλαβερζσ ουςίεσ και παράγει τθ χολι ονομάηεται 

................................ 

           iv. Οι λεπτοί ςωλινεσ μζςα ςτουσ οποίουσ κυκλοφορεί το αίμα ονομάηονται ................................ 

 

 γ. Να εξθγιςετε τι είναι το οργανικό ςφςτθμα.                           (1x1=1 μ.) 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

 

ΣΕΛΟ ΕΞΕΣΑΣΙΚΟΤ ΔΟΚΙΜΙΟΤ 

 

 

 

 

Η ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ 

 

    

........................................... 

 

Γεωργούλα Φλουρή 

 

 

    

 



 

Σελίδα 1 

ΓΤΜΝΑΗΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΔΡΟΚΖΠΟΤ   ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ 2012-2013 

 

ΓΡΑΠΣΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2013 

 
ΜΑΘΖΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ       ΣΑΞΖ: Α΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 
           
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ: 05/06/2013     ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1:30΄ 
 
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: ........................................................................................................................................ 
 
ΣΜΖΜΑ: .........    ΑΡΗΘΜΟ: .........    ΒΑΘΜΟ: ............... 
 

                                                                     Τπνγξαθή Καζεγήηξηαο:………………………………….. 
 

 
Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από νθηώ (8) ζειίδεο. 
Οη απαληήζεηο λα γξάθνληαη πάλσ ζην δνθίκην, ην νπνίν ζα επηζηξαθεί ζην ηέινο ηεο εμέηαζεο. 

 
 

ΜΕΡΟ Α΄: Μονάδερ 6 
Απνηειείηαη από έξι (6) ζέκαηα. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε μία (1) κνλάδα.  
Να απανηήζεηε ζε όλα ηα θέμαηα. 

 
Θέμα 1ο      
                                   (4 x 0,25 = 1 μ) 
(α) Οη νξγαληζκνί πνπ παξάγνπλ κόλνη ηνπο ηελ ηξνθή ηνπο νλνκάδνληαη……………………………. 

(β) Ζ ρξσζηηθή πνπ δίλεη ην πξάζηλν ρξώκα ζηα θπηά νλνκάδεηαη…………………………………..… 

(γ) Oη δσληαλνί νξγαληζκνί πνπ βξίζθνληαη ζηνλ πιαλήηε Γε ηαμηλνκνύληαη ζε 5………………….. 

(δ) Σν εξγαζηεξηαθό όξγαλν πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη Βηνιόγνη γηα λα κειεηήζνπλ ηα θύηηαξα 

νλνκάδεηαη …………………………… 

 
Θέμα 2ο  
 
Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ πνπ θαίλνληαη ζην παξαθάησ 

ζρεδηάγξακκα.              (4 x 0,25 = 1 μ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ΟΡΓΑΝΟ 

1: 

2: 

3: 

4: 



 

 Σελίδα 2 

 
Θέμα 3ο                (4 x 0,25 = 1μ) 
                              

    Χορτάρι        Ακρίδα        Βάτρατος          Φίδι       Κοσκοσβάγια  

    
Να  γξάςεηε: 
α) Σνλ παξαγσγό ηεο πην πάλσ ηξνθηθήο αιπζίδαο ............................................................        

β) Σνλ θνξπθαίν ζεξεπηή.........................................................................................................  

γ)  Έλα δεπγάξη νξγαληζκώλ πνπ απνηεινύλ ζήξακα (ιεία) θαη ζεξεπηή. 

 

       Θήπαμα (Λεία)                  Θηπεςηήρ 

  

 
 
 
Θέμα 4ο                       (4 x 0,25 = 1μ)

               

α. Να γξάςεηε κηα δηαθνξά πνπ έρνπλ ηα γελλεηηθά θύηηαξα Α θαη Β σο πξνο ηνλ ηξόπν θίλεζεο 
ηνπο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                              
β. (η) Πνιιά  γελλεηηθά θύηηαξα Β πνιηνξθνύλ ην γελλεηηθό θύηηαξν Α. Πόζα όκσο ζα θαηαθέξνπλ 

        λα ελσζνύλ καδί ηνπ;………………………………………………………………………………….… 

    (ηη) Πώο νλνκάδεηαη ε δηαδηθαζία ηεο έλσζεο ησλ θπηηάξσλ Α θαη Β;………………………….. 

 
 
 
Θέμα 5ο 

                           (4 x 0,25 = 1μ) 
α. Να γξάςεηε ην βαζίιεην ζην νπνίν αλήθεη ν θάζε έλαο από ηνπο πην θάησ νξγαληζκνύο.  
 

Εσληαλόο Οξγαληζκόο 

 
 
 
 
 

 
 

 

ΑΓΡΗΝΟ ΠΔΤΚΟ ΜΑΝΗΣΑΡΗ 

Βαζίιεην Εσληαλώλ Οξγαληζκώλ 
   

 
β. Να βάιεηε ζε θύθιν ηε ζσζηή απάληεζε. 
Σν θξηηήξην πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ νη επηζηήκνλεο γηα λα θαηαηάμνπλ ην αγξηλό θαη  ην πεύθν ζε 
δηαθνξεηηθά βαζίιεηα ήηαλ: 
 
   (η) Ο αξηζκόο ησλ θπηηάξσλ           (ηη) Ο ηξόπνο εμαζθάιηζεο ηεο ηξνθήο ηνπο. 
 

 Σξόπνο θίλεζεο 

Γελλεηηθό θύηηαξν Α  
 
 

Γελλεηηθό θύηηαξν Β  
 
 

A 

B 



 

 Σελίδα 3 

 
Θέμα 6ο  
 

Να γξάςεηε δύν ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε θσηνζύλζεζε είλαη πνιύ ζεκαληηθή ιεηηνπξγία γηα ηνλ 

πιαλήηε καο.                                        (2 x 0,5 = 1μ) 

α.…………………………………………………………………………………………………………………

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

β…………………………………………………………………………………………………….……………

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

 
 

ΜΕΡΟ Β΄: Μονάδερ 8 
Απνηειείηαη από έξι (6) ζέκαηα. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δύο (2) κνλάδεο. Από ηα 
έξι (6) θέμαηα να απανηήζεηε ΜΟΝΟ ζηα ηέζζεπα (4). 

 
 
Θέμα 1ο       
                                     (8 x 0,25 = 2μ) 
Σα πην θάησ ζρήκαηα παξνπζηάδνπλ έλα δσηθό θαη έλα θπηηθό θύηηαξν.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

α. Να νλνκάζεηε ην θύηηαξν πνπ δείρλεη: 
ην ζρήκα A…………………………………..  θαη ην ζρήκα Β………………………………………….. 
 
 
β. Να αλαθέξεηε ην όλνκα θαη ηνλ ξόιν ησλ κεξώλ 1, 2 θαη 3. 
 

ΜΕΡΟ ΟΝΟΜΑ ΡΟΛΟ 

1. 
  

2. 
  

3. 
  

 
 
 
 
 
 
 

A B 

1 

2 

3 



 

 Σελίδα 4 

Θέμα 2ο                      (4 x 0,5 = 2μ) 
 
α. Πνηα ιεηηνπξγία  ησλ θπηώλ δείρλεη ε  

        δηπιαλή  εηθόλα;.......................................... 

β. Να νλνκάζεηε ην αέξην Υ  θαη ηελ νπζία Α πνπ 

        παξάγνληαη θαηά  ηελ πην  πάλσ ιεηηνπξγία. 

        Αέξην Υ...................................................... 

        Οπζία Α..................................................... 

γ. Πνηα νπζία παίξλνπλ ηα θπηά από ην 

         έδαθνο γηα λα θάλνπλ ηε ιεηηνπξγία 

         πνπ δείρλεη ε δηπιαλή εηθόλα; 

          ...................................................................         

                                       
 

δ. Ζ ιεηηνπξγία απηή κπνξεί λα γίλεη ζηα δώα; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 
............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 

  

Θέμα 3ο  
 
α. ηνλ πην θάησ πίλαθα δίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα θάπνηνπο νξγαληζκνύο.                (2 x 0,5 = 1μ) 

Οπγανιζμόρ Πληποθοπίερ 

Α Εεη ζην λεξό, αλαπλέεη κε βξάγρηα 

Β Γελλά αβγά, ην δέξκα ηνπ είλαη ιείν θαη πγξό 

Γ Γελλά κηθξά, ην δέξκα ηνπ θαιύπηεηαη από ηξίρεο  

 

Να απαληήζεηε ηηο εξσηήζεηο θαη λα δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

(η) Ο νξγαληζκόο Β κπνξεί λα αλήθεη ζηα εξπεηά; ............................................................................ 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 

(ηη) Ο νξγαληζκόο Α κπνξεί λα αλήθεη ζηα ζειαζηηθά; ........................................................................ 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 

β. Κάπνηνη καζεηέο έδσζαλ ηηο πην θάησ απαληήζεηο γηα ηνπο νξγαληζκνύο πνπ θαίλνληαη. Να 

ππνγξακκίζεηε ην ιάζνο πνπ ππάξρεη θαη λα γξάςεηε ην ζσζηό ζηελ ηειεπηαία ζηήιε.   (2 x 0,5 = 1μ) 

 Δίλαη κνλνθύηηαξνο νξγαληζκόο. Σα 

θύηηαξα ηνπ είλαη κε ππξήλα θαη βξίζθεη 

ηελ ηξνθή ηνπ έηνηκε. 

 

 

Δίλαη κνλνθύηηαξνο νξγαληζκόο. Έρεη 

θύηηαξα ρσξίο ππξήλα. Παξάγεη ηελ 

ηξνθή ηνπ ή ηελ βξίζθεη έηνηκε. 

 

 
 

 

Οςζία Α 

Αέπιο Χ 
Γιοξείδιο ηος 

άνθπακα 



 

 Σελίδα 5 

Θέμα 4ο  
 
αο δίλεηαη πην θάησ ζρεδηάγξακκα ηνπ αληξηθνύ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
α. Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα πνπ παξνπζηάδνπλ νη ελδείμεηο 1 κέρξη 4, ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πην 
θάησ πίλαθα.                                                                                                                                   (4 x 0,25 = 1μ) 

Α/Α Όπγανο 

1.  

2.  

3.  

4.  

 
β. Να αλαθέξεηε μια βαζηθή ιεηηνπξγία ησλ όξρεσλ .            (0,5μ)                                                                           
…………………………………………………………………………………………………………...… 

 
γ. Να αλαθέξεηε μια αιιαγή πνπ ζπκβαίλεη ζην ζώκα ησλ αγνξηώλ θαηά ηελ εθεβεία.      (0,5μ)                                                                           
…………………………………………………………………………………………………………...… 

 

Θέμα 5ο    
 
Ζ Διίλα είλαη 30 ρξνλώλ θαη είλαη παληξεκέλε κε ηνλ Νίθν εδώ θαη 2 ρξόληα. Ζ Διίλα έρεη θαλνληθό 

θαηακήλην θύθιν 28 εκεξώλ. Απνθάζηζαλ λα θάλνπλ έλα παηδάθη θαη ζθέθηνληαη όηη πξέπεη λα 

βξνπλ πνηεο είλαη νη γόληκεο κέξεο ηνπ θύθινπ ηεο Διίλαο γηα λα κπνξέζεη λα γίλεη ε γνληκνπνίεζε. 

Να απαληήζεηε ζηα επόκελα εξσηήκαηα: 
 

α. Να ππνινγίζεηε πνηεο κέξεο ηνπ θαηακήληνπ θύθινπ, ε Διίλα, αλ 

έρεη ζεμνπαιηθή επαθή ρσξίο πξνθπιάμεηο, κπνξεί λα κείλεη έγθπνο, 

δεδνκέλνπ όηη είρε «πεξίνδν» ζηηο 3 Μαξηίνπ (πξώηε κέξα ηνπ 

θύθινπ ηεο). Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.                (1μ) 

……………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
β. Αλ ε Διίλα δελ κείλεη έγθπνο, ζε πνηα εκεξνκελία πξνβιέπεηε λα έρεη ηελ επόκελή ηεο 

 «πεξίνδν» (έκκελε ξύζε);                                                                                                    (0,5μ)                                                                                

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

γ. Να βάιεηε ζε θύθιν δύν (2) όξγαλα πνπ είλαη ππεύζπλα γηα ηε κεηαθνξά ζξεπηηθώλ νπζηώλ θαη 
νμπγόλνπ ζην έκβξπν;                                                                                                              (0,5μ)                                                                                

 

    Α. νκθάιηνο ιώξνο      Β. ακληαθόο ζάθνο      Γ. κήηξα     Γ. πιαθνύληαο      Δ. σαγσγόο 

1 

2 

3 

4 



 

 Σελίδα 6 

Θέμα 6ο                         (4 x 0,25 = 1μ) 
 
α. Να αληηζηνηρήζεηε θάζε όξγαλν ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ κε ηε ιεηηνπξγία πνπ επηηειεί.  
 

Γπ. 
Όπγανο Ανηιζηοίσηζη 

Α/Α Λειηοςπγία 

Οπγάνος 

Α 

ςκώηι 

Α -…… 1 

Πέςε θαη απνξξόθεζε 

νπζηώλ ηεο ηξνθήο 

Β  

 

 

 

 

Ένηεπα 

Β -…… 2 Βνεζνύλ ζηελ 

αλαπλνή, 

δηεπθνιύλνληαο ηελ 

αληαιιαγή αεξίσλ, 

νμπγόλνπ θαη δηνμεηδίνπ 

ηνπ άλζξαθα. 

Γ  

Καπδιά 

Γ -…… 3 

Αληιία ηνπ αίκαηνο 

Γ  

 

 

 

Πνεύμονερ 

Γ -…… 4 
Παξάγεη ηε ρνιή θαη 

απαιιάζζεη ηνλ 

νξγαληζκό από 

βιαβεξέο νπζίεο 

 
 
 
β. Να αλαθέξεηε ζε πνην νξγαληθό ζύζηεκα αλήθεη θάζε έλα από ηα πην θάησ όξγαλα ηνπ 
αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ, ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί.                       (4 x 0,25 = 1 μ) 

 

 

ΟΡΓΑΝΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΤΣΗΜΑ 

ηνκάρη  

Καξδία  

Ωαγσγόο  

Πλεύκνλεο  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Σελίδα 7 

ΜΕΡΟ Γ΄: Μονάδερ 6 
Απνηειείηαη από ηπία (3) ζέκαηα. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε ηπειρ (3) κνλάδεο. Από ηα 
ηπία (3) θέμαηα να απανηήζεηε ΜΟΝΟ ζηα δύο (2). 
 

Θέμα 1ο           

                                                     
Αθήζακε ην θπηό ηνπ παξαθάησ ζρήκαηνο ζηηο ζπλζήθεο πνπ θαίλνληαη ζηελ πην θάησ εηθόλα γηα 

ηξεηο κέξεο. ηε ζπλέρεηα θάλακε αλίρλεπζε ακύινπ ζηα θύιια Α, Β θαη Γ. 
(3 x 0,25= 0,75μ) 

α. (η)   Να νλνκάζεηε ηε δηαδηθαζία πνπ γίλεηαη πξηλ ηελ αλίρλεπζε ακύινπ:………………………….... 

    (ηη)  Πνηα νπζία ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα γίλεη ε πην πάλσ δηαδηθαζία; ………………………………… 

    (ηηη) Γηαηί ρξεηάδεηαη λα γίλεη απηή ε δηαδηθαζία πξηλ ηελ αλίρλεπζε ηνπ ακύινπ;…………………….. 

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

 

β. Να γξάςεηε ηη ζα παξαηεξήζεηε ζην θάζε θύιιν μερσξηζηά όηαλ ζα γίλεη                 (3 x 0,75= 2,25μ) 

ε αλίρλεπζε ηνπ ακύινπ. Να εμεγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  

Φύιιν Α:…………………………………………………………… 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………… 

Φύιιν Β:…………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

Φύιιν Γ:………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

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

 
Θέμα 2ο  
 

α. Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο γπλαίθαο πνπ δείρλνπλ νη 

ελδείμεηο 1 κέρξη 4 θαη λα γξάςεηε κηα ιεηηνπξγία πνπ γίλεηαη ζην θάζε έλα από απηά.       
                    (4 x 0,5 = 2μ) 

    
 
    
  
   
 
 
 
 
 
 

 
β. Να νλνκάζεηε θαη λα πεξηγξάςεηε ηε δηαδηθαζία ηνπ θαηακήληνπ  θύθινπ πνπ δείρλεη ε πην θάησ   

     εηθόλα (πξόθεηηαη γηα έλα θαηακήλην θύθιν πνπ δηαξθεί 28 εκέξεο).                                (1μ) 

  ..................................................................................................... 

  ..................................................................................................... 

  ..................................................................................................... 

  ..................................................................................................... 

 

 

Α/Α Όπγανο 
 

Λειηοςπγία 

1.  
 

 

2.  
 

 

3.   

4.   

1 

4 

3 
2 



 

 Σελίδα 8 

Θέμα 3ο  

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

α. Να νλνκάζεηε:                (3 x 0,25 = 0,75μ) 
 
 
 
  
 
 

β. Να δεκηνπξγήζεηε κηα ηξνθηθή αιπζίδα κε 4  νξγαληζκνύο από ην ηξνθηθό πιέγκα.                    (1μ) 
 
 
 
 

γ. Να αλαθέξεηε δύν νξγαληζκνύο ηνπ ηξνθηθνύ πιέγκαηνο πνπ αληαγσλίδνληαη       (3 x 0,25 = 0,75μ) 

κεηαμύ ηνπο γηα ηελ ηξνθή.   

Οπγανιζμόρ 1 Οπγανιζμόρ 2 Ανηαγωνίζονηαι για ποια ηποθή; 

   

 
δ. ην πην πάλσ νηθνζύζηεκα νη γεσξγνί  ρξεζηκνπνηνύλ εληνκνθηόλα γηα λα θαηαπνιεκήζνπλ ηα 

βιαβεξά γηα ηηο θαιιηέξγεηεο ηνπο έληνκα. Θα επεξεαζηεί ν πιεζπζκόο ηεο αιεπνύο, αλ από ηε 

ρξήζε εληνκνθηόλσλ ειαηησζεί ν αξηζκόο ησλ κειηζζώλ; Γηθαηνινγείζηε ηελ απάληεζε ζαο.   (0,5μ)                                                                                               

........................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................... 
 

    ΟΗ ΔΗΖΓΖΣΡΗΔ             Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 
 

…………………………..                                                                      …………………………..         
 Μαξία Παπαδνπνύινπ             Νηθόιανο Ησάλλνπ 
 

…………………………..                       
 Γήκεηξα Υαηδερακπή                   

α. Έλα αξθνθάγν Οξγαληζκό  

β. Έλα Κνξπθαίν Θεξεπηή  

γ. Έλα Πακθάγν Οξγαληζκό  

Ζ ΤΝΣΟΝΗΣΡΗΑ 
 

………………………….. 
Μαξία ηπιηαλνύ 

Πονηικόρ 

Λάσανο 

Αλεπού 

Σιηάπι 
Τπιανηαθςλλιά 

Λαγόρ 

Αεηόρ 
Κοςκοςβάγια 

Βαηομοςπιά 

Σπίνορ 

Τζίσλα 

Μέλιζζα 

Γςμνοζάλιαγκαρ 
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ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΠ. AΝΔΡΕΑ ΕΜΠΑ (ΠΑΥΟΤ) χολική χρονιά 2012 – 2013 

ΓΡΑΠΣΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΑΞΗ Α΄ Γυμνασίου 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 5 Ιουνίου 2013                          

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2  ΩΡΕ 30 ΛΕΠΣΑ (ΒΙΟΛΟΓΙΑ – ΥΤΙΚΗ) 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ: __________________________________________________________________ 

ΣΜΗΜΑ: ______________               ΑΡΙΘΜΟ: ____________                  ΒΑΘΜΟ:____________   

ΜΕΡΟ Αϋ  

Αποτελείται από τζςςερεισ (4) ερωτιςεισ. Να απαντθκοφν ΟΛΕ οι ερωτιςεισ. φνολο 

15 μονάδεσ 

1. Να ςυμπλθρϊςετε τα κενά ςτισ παρακάτω προτάςεισ.     (3 μονάδες) 

α. Η ομαδοποίθςθ των οργανιςμϊν ςε διάφορεσ ομάδεσ και υποομάδεσ επιτυγχάνεται με τθ χριςθ 

ςυγκεκριμζνων κριτθρίων. Η διαδικαςία που ακολουκείται για τθν κατθγοριοποίθςθ των οργανιςμϊν 

ονομάηεται _______________ και ο κλάδοσ τθσ Βιολογίασ που αςχολείται με τθ διαδικαςία αυτι, 

ονομάηεται _________________ Επιςτιμθ. 

β.  Οι δυο μεγάλεσ ομάδεσ που μποροφμε να διαχωρίςουμε το βαςίλειο των ηϊων, με κριτιριο τθν 

φπαρξθ ι όχι τθσ ςπονδυλικισ ςτιλθσ είναι, θ ςυνομοταξία των ςπονδυλωτϊν , και θ ςυνομοταξία των 

________________________.  

 

2. τον παρακάτω πίνακα παρουςιάηονται τζςςερισ (4) ηωντανοί οργανιςμοί. Να γράψετε κάτω από 

τον κάκε οργανιςμό το βαςίλειο ςτο οποίο αυτόσ ανικει.    (4 μονάδες) 

 

 

 

ΖΩΝΣΑΝΟ 
ΟΡΓΑΝΙΜΟ 

   

 

ΒΑΙΛΕΙΟ ΖΩΝΣΑΝΩΝ 
ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ 
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3. τον παρακάτω πίνακα δίνονται πλθροφορίεσ για τζςςερισ (4) ηωντανοφσ οργανιςμοφσ που όλοι 

ανικουν ςτα ςπονδυλωτά. Να αναφζρετε ςε ποια ομοταξία ςπονδυλωτϊν ανικουν οι οργανιςμοί 1 

μζχρι 4, ςυμπλθρϊνοντασ τον πίνακα.      (4 μονάδες) 

 

4. Να ονομάςετε τα όργανα του ανκρϊπινου οργανιςμοφ που φαίνονται ςτο παρακάτω 

ςχεδιάγραμμα. (4 μονάδες) 

        

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΟΡΓΑΝΟ 

1: 
 

2: 
 

3: 
 

4: 
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ΜΕΡΟ Βϋ 

Να απαντιςετε  ςτισ τζςςερισ (4) από τισ πζντε (5) ερωτιςεισ. Κάκε ορκι απάντθςθ 

βακμολογείται με 5 μονάδεσ. φνολο 20 μονάδεσ 

1. Να αντιςτοιχίςετε τουσ ανάλογουσ αρικμοφσ με τα χαρακτθριςτικά των οργανιςμϊν από τθ τιλθ Β, 

με το βαςίλειο των οργανιςμϊν που ανικουν ςτθ τιλθ Α. (5 μονάδες) 

 

 

 

2.  Να ςυμπλθρϊςετε με τισ κατάλλθλεσ λζξεισ το πιο κάτω ςχεδιάγραμμα ζτςι ϊςτε να 

περιγράφεται ςωςτά θ διαδικαςία τθσ φωτοςφνκεςθσ.  (5 μονάδες) 

 

 

 

3α. Να ονομάςετε τα μζρθ του μικροςκοπίου που φαίνονται ςτο παρακάτω ςχεδιάγραμμα. (4 μονάδες) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΒΑΙΛΕΙΟ ΣΗΛΗ Α 

Μφκθτεσ  

Μονιρθ  

Φυτά  

Ζϊα  

Πρϊτιςτα  

ΣΗΛΗ Β ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ 

1 Απλοί, οργανιςμοί με ζνα κφτταρο χωρίσ πυρινα που είτε φωτοςυνκζτουν, 
είτε προςλαμβάνουν τθν τροφι τουσ από το περιβάλλον τουσ 

2 Απλοί, οργανιςμοί με ζνα κφτταρο με πυρινα που είτε φωτοςυνκζτουν, είτε 
προςλαμβάνουν τθν τροφι τουσ από το περιβάλλον τουσ 

3 Οργανιςμοί με πολλά κφτταρα με πυρινα και κυτταρικό τοίχωμα που δεν 
φωτοςυνκζτουν αλλά προςλαμβάνουν τθν τροφι τουσ από το περιβάλλον 

4 Οργανιςμοί με πολλά εξειδικευμζνα κφτταρα με πυρινα και κυτταρικό 
τοίχωμα που  φωτοςυνκζτουν  

5 Οργανιςμοί με πολλά εξειδικευμζνα κφτταρα με πυρινα και χωρίσ κυτταρικό 
τοίχωμα που  προςλαμβάνουν τθν τροφι τουσ από το περιβάλλον 

ΟΞΤΓΟΝΟ 
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3β. Να εξθγιςετε ποια είναι θ χρθςιμότθτα του μικροςκοπίου ςτθ Βιολογία; (1 μονάδα) 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

4. Να ςυμπλθρϊςετε τθ ςτιλθ Α με τουσ κατάλλθλουσ αρικμοφσ από τθ ςτιλθ Β ονομάηοντασ τα 

όργανα του ανκρϊπινου οργανιςμοφ, με το ςχιμα τουσ ςτθ ςτιλθ Α. (Υπάρχουν δυο επιπλζον 

απαντήςεισ)(5 μονάδες)  

   

 

5α. Να τοποκετιςτε ςτισ ςωςτζσ κζςεισ τα ονόματα των οργανιδίων του φυτικοφ κυττάρου που 
λείπουν ςτο ακόλουκο ςχεδιάγραμμα. (4 Μονάδεσ) 

 

 

 

 

 

 
5β. Γιατί το κφτταρο αποτελεί τθ δομικι και λειτουργικι μονάδα τθσ ηωισ; (1 Μονάδα) 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

ΧΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΗΛΗ Α 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΗΛΗ Β ΟΝΟΜΑ ΟΡΓΑΝΟΤ 

1 ΚΑΡΔΙΑ 

2 ΠΑΓΚΡΕΑ 

3 ΤΚΩΣΙ 

4 ΣΟΜΑΧΙ 

5 ΠΝΕΤΜΟΝΕ 

6 ΕΝΣΕΡΑ 

7 ΕΓΚΕΦΑΛΟ 
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ΜΕΡΟ Γϋ 

Να απαντιςετε  ςτθ μια (1) από τισ δυο (2) ερωτιςεισ. φνολο 15 μονάδεσ  

1. Να μελετιςετε το πιο κάτω ςχεδιάγραμμα το οποίο παρουςιάηει ζνα καλάςςιο τροφικό πλζγμα και 

να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ που ακολουκοφν. 

 

1α. Να ονομάςετε:      (4 μονάδες) 

 

1β. Με βάςθ το πιο πάνω τροφικό πλζγμα να ςχεδιάςετε (να γράψετε) μια τροφικι αλυςίδα με 

τζςςερισ (4) οργανιςμοφσ.         (4 μονάδες) 
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1γ. Να καταγράψετε δυο (2) κοινά χαρακτθριςτικά όλων των τροφικϊν αλυςίδων  (2 μονάδες) 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

1δ. Να ονομάςετε τον/τουσ οργανιςμό/οφσ του τροφικοφ πλζγματοσ που επιτελοφν τθ λειτουργία τθσ 

φωτοςφνκεςθσ. (1 μονάδα) 

______________________________________________________________________________________ 

1ε. Να αναφζρετε δφο είδθ οργανιςμϊν που ανταγωνίηονται μεταξφ τουσ για τθν τροφι. Να 
δικαιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. (2 μονάδες) 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
1η. Να εξθγιςετε ποιο είναι πιο χριςιμο, για να καταλάβουμε τισ τροφικζσ ςχζςεισ μεταξφ 
των οργανιςμϊν, ζνα τροφικό πλζγμα ι μια τροφικι αλυςίδα. (2 μονάδες) 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
  

2. Ο Ζινωνασ μελετά τθ φωτοςφνκεςθ ςτο οικοςφςτθμα του ενυδρείου Δ. Πιςτεφει ότι για να  

 διατθρθκεί το οικοςφςτθμα ςτο ενυδρείο πρζπει να υπάρχει απαραίτθτα το φωσ. Για να το  

 ελζγξει αυτό πιςτεφει ότι χρειάηεται να χρθςιμοποιιςει ακόμα ζνα ενυδρείο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ενυδρείο Α Ενυδρείο Β 

Ενυδρείο 

Γ
 Ενυδρείο Α 

 

Ενυδρείο Δ 
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2α. Να αναφζρετε ποιο από τα παραπάνω ενυδρεία Α-Γ πρζπει να χρθςιμοποιιςει ωσ δεφτερο για 

 τθν εκτζλεςθ του πειράματόσ του και να εξθγιςετε γιατί. 

(i) Θα πρζπει να χρθςιμοποιιςει το ενυδρείο: _______________________________________ 

  

 (ii) Εξιγθςθ: _____________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

(2 μονάδες) 

2β.  Να τοποκετιςετε ςτθ ςωςτι ςειρά τα βιματα που κα ακολουκιςει ο Ζινωνασ, για να ερευνιςει 

αν το φωσ είναι απαραίτθτοσ παράγοντασ για τθ διατιρθςθ του οικοςυςτιματοσ του ενυδρείου.  

Α: Παρατιρθςθ  Γ: Πείραμα  Ε: Ερϊτθμα  

Β: Αποτελζςματα  Δ: Υπόκεςθ  Σ: Συμπζραςμα 

Να γράψετε με τθ ςωςτι ςειρά τα βιματα (γράμματα), ςυμπλθρϊνοντασ το πιο κάτω διάγραμμα. 

 

 

(3 μονάδες) 

2γ. Ποια χθμικι ουςία (αντιδραςτιριο) πρζπει απαραίτθτα να χρθςιμοποιιςει ςτο πείραμά του ο  

 Ζινωνασ, για να εξετάςει αν ζγινε φωτοςφνκεςθ ςτο ενυδρείο ι όχι; 

______________________________________________________________________________________ 

(1 μονάδα) 

2δ. Να περιγράψετε το πείραμα που κα πρζπει να κάνει ο Ζινωνασ για να αποδείξει ότι το  υδρόβιο 

φυτό περιζχει άμυλο.  (6 μονάδες) 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
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2ε. Η Χλόθ ζχει καλφψει με μαφρθ ταινία μια περιοχι ενόσ φφλλου από ζνα φυτό με δίχρωμα φφλλα, 

καλά ποτιςμζνο, και εκτεκειμζνο ςτο φωσ. ε 48 ϊρεσ, ζκοψε το φφλλο από το φυτό και το 

αποχρωμάτιςε. Με βάςθ το πιο κάτω ςχεδιάγραμμα να απαντιςετε ςτα ερωτιματα που ςασ δίνονται. 

 
 

 
 

ε ποιο μζροσ του φφλλου (Α, Β, Γ) πιςτεφετε ότι θ Πθνελόπθ κα ανιχνεφςει τθν ουςία άμυλο; Να 
αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. (3 μονάδες) 
 

Μζροσ Α  
 

Αιτιολόγθςθ  
 

Μζροσ Β  
 

Αιτιολόγθςθ  
 

Μζροσ Γ  
 

Αιτιολόγθςθ  
 

 

ΣΕΛΟ 

 

Οι Ειςθγθτζσ    Ο υντονιςτισ                  Η Διευκφντρια 

____________________  ___________________   ____________________ 

Ζζνιοσ Ανδρζασ           Νικολαΐδθσ τζλιοσ (Β.Δ.)  Δρ  Ειρινθ Κουκάν 

 

____________________ 

Χριςτοδοφλου Γιϊργοσ     
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ΟΔΗΓΙΕ        Να γράψετε μόνο με μπλζ ή μαφρο μελάνι. 

                        Δεν επιτρζπεται η χρήςη διορθωτικοφ υγροφ. 

                         ΣΟ ΕΞΕΣΑΣΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΕΛΕΙΣΑΙ ΑΠΟ 11 ΕΛΙΔΕ. 

 

ΜΔΡΟΣ Α : Αποηελείηαι από έξι  (6) θέμαηα. Να απανηήζεηε ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΞΙ (6) θέμαηα.    

Κάθε   θέμα βαθμολογείηαι με μία (1) μονάδα.( Σύνολο 6 μονάδερ ) 

 

ΘΔΜΑ  10  :  

Να αληηζηνηρίζεηε δίπια από ηνλ αξηζκό θάζε νξγάλνπ ην γξάκκα κε ηελ αληίζηνηρε 

ιεηηνπξγία πνπ βξίζθεηαη ζηε δεμηά πιεπξά ηνπ πίλαθα. (4 X 0.25=1κ ) 

Όξγαλα                                     Αληηζηνίρεζε                                    Λεηηνπξγία  

1.Μήηξα                                    1=…………………….            Α. Παξαγσγή  σαξίσλ 

2.Ωνζήθεο                                 2=……………………..           Β.Παξαγσγή ζπεξκαηνδσαξίσλ 

3.Όξρεηο                                    3=………………………         Γ. Δκθύηεπζε  θαη αλάπηπμε   

                                                                                                    εκβξύνπ. 

4.Ωαγσγόο                                4=…………………………      Γ. πλάληεζε σαξίνπ- 

                                                                                                     ζπεξκαηνδσαξίνπ. 

 

 

 

        ΓΤΜΝΑΙΟ  ΠΑΝΑΓΙΑ ΘΕΟΚΠΕΠΑΣΗ                 ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2012-2013       

                                    

                                        ΓΡΑΠΣΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ  ΙΟΤΝΙΟΤ  2013 

ΜΑΘΗΜΑ  :  ΒΙΟΛΟΓΙΑ                                                                                 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :   03/06/2013 

ΣΑΞΗ  : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ                                                                                   ΔΙΑΡΚΕΙΑ :   1 :30 λεπτά  

Ονοματεπϊνυμο  μαθητή/μαθήτριασ ………………………………………………………………………………………… 

Σμήμα :  .......................                    Αριθμόσ   : ..................                                 ΒΑΘΜΟ:  . ..............           
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ΘΔΜΑ 2 0 ː 

Να νλνκάζεηε ην βαζίιεην ζην νπνίν αλήθεη ν θαζέλαο από ηνπο πην θάησ 

νξγαληζκνύο.(4Υ0.25 =1κ) 

ΘΔΜΑ 3 0 ː 

ηε πην θάησ εηθόλα θαίλνληαη  (4) όξγαλα ηνπ αλζξώπηλνπ ζώκαηνο. Να ζπκπιεξώζεηε 

ηνλ  πίλαθα κε ην όλνκα ηνπ θάζε νξγάλνπ. (4Υ0.25=1κ) 

 

 

ΘΔΜΑ 4 0 ː 

Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο. (4Υ0.25=1κ). 

Α.Ζ  ιεηηνπξγία θαηά ηελ νπνία ηα θπηά δεζκεύνπλ ειηαθό θώο νλνκάδεηαη 

………………………………… 

Β. Ζ ρξσζηηθή νπζία πνπ δίλεη ην πξάζηλν ρξώκα  ζηα θπηά νλνκάδεηαη 

……………………………………….. 

Γ. Σν αέξην πνπ παξάγνπλ ηα θπηά είλαη …………………………………………… 

Γ. Οη απηόηξνθνη  νξγαληζκνί κεηαηξέπνπλ κέξνο ηεο ελέξγεηαο ηνπ  ήιηνπ από θσηεηλή ζε 

……………………………………………………….. 
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ΘΔΜΑ 5 0 ː 

Να αλαθέξεηε  δύν (2) αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζην ζώκα ησλ θνξηηζηώλ θαηά ηελ 

εθεβεία(2Υ0.5=1κ)  

Α…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Β…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

ΘΔΜΑ 6 0 ː 

Ζ πην θάησ εηθόλα δείρλεη έλα ζπεξκαηνδσάξην. 

 

Α) Να νλνκάζεηε  ηα κέξε ηνπ ζπεξκαηνδσαξίνπ πνπ δείρλνπλ νη αξηζκνί  1,2 θαη 3. 

(3Υ0.25=0.75κ) 

1................................................................      2…………………………………………. 

3................................................................. 

Β)Να εμεγήζεηε ην ξόιν ηνπ κέξνπο κε αξηζκό 3 ː (1Υ0.25=0.25κ) 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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ΜΔΡΟΣ Β ː Αποηελείηαι από έξι θέμαηα .Να απανηήζεηε ΣΤΑ ΤΔΣΣΔΡΑ (4) 

από  ηα έξι θέμαηα. Κάθε θέμα βαθμολογείηαι με 2 μονάδερ. (Σύνολο 8 

μονάδερ). 

ΘΔΜΑ 1 0 ː 

αο  δίλνληαη πην θάησ ηα ζρεδηαγξάκκαηα  ηνπ αληξηθνύ θαη ηνπ γπλαηθείνπ 

αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο . Αθνύ ηα παξαηεξήζεηε πξνζεθηηθά λα ζεκεηώζεηε ηη 

δείρλνπλ νη αξηζκνί 1 κέρξη 8. (8Υ0.25=2κ) 

 

1………………………………………..                                        5……………………………………….. 

2…………………………………………                                        6……………………………………….. 

3………………………………………..                                        7………………………………………… 

4………………………………………..                                        8…………………………………………… 

 

ΘΔΜΑ 2 0 ː 

Να εμεγήζεηε γηαηί ε θσηνζύλζεζε είλαη κηα πνιύ ζεκαληηθή ιεηηνπξγία γηα ηνλ πιαλήηε 

καο. Να  δώζεηε ηνπιάρηζηνλ  δύν επηρεηξήκαηα.(2Υ1=2κ). 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ΘΔΜΑ 3 0 ː 

Να αληηζηνηρίζεηε  ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α κε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Β.(4Υ0.5=2κ). 

ΣΖΛΖ  Α                               ΣΖΛΖ Β 

Α.Καξδία                        1.Δθεί δεκηνπξγνύληαη ηα νύξα. 

Β.Λεπηό  έληεξν              2.Όξγαλν πνπ ζηέιλεη αίκα ζε      

                                           όιν ην ζώκα. 

Γ.Νεθξνί                         3.Δθεί γίλεηαη απνξξόθεζε ησλ     

                                           ηξνθώλ. 

Γ.Πλεύκνλεο                   4.Δθεί γίλεηαη ε αληαιιαγή   

                                          αεξίσλ ,νμπγόλνπ   θαη   

                                          δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα . 

 

ΘΔΜΑ 4 0 ː 

ηελ πην θάησ εηθόλα θαίλεηαη έλα από ηα νξγαληθά ζπζηήκαηα ηνπ αλζξώπνπ. 

 

Α) Πσο νλνκάδεηαη ην  ζύζηεκα απηό ; (0.25 κ). 

………………………………………………………………………………………………………… 

Β)Να γξάςεηε (4) όξγαλα ηνπ ζπζηήκαηνο απηνύ. (4Υ0.25 =1κ) 

1…………………………………                        3……………………………………… 

2…………………………………                        4……………………………………… 

 

Α  

Β  

Γ  

Γ  
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Γ) Πνηα ιεηηνπξγία επηηειεί ην νξγαληθό απηό ζύζηεκα ;(0.5 κ) 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Γ)Να αλαθέξεηε έλα άιιν νξγαληθό ζύζηεκα κε ην νπνίν ζπλεξγάδεηαη. (0.25 κ) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

ΘΔΜΑ 5 0 ː 

Α)αο δίλνληαη νη εμήο νξγαληζκνί θαιακάξη, κέιηζζα, ζθνπγγάξη, αζηεξίαο, κέδνπζα, 

ρηαπόδη,αξάρλε. 

Να ηνπο θαηαηάμεηε ζηελ νκνηαμία πνπ αλήθνπλ όπσο ην παξάδεηγκα.(6Υ0.25=1.5κ)         

                                

ΟΡΓΑΝΗΜΟ  
 

ΟΜΟΣΑΞΗΑ 

 
Μέδνπζα  

 
       Κληδόδσα 

Καιακάξη    
 

 

Μέιηζζα      
 

 

θνπγγάξη 
 

 

Αζηεξίαο   
 

 

Υηαπόδη   
 

 

Αξάρλε   
 

 

                                

 

Β)πκπιεξώζηε ηε πξόηαζε . 

Οη νξγαληζκνί πνπ αλήθνπλ ζην βαζίιεην ησλ δώσλ , ρσξίδνληαη ζε δύν κεγάιεο 

ζπλνκνηαμίεο, πνπ είλαη ηα……………………. θαη  ηα……………………….(2Υ0.25=0.5κ) 
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ΘΔΜΑ 6 0 ː 

αο δίλνληαη νη πην θάησ εηθόλεο πνπ δείρλνπλ  4 ζπνλδπισηά. Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ 

πίλαθα.(8Υ0.25=2κ) 
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ΜΔΡΟΣ Γ   ː Αποηελείηαι από ηπία (3) θέμαηα. Να απανηήζεηε ΣΤΑ ΓΥΟ (2) 

από ηα  ηπία θέμαηα. Κάθε θέμα βαθμολογείηαι με ηπείρ μονάδερ. (Σύνολο 6 

μονάδερ). 

 

ΘΔΜΑ 1 0 ː 

Σν πην θάησ ζρεδηάγξακκα παξνπζηάδεη ηε θσηνζύλζεζε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α)Να γξάςεηε ηνπο ηέζζεξηο παξάγνληεο (Α-Γ)  όπσο θαίλνληαη ζην ζρήκα πνπ είλαη 

απαξαίηεηνη γηα λα γίλεη ε ιεηηνπξγία ηεο θσηνζύλζεζεο ζε έλα θπηό.(4Υ0.25=1κ). 

Α……………………………………………………   Γ…………………………………………….. 

Β…………………………………………………..    Γ……………………………………………. 

Β) Παίξλνπκε δύν πξάζηλα  θπηά ηα νπνία  πνηίδνπκε θαη ηα ηνπνζεηνύκε ζηηο ζπλζήθεο 

πνπ θαίλνληαη ζηηο εηθόλεο γηα κεξηθέο κέξεο. 
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ηε ζπλέρεηα παίξλνπκε έλα θύιιν από ην θπηό Α θαη έλα από ην θπηό Β θαη ηα 

απνρξσκαηίδνπκε (αθαηξνύκε ηε ρισξνθύιιε ). 

η) ε πνηό από ηα δύν θύιια Α ή Β ζα αληρλεύζνπκε άκπιν (1Υ0.5=0.5 Μ) 

………………………………………………………………………………………………………… 

ηη) Πνηα νπζία ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα λα αληρλεύζνπκε αλ ππάξρεη άκπιν ζηα θύιια θαη ηη 

ζα παξαηεξήζνπκε ;(2Υ0.5=1κ) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

ηηη) Πνην ζπκπέξαζκα εμάγεηαη κέζα από ην πείξακα απηό; (0.5κ) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

ΘΔΜΑ 2 0 ː 

Ζ Βαζηιηθή είλαη 27 ρξνλώλ θαη είλαη παληξεκέλε  κε ην Γηάλλε εδώ θαη δύν ρξόληα. 

Ζ Βαζηιηθή έρεη θαλνληθό θαηακήλην θύθιν 28 εκεξώλ. Απνθάζηζαλ λα θάλνπλ έλα παηδί θαη 

ζθέθηνληαη  λα βξνύλ πνηεο είλαη νη γόληκεο κέξεο ηνπ θύθινπ ηεο Βαζηιηθήο γηα λα κπνξέζεη 

λα γίλεη ε γνληκνπνίεζε. Να απαληήζεηε ζηα επόκελα  εξσηήκαηα. 

Α . η)  Να ππνινγίζεηε πνηεο κέξεο ηνπ θαηακήληνπ θύθινπ ε Βαζηιηθή αλ έρεη ζεμνπαιηθή 

επαθή κπνξεί λα κείλεη έγθπνο  δεδνκέλνπ όηη είρε πεξίνδν (πξώηε κέξα ηνπ θύθινπ ηεο ) 

ζηηο 17 Ηνπλίνπ. (0.5κ) 

    --ηη) Πσο ιέγεηαη ε πεξίνδνο απηή ; (0.5κ) 

…………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Β)Αλ ε Βαζηιηθή δελ κείλεη έγθπνο , πόηε πξνβιέπεηαη λα έρεη ηελ επόκελε ηεο 

πεξίνδν;(0.5κ) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Γ)πκπιεξώζηε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο κε ηηο θαηάιιειεο ιέμεηο. (3Υ0.5=1.5κ) 

Η)Σν θαηλόκελν ηεο απνβνιήο ηνπ αγνληκνπνίεηνπ σαξίνπ καδί κε αίκα, βιέλλα θαη άιια 

πγξά  νλνκάδεηαη …………………………………………………………………………………… 

Ηη)Δθεί απνζεθεύνληαη πξνζσξηλά ηα  ζπεξκαηνδσάξηα…………………………………………. 

Ηηη)Ζ ιεηηνπξγία θαηά ηελ νπνία ην ζπεξκαηνδσάξην ελώλεηαη κε ην σάξην 

νλνκάδεηαη……………………………………………………………………………………………… 

 

ΘΔΜΑ 3 0 ː 

Σν πην θάησ ζρήκα δείρεη έλα δσηθό θαη έλα θπηηθό θύηηαξν.  

Α)Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο 1 κέρξη 6.(6Υ0.25 =1.5κ) 

Α.   ΦΤΣΗΚΟ    ΚΤΣΣΑΡΟ                                                                      Β.ΕΩΗΚΟ  ΚΤΣΣΑΡΟ   

  

 

1………………………………………….             4……………………………………………. 

2…………………………………………...           5……………………………………………. 
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3……………………………………….....            6………………………………………………. 

Β) Να  αλαθέξεηε ηξέηο δηαθνξέο κεηαμύ ελόο δσηθνύ θαη ελόο  θπηηθνύ 

θπηηάξνπ.(3Υ0.5=1.5κ) 

1…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

3…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

                                     ΤΔΛΟΣ            ΔΞΔΤΑΣΤΙΚΟΥ           ΓΟΚΙΜΙΟΥ  

 

Οι  Διζηγήηπιερ                         Ο  Σςνηονιζηήρ Β.Γ                         Ο Γιεςθςνηήρ  

Φιλίππος Μαπία                      ……………………………….              ………………..... 

…………………………..  

Ανδπεάδη Καηεπίνα 

…………………………… 
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ΓΡΙΚΑΟΖΜ ΝΜΘΓΙΖΜΡ                                      ΟΜΘΖΗΕ ΞΜΚΖΑ 2012-2013 

 

ΓΡΑΠΣΓ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΓ ΓΞΓΣΑΓΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 

 

ΙΑΘΕΙΑ: ΦΤΙΟΓΝΩΣΙΚΑ                                     ΠΑΛΕ: Α΄ΓΡΙΚΑΟΖΜΡ 

 

ΕΙΓΞΜΙΕΚΖΑ: 13-06-2013                                            ΔΖΑΞΗΓΖΑ: 90 ΘΓΝΠΑ 

  

ΜΚΜΙΑΠΓΝΩΚΡΙΜ: …………………………………………………………………...... 

 

ΠΙΕΙΑ: ……………..          ΑΞΖΘΙΜΟ: ………..                      ΒΑΘΜΟ: ……………. 

 

 

ΣΟ ΓΞΓΣΑΣΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΓΛΓΙΣΑΙ ΑΠΟ ΓΝΣΓΚΑ (11) ΓΛΙΔΓ 
 

ΜΓΡΟ Α (6 μμκάδεξ) 
Να απανηήζεηε ζε όλερ ηιρ επωηήζειρ. Κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με 

μία (1) μονάδα. 
 

ΓΡΩΣΗΗ 1 

 

Κα ζομπιενώζεηε, θαηάιιεια, ηα θεκά ζημ πημ θάης  ζπεδηάγναμμα, έηζη ώζηε κα 

θαίκεηαη, ζοκμπηηθά, ε δηαδηθαζία ηεξ θςημζύκζεζεξ. Κα πνεζημμπμηήζεηε ηηξ έκκμηεξ: 

γιοθόδε-άμοιμ, δημλείδημ ημο άκζναθα, ειηαθό θςξ, κενό, μλογόκμ, πιςνμθύιιε. ( 1 μ) 

 

 

 
 

ΓΡΩΣΗΗ 2 

 

Κα γνάρεηε δύμ αιιαγέξ πμο ζομβαίκμοκ ζημ ζώμα ηςκ αγμνηώκ θαη δύμ αιιαγέξ πμο 

ζομβαίκμοκ ζημ ζώμα ηςκ θμνηηζηώκ θαηά ηεκ εθεβεία.                    (4 x 0,25 = 1 μ) 

 

Αγόνηα: 1. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   2. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ημνίηζηα: 1. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

              2. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 ΓΡΩΣΗΗ 3 

 

Κα μκμμάζεηε ηα όνγακα ημο ακζνώπηκμο μνγακηζμμύ πμο θαίκμκηαη ζημ παναθάης 

ζπεδηάγναμμα.                                                                              (4 x 0,25 = 1 μ) 

 

 

 
 

ΓΡΩΣΗΗ 4 

 

Κα βάιεηε ζε θύθιμ δύμ (2) όνγακα από ηα πημ θάης πμο είκαη οπεύζοκα γηα ηε 

μεηαθμνά ζνεπηηθώκ μοζηώκ θαη μλογόκμο ζημ έμβνομ.                                                        

(2 x 0,5 = 1 μ) 

 

Α. μμθάιημξ ιώνμξ Β. αμκηαθόξ ζάθμξ Γ. μήηνα Δ. πιαθμύκηαξ Γ. ςαγςγόξ 

 

ΓΡΩΣΗΗ 5 

 

Μη πημ θάης όνμη δεκ είκαη ζηε ζςζηή ζεηνά:                                      (4 x 0,25 = 1 μ) 

Ζζηόξ, Ηύηηανμ, Μνγακηθό ζύζηεμα, Όνγακμ 

Κα βάιεηε ζηε ζςζηή ζεηνά ημοξ πημ πάκς όνμοξ ώζηε κα θηάζεηε από ημκ πημ απιό 

ζημκ πημ ζύκζεημ. 

…………………        …………………….       ………………………          ……………………………     Μνγακηζμόξ 

 

ΓΡΩΣΗΗ 6 

 

Κα ζομπιενώζεηε ηα θεκά ζηηξ πημ θάης πνμηάζεηξ.                         (4 x 0,25 = 1μ) 

α) Μη δύμ ςμζήθεξ ηεξ γοκαίθαξ έπμοκ ζπήμα  αμογδάιμο θαη πενηέπμοκ μέζα 

ηα  …………………………… 

β) Οηεκ πενίπηςζε θαηά ηεκ μπμία ηα ζπενμαημδςάνηα ζα ζοκακηήζμοκ έκα…………, 

ηόηε μόκμ έκα από αοηά ζα ημ δηαηνοπήζεη θαη μ πονήκαξ ημο ζα πενάζεη μέζα ζημ 

ςάνημ. Οηε ζοκέπεηα μ πονήκαξ ημο ζπενμαημδςανίμο ζα εκςζεί με ημκ πονήκα ημο 

ςανίμο. Ε δηαδηθαζία αοηή μκμμάδεηαη …………………………….. ημο ςανίμο θαη από αοηή ηε 

ζηηγμή ημ γμκημμπμηεμέκμ ςάνημ ή  ημ ……………………………… μπμνεί θαη δηαηνείηαη. 

ΜΞΓΑΚΜ 

1 

2 

3 

4 
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ΜΓΡΟ Β (8 μονάδερ) 
Από ηιρ έξι επωηήζειρ να απανηήζεηε ΜΟΝΟ ΣΓΓΡΙ. Κάθε οπθή απάνηηζη 

βαθμολογείηαι με δύο (2) μονάδερ. 

 

ΓΡΩΣΗΗ 1 

 

α) Οηηξ πημ θάης εηθόκεξ ακηηζημηπεί μηα από ηηξ πνμηάζεηξ πμο αθμιμοζμύκ (1-6) . 

Ηάης από θάζε εηθόκα κα γνάρεηε ημκ ανηζμό ηεξ μνζήξ πνόηαζεξ. ( 6 x 0,25 = 1,5μ )                                                                     
                                                                                                  

  

  

 

  

 

 

 

...................................        ..........................................                    .................................. 

 

 

 

 

 

 

 

....................................                    ............................                  ......................... 

 

1. Ε μάδα θοηηάνςκ θηάκεη ζηε μήηνα θαη εμθοηεύεηαη ζημ ημίπςμά ηεξ (βιεκκμγόκμ ή 

εκδμμήηνημ). Ανπίδεη ε εγθομμζύκε 

2. Πμ ςάνημ βνίζθεηαη μέζα ζηεκ ςμζήθε. 

3. Πμ ςάνημ γμκημμπμηήζεθε από έκα ζπενμαημδςάνημ θαη ζπεμαηίζηεθε ημ πνώημ 

θύηηανμ πμο ιέγεηαη δογςηό. 

4. Έπμοκ ήδε ζπεμαηηζηεί μ πιαθμύκηαξ θαη μ μμθάιημξ ιώνμξ. Πμ έμβνομ βνίζθεηαη 

μέζα ζημκ αμκηαθό ζάθμ με ημ αμκηαθό ογνό. Οημ ηέιμξ παίνκεη ηεκ θαηάιιειε ζέζε 

γηα ημκ ημθεηό. 

5. Πα ζπενμαημδςάνηα έπμοκ πενάζεη, από ημ βάζμξ ημο θόιπμο, ζηε θμηιόηεηα ηεξ 

μήηναξ θαη θηάκμοκ ζηηξ ζάιπηγγεξ γηα κα γμκημμπμηήζμοκ ημ ςάνημ. 

6. Έκα μόκμ ζπενμαημδςάνημ, από ηα πμιιά πμο πενηθοθιώκμοκ ημ ςάνημ, πνόθεηηαη 

κα γμκημμπμηήζεη ημ ςάνημ 

 

β) Κα ελεγήζεηε ηη είκαη ε ςμννελία .                                            (1 x 0,5 = 0,5 μ) 

........................................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................................... 
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ΓΡΩΣΗΗ 2 

Α) Κα ακαθένεηε ηνεηξ (3) δηαθμνέξ μεηαλύ ζπενμαημδςανίμο θαη ςανίμο, 

ζομπιενώκμκηαξ ημκ παναθάης πίκαθα.                                      (6 x 0,25 = 1,5 μ) 

 

ΩΑΞΖΜ ΟΝΓΞΙΑΠΜΔΩΑΞΖΜ 

  

  

  

  

Β) Κα ακαθένεηε δύμ ιεηημονγίεξ ηεξ μονήζναξ .                            (2 x 0,25 = 0,5 μ) 

 
......................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

ΓΡΩΣΗΗ 3 

 

Ε Ομθία είκαη πακηνεμέκε με ημκ Γηάκκε εδώ θαη 2 πνόκηα. Ε Ομθία έπεη θακμκηθό 

θαηαμήκημ θύθιμ 28 εμενώκ. Απμθάζηζακ κα θάκμοκ έκα παηδάθη θαη ζθέθημκηαη όηη 

πνέπεη κα βνμοκ πμηεξ είκαη μη γόκημεξ μένεξ ημο θύθιμο ηεξ Ομθίαξ γηα κα μπμνέζεη 

κα γίκεη ε γμκημμπμίεζε. Κα απακηήζεηε ζηα επόμεκα ενςηήμαηα. 

 

α) Νμηεξ μένεξ ημο θαηαμήκημο θύθιμο, ε Ομθία, ακ έπεη ζελμοαιηθή επαθή μπμνεί κα 

μείκεη έγθομξ, δεδμμέκμο όηη είπε «πενίμδμ» (πνώηε μένα ημο θύθιμο ηεξ) ζηηξ 2 

Απνηιίμο;                                                                                                (1 x 1 = 1 μ) 

 

 
 

 

β) Ακ ε Ομθία δε μείκεη έγθομξ πόηε πνμβιέπεηαη κα έπεη ηεκ επόμεκή ηεξ «πενίμδμ»;      

                                                                                                               (1 x 1 = 1 μ) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

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

.. 

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

………… 

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

………… 
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ΓΡΩΣΗΗ 4 

I. Κα μκμμάζεηε ηα βαζίιεηα ζηα μπμία ακήθμοκ μη πημ θάης δςκηακμί μνγακηζμμί:  

                                                                                      (5 x 0,25 = 1,25 μ)                        

 

 

 

 

 

 (Α)                              (Β)                  (Γ)                      (Δ)                             (Γ) 

 

(Α) .................................................... 

(Β) .................................................... 

(Γ) .................................................... 

(Δ) ................................................... 

(Γ)  ................................................... 

II. Κα γνάρεηε ημ  θνηηήνημ ηαληκόμεζεξ δςκηακώκ μνγακηζμώκ πμο ζα  

πνεζημμπμηήζμομε γηα κα λεπςνίζμομε ηα βαζίιεηα (Α) θαη (Γ) από ηα βαζίιεηα  (Β), 

(Δ) θαη (Γ) .                                                                              (1 x 0,25 = 0,25 μ)                                                                                     

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

III. Κα γνάρεηε ημ  θνηηήνημ ηαληκόμεζεξ δςκηακώκ μνγακηζμώκ πμο ζα  

πνεζημμπμηήζμομε γηα κα λεπςνίζμομε ημ βαζίιεημ (Α) από ημ βαζίιεημ (Γ).  

                                                                                                (1 x 0,25 = 0,25 μ) 

.........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

IV. Κα γνάρεηε ημ θνηηήνημ ηαληκόμεζεξ δςκηακώκ μνγακηζμώκ πμο ζα  

πνεζημμπμηήζμομε γηα κα λεπςνίζμομε ηα βαζίιεηα  (Β) θαη (Γ) από ημ βαζίιεημ (Δ) .    

                                                                                                  (1 x 0,25 = 0,25 μ) 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

 

ΓΡΩΣΗΗ 5 

 

I. Κα μειεηήζεηε ημ πημ θάης ζπήμα, πμο πανμοζηάδεη ημ ακαπαναγςγηθό ζύζηεμα 

ημο άκηνα ζε πιάγηα όρε  θαη κα μκμμάζεηε ηα όνγακα πμο πανμοζηάδμοκ μη εκδείλεηξ 

1-6.                                                                                            (6 x 0,25 = 1,5 μ) 
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II. Πη είκαη ε θίμςζε θαη ηη μπμνεί κα πνμθαιέζεη;          (2 x 0,25 = 0,5 μ) 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

ΓΡΩΣΗΗ 6 

α) Οημκ παναθάης πίκαθα δίκμκηαη πιενμθμνίεξ γηα ηέζζενηξ (4) δςκηακμύξ 

μνγακηζμμύξ πμο όιμη ακήθμοκ ζηα ζπμκδοιςηά. Κα ακαθένεηε ζε πμηα Μμμηαλία 

Οπμκδοιςηώκ ακήθμοκ μη μνγακηζμμί 1 μέπνη 4, ζομπιενώκμκηαξ ημκ πίκαθα. 

                                                                                                        (4 x 0,25 = 1 μ) 

 

Δςκηακμί 

Μνγακηζμμί 

Νιενμθμνίεξ Μμμηαλίεξ 

Οπμκδοιςηώκ 

Μνγακηζμόξ 1 Γεκκήζεθε θαη μεγάιςζε ανπηθά ζημ κενό 

ακαπκέμκηαξ με βνάγπηα. Οηε ζοκέπεηα 

μεηαμμνθώζεθε ακαπηύζζμκηαξ ηεκ ηθακόηεηα κα δεη 

θαη ζηε λενά ακαπκέμκηαξ με πκεύμμκεξ. Γεκκά αβγά 

ζημ κενό. Πμ δένμα ημο είκαη ιείμ θαη πάκημηε ογνό. 

 

Μνγακηζμόξ 2 Δεη θαη πμιιαπιαζηάδεηαη μόκμ ζημ κενό. 

Γεκκά αβγά. Ακαπκέεη με βνάγπηα. Πμ δένμα ημο 

θαιύπηεηαη από ιέπηα. 

 

Μνγακηζμόξ 3 Γεκκήζεθε ζηε λενά από αβγά με ζθιενό θέιοθμξ. 

Έπεη ηεκ ηθακόηεηα κα πεηά. Ακαπκέεη με πκεύμμκεξ. 

Πμ δένμα ημο θαιύπηεηαη από θηενά. 

 

 

Μνγακηζμόξ 4 Δεη θονίςξ ζηε λενά. Γεκκά αβγά ζηε λενά. Ακαπκέεη 

με πκεύμμκεξ. Πμ δένμα ημο είκαη λενό θαη 

θαιύπηεηαη από θμιίδεξ. 
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β) Μ άκζνςπμξ ηαληκμμείηαη μαδί με άιιμοξ δςκηακμύξ μνγακηζμμύξ ζηα Θειαζηηθά. 

Κα ακαθένεηε ηέζζενα (4) παναθηενηζηηθά πμο δηθαημιμγμύκ γηαηί μ άκζνςπμξ είκαη 

Θειαζηηθό.                                                                                      (4 x 0,25 = 1 μ) 

 

i) …………………………………………………………………………………………………………………… 

ii) …………………………………………………………………………………………………………………… 

iii) …………………………………………………………………………………………………………………… 

iv) …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ΜΓΡΟ Γ: (6 μονάδερ) 

Από ηιρ ηπειρ επωηήζειρ να απανηήζεηε ΜΟΝΟ ΔΤΟ. Κάθε οπθή απάνηηζη 

βαθμολογείηαι με ηπειρ (3) μονάδερ. 

 

                                                 

ΓΡΩΣΗΗ 1 

Οε έκα ιηβάδη ηεξ Κόηηαξ Ξόδμο θαη ζημ γεηημκηθό μηθνό δάζμξ επηβηώκμοκ δηάθμνμη 

μνγακηζμμί. Μη ηνμθηθέξ ζπέζεηξ πμο ακαπηύζζμκηαη μεηαλύ ημοξ απεηθμκίδμκηαη ζημ 

πημ θάης ηνμθηθό πιέγμα. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α) Κα γνάρεηε δύο δηαθμνεηηθέξ ηνμθηθέξ αιοζίδεξ πμο παναηενμύκηαη ζημ πημ πάκς 

ηνμθηθό πιέγμα.                                                                             (2 x 0,5 = 1 μ) 

 

 

 

  

 

 



Σελίδα 8 από 11 

β) Πη δείπκμοκ ηα βέιε πμο ζοκδέμοκ ημοξ πιεζοζμμύξ ημο ηνμθηθμύ πιέγμαημξ; 

                                                                                                    (1 x 0,25 = 0,25μ) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

γ) Κα ακαθένεηε δύμ δεογάνηα ακηαγςκηζηώκ μνγακηζμώκ από ημ  πημ πάκς ηνμθηθό 

πιέγμα.                                                                                          (2 x 0,5 = 1μ) 

 

1o     Δεογάνη : ................................................................................................. 

2μ   Δεογάνη   : .............................................................................................. 

δ) Κα ακαθένεηε έκα ζενεοηή θαη έκα ζήναμα από ημ πημ πάκς ηνμθηθό πιέγμα.          

                                                                                                  (2 x 0,25 = 0,5μ) 

Θενεοηήξ : …………………………………………    Θήναμα : ………………………………… 

  

δ) Νμημ  είκαη πημ πνήζημμ γηα έκα επηζηήμμκα , μηα ηνμθηθή αιοζίδα ή έκα ηνμθηθό 

πιέγμα; Κα δηθαημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ .                                       (0, 25μ) 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................  

ΓΡΩΣΗΗ 2 

α) Κα γνάρεηε ημ είδμξ ημο θοηηάνμο (Φοηηθό ή Δςηθό Ηύηηανμ) πμο ακαπανηζημύκ ηα 

πημ θάης  Οπεδηαγνάμμαηα Α θαη Β.  (2 x 0, 25 = 0, 5μ) 

 

β) Κα ζομπιενώζεηε ζηα παναθάης ζπεδηαγνάμμαηα θοηηάνςκ, γηα θαζεμία από ηηξ 

εκδείλεηξ, ημ όκμμα ημο θάζε μένμοξ ή ηεξ θάζε δμμήξ ή μνγακηδίμο. 

                                                                                                (6 x 0, 25 = 1, 5μ) 

 

 

 

 α) Οπεδηάγναμμα Α:  

................................................................. 

 

β) 

1: .......................................................... 

 

2: .......................................................... 

 

3: ........................................................... 
 



Σελίδα 9 από 11 

 
 

 

γ) Κα γνάρεηε δύμ (2) δηαθμνέξ μεηαλύ Γοθανοςηηθμύ θαη Ννμθανοςηηθμύ 

 Ηοηηάνμο.                                                                                 (2 x 0, 5 = 1μ) 

 

.........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

.........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

 

ΓΡΩΣΗΗ 3 

I. Α) Νμημοξ μνγακηζμμύξ μκμμάδμομε αοηόηνμθμοξ ή παναγςγμύξ ; Κα δώζεηε έκα 

πανάδεηγμα .                                                                                         (0,5μ)                                                                                    

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

Β) Νμημοξ μνγακηζμμύξ μκμμάδμομε εηενόηνμθμοξ ; Κα δώζεηε έκα πανάδεηγμα .         

                                                                                                                 (0,5μ) 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

  

α) Οπεδηάγναμμα Β: 

................................................................. 

 

β) 

4:........................................................... 

 

5:................................................................ 

 

6:............................................................ 

 

 



Σελίδα 10 από 11 

II. Κα μειεηήζεηε πνμζεθηηθά ηηξ πημ θάης εηθόκεξ πμο αθμνμύκ 4  πεηναμαηηθέξ 

αζθήζεηξ  θαη κα απακηήζεηε ζηα ενςηήμαηα πμο αθμιμοζμύκ . 

 

(1)  

 

 

              Φοηό   A                Φοηό Β                    

 

 

(2)  

 

             Φοηό Α                     Φοηό Β 

 

 

(3) 

 

 

 

 

 

                   Φοηό Α                 Φοηό Β  

 

 

 (4)                                                                    

Θεοθό μένμξ θύιιμο πςνίξ  πιςνμθύιιε ( θοηό Β)                  

 

                            Ννάζηκμ μένμξ θύιιμο με πιςνμθύιιε  ( θοηό Α) 

 

Α) Νμηα  μεηαβιεηή άιιαλε  ζε θαζεμία από ηηξ 4 πεηναμαηηθέξ αζθήζεηξ θαη ζε πμημ  

θοηό (Α ή Β)    .                                                                          (4 x 0,2 = 0,8 μ) 

(1) ............................................................................................................................................ 

(2) ............................................................................................................................................ 

(3) ............................................................................................................................................ 

(4) ........................................................................................................................................... 

Β)  Νμηα θοηά από ηηξ πεηναμαηηθέξ αζθήζεηξ 1-4,  εάκ βάιμομε ηώδημ ζε 

απμπνςμαηηζμέκα θύιια ζα απμθηήζμοκ μπιε ζθμύνμ πνώμα ;   (4 x 0,2 = 0,8 μ) 

(1) ............................................................................................................................................ 

(2) ............................................................................................................................................ 

(3) ............................................................................................................................................ 

(4) ........................................................................................................................................... 



Σελίδα 11 από 11 

Γ) Νμημ είκαη ημ ζομπέναζμα από ηηξ  πημ πάκς πεηναμαηηθέξ αζθήζεηξ ; (0,4μ) 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Γιζηγήηπιερ                                  ςνηονίζηπια Β.Δ                      Μ  Διεςθςνηήρ 

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

Κηθμιάμο Οηάις                         Νάπαιιμο Γιεκίηζα                     Ναύιμο Ανέζηεξ 

………………………………………….. 

Αγαζαγγέιμο Γοακζία                     

 



 

Σελίδα 1 

 
ΥΟΛΔΗΟ: ΓΤΜΝΑΗΟ ΔΘΝΑΡΥΖ ΜΑΚΑΡΗΟΤ  Γ’ ΠΑΝΑΓΗΑ                             ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ: 2012-2013 

 
ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΗΟΤΝΗΟΤ 2012 

 
ΜΑΘΖΜΑ: ΒΗΟΛΟΓΗΑ                    ΣΑΞΖ: Α’ ΓΤΜΝΑΗΟΤ 
ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1:30’ 
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ: 04 Ηνπλίνπ 2013 
 
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: ............................................................................................................................................... 
 
ΣΜΖΜΑ: .........      

                                                                                                                ΒΑΘΜΟ:  
 
  

 

 
ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΓΟΚΗΜΗΟ ΑΠΟΣΔΛΔΗΣΑΗ ΑΠΟ ΔΝΝΔΑ (9) ΔΛΗΓΔ 

 

 
 
 

ΜΔΡΟ Α’: Απνηειείηαη από έξι (6) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε μία (1) κνλάδα. Να 
απανηήζεηε ζε όλερ ηιρ επωηήζειρ. 

 
 

1. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο κε ην γξάκκα (  ) αλ είλαη ζσζηέο ή κε ην γξάκκα (Λ)  αλ είλαη    

      ιαλζαζκέλεο .                                                                                                                                              
( 4 x 0,25 = 1 μ)    

 

 
  Α. 

 
Οη δσληαλνί νξγαληζκνί ηαμηλνκνύληαη ζε πέληε κεγάιεο νκάδεο πνπ νλνκάδνληαη ΒΑΗΛΔΗΑ. 

 

 
  Β. 

 
Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ νξγαληζκώλ νλνκάδεηαη Σαμηλνκία. 

 

 

 
  Γ. 

 
Όζα δώα δεν έρνπλ ζπνλδπιηθή ζηήιε αλήθνπλ ζηε ζπλνκνηαμία ησλ πνλδπισηώλ 

 

 
 Γ. 

  
Γύν θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζειαζηηθώλ είλαη όηη γελλνύλ «δσληαλά» κηθξά  θαη ην δέξκα ηνπο 

θαιύπηεηαη από ηξίρεο. 

 

 

 
 

2. Σν πην θάησ ζρήκα δείρλεη έλα ζπεξκαηνδσάξην. 

 α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ ζπεξκαηνδσαξίνπ όπσο δείρλνπλ νη αξηζκνί 1, 2, 3.  (3  x 0,25 = 0,75 μ) 
 
        

 

 

 

 

 

 

 

2. 

1

. 

3

. 
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 β) Να εμεγήζεηε ην ξόιν ηνπ κέξνπο κε ηνλ αξηζκό 2.                                                               ( 1  x 0,25 = 0,25 μ) 

 ......................................................................................................................................................................................   

3. ηνλ πην θάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηέζζεξηο (4) δσληαλνί νξγαληζκνί. Να γξάςεηε θάησ από ηνλ θάζε 

νξγαληζκό ην Βαζίιεην ζην νπνίν απηόο αλήθεη.                                                            (4 x 0,25 = 1 μ)    

 

                                                       

Εωνηανόρ Οπγανιζμόρ   
 

 
 

 
 

 
ΒΑΚΣΖΡΗΑ 

 
ΜΑΪΝΣΑΝΟ 

 
ΜΑΝΗΣΑΡΗΑ 

ΦΗΓΗ 

Βαζίλειο δωνηανών οπγανιζμών     

 

 

 

4. ηελ πην θάησ εηθόλα παξνπζηάδνληαη ηέζζεπα (4) όξγαλα ηνπ αλζξώπηλνπ ζώκαηνο. Να νλνκάζεηε απηά      

     ηα όξγαλα ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί :    

       (4 x 0,25 = 1 μ)    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 
5. Να αληηζηνηρίζεηε δίπια από ηνλ αξηζκό θάζε νξγάλνπ ην γξάκκα κε ηελ αληίζηνηρε ιεηηνπξγία πνπ βξίζθεηαη 

ζηε δεμηά πιεπξά ηνπ πίλαθα.  
 

 

 

(4 x 0,25 = 1 μ) 

Όπγανο  Ανηιζηοίσεζε Λειηοςπγία 

1. Όξρεηο 1 _  …… Α. Γηνρέηεπζε ηνπ ζπέξκαηνο ζηνλ θόιπν 
ηεο γπλαίθαο θαηά ηελ ζεμνπαιηθή επαθή 

2. Ωαγσγόο 2 _  …… Β. Παξαγσγή ζπεξκαηνδσαξίσλ 

3. Μήηξα 3 _  …… Γ. πλάληεζε ηνπ ζπεξκαηνδσαξίνπ κε ην 
σάξην 

4. Πένο 4_  …… Γ. Δθύηεπζε θαη αλάπηπμε εκβξύνπ 
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6.  Να ζςμπλεπώζεηε ηα κενά ζηο παπακάηω κείμενο: 

Σα θπηά κε ηε βνήζεηα ηεο ………………….. δεζκεύνπλ …………. ……….., θαη ρξεζηκνπνηώληαο σο 

πξώηεο ύιεο ην …….……………ηνπ ……….……….. ηεο αηκόζθαηξαο θαη λεξό, 

ζπλζέηνπλ/παξάγνπλ κόλα ηνπο ηελ …….………. ηνπο. Απηή ε δηαδηθαζία νλνκάδεηαη  

………………………… . Σαπηόρξνλα, ηα θπηά κε ηε δηαδηθαζία ηεο θσηνζύλζεζεο, ηξνθνδνηνύλ 

ηελ αηκόζθαηξα κε ……………….……. .                                                                             (4 x 0,25 = 1 μ) 

 
 

ΜΔΡΟ Β’: Απνηειείηαη από έξι (6) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δύο (2) κνλάδεο. Από ηιρ 
έξι (6) επωηήζειρ να απανηήζεηε ΜΟΝΟ ζηιρ ηέζζεπιρ (4). 

 
 

1.a.Γίλεηαη έλα θπηηθό θύηηαξν. Να νλνκάζεηε ηα κέξε  1-5 : (1,25 κνλ) 

 
 

 

 

 

 1.b Γίλεηαη έλα δσηθν θύηηαξν. Να νλνκάζεηε ηα κέξε  1-3 : (0,75 κνλ.) 
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2. Ζ Διεπζεξία  θαη ν Κπξηάθνο απνθάζηζαλ λα απνθηήζνπλ παηδί. Ζ Διεπζεξία έρεη θαλνληθό θαηακήλην θύθιν 

28 εκεξώλ θαη ζέιεη λα μέξεη πνηεο είλαη νη γόληκεο κέξεο ηνπ θύθινπ ηεο, γηα λα κπνξέζεη λα γίλεη ε 

γνληκνπνίεζε. Να απαληήζεηε ζηα επόκελα εξσηήκαηα: 

 
 
α. Να ππνινγίζεηε θαη λα γξάςεηε ζε πνηεο ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο, ε Διεπζεξία ζα κπνξνύζε λα κείλεη 

έγθπνο αλ είρε ζεμνπαιηθή επαθή, δεδνκέλνπ όηη είρε «πεξίνδν» (πξώηε κέξα ηνπ θύθινπ ηεο) ζηηο 10 Μαΐνπ.                                                                                                                           

(1 x 1 = 1 μ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

..................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................  

 

 

β. Να ππνινγίζεηε ζε πνηα κέξα, ε Διεπζεξία ζα έρεη σνξξεμία, δεδνκέλνπ όηη είρε «πεξίνδν» (πξώηε κέξα ηνπ 
θύθινπ ηεο) ζηηο 10 Μαΐνπ.                                                                                                                (1 x 0,5 = 0,5 μ) 
                                                                                          

.....................................................................................................................................................................................  

 

γ. Πόηε ππνινγίδεηε ε Διεπζεξία λα έρεη ηελ επόκελε ηεο «πεξίνδν», αλ δε κείλεη έγθπνο;              (1 x 0,5 = 0,5 μ)      

..................................................................................................................................................................................... 

 
 

3
 
α. Να γξάςεηε δύο (2) δηαθνξέο αλάκεζα ζην ζπεξκαηνδσάξην θαη ην σάξην.                             (2 x 0,5 = 1 μ)      

 i.  ................................................................................................................................................................................            2.    

   ii. ................................................................................................................................................................................  

 

 

β. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο.                                                                   (4 x 0,25 = 1 μ)                        

        

i. Ζ έμνδνο ηνπ σαξίνπ από ηελ σνζήθε  νλνκάδεηαη ……………………………….……………….. 

ii. Ζ ………………………………………… κπνξεί λα ζεξαπεπηεί κε πεξηηνκή. 

iii. Σα σάξηα παξάγνληαη ζηηο  ………………………………………… . 

iv.  Ζ έλσζε ηνπ ζπεξκαηνδσαξίνπ θαη ηνπ σαξίνπ νλνκάδεηαη  ………………………………………… . 

 
 

 
 

Μάιος  Ιούνιος 
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ  Δ Τ Τ Π Π Σ Κ 

 1 2 3 4 5 6      1 2 3 

7 8 9 10 11 12 13  4 5 6 7 8 9 10 

14 15 16 17 18 19 20  11 12 13 14 15 16 17 

21 22 23 24 25 26 27  18 19 20 21 22 23 24 

28 29 30 31     25 26 27 28 29 30  
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4α. Να αληηζηνηρήζεηε θάζε όξγαλν ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ κε ηε ιεηηνπξγία πνπ επηηειεί.  

(4 x 0,25 = 1 μ) 
 

Γπ. 
Όπγανο Ανηιζηοίσεζε 

Α/Α Λειηοςπγία 

Οπγάνος 

Α  

 

    Φιέβεο , αξηεξίεο,     
     ηξηρνεηδή αγγεία 

 

 

Α _ …… 

 

 

1 Πέςε θαη απνξξόθεζε 

νπζηώλ ηεο ηξνθήο 

Β   

 
          
 
 
 
 

Γπλαηθείν 
Αλαπαξαγσγηθό ζύζηεκα 

 

 

               Β _ …… 

2 

Βνεζνύλ ζηελ αλαπλνή, 

δηεπθνιύλνληαο ηελ 

αληαιιαγή αεξίσλ, 

νμπγόλνπ θαη δηνμεηδίνπ 

ηνπ άλζξαθα. 

Γ  

 

           Έληεξα 

 

 

 Γ _ …… 

3 

σιήλεο κέζα ζηνπο 

νπνίνπο θπθινθνξεί ην 

αίκα. 

Γ  

 

 
 
 

       Πλεύκνλεο 

 

 

 Γ _ …… 

4 

Υξεζηκεύεη γηα ηελ 
παξαγσγή σαξίσλ, ηε 
γνληκνπνίεζε , ηελ 
θύεζε, ηελ αλάπηπμε ηνπ 
εκβξύνπ θαη ηνλ ηνθεηό. 

 
 
 
 
β. Να αλαθέξεηε ζε πνην νξγαληθό ζύζηεκα αλήθεη θάζε έλα από ηα πην θάησ όξγαλα ηνπ αλζξώπηλνπ 
νξγαληζκνύ, ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί.      

                          (4 x 0,25 = 1 μ) 

ΟΡΓΑΝΟ ΟΡΓΑΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 

ηνκάρη  

Πλεύκνλεο  

Κόιπνο  

Σέλνληεο  
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5α. ηνλ παξαθάησ πίλαθα δίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηέζζεξηο (4) δσληαλνύο νξγαληζκνύο πνπ όινη αλήθνπλ 

ζηα ζπνλδπισηά. Να αλαθέξεηε ζε πνηα Οκνηαμία πνλδπισηώλ αλήθνπλ νη νξγαληζκνί 1 κέρξη 4, 
ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πίλαθα.                                                                                    

(4 x 0,25 = 1 μ) 
 
 
 

 
 
 
β. Ο πειαξγόο ηαμηλνκείηαη καδί κε άιινπο δσληαλνύο νξγαληζκνύο ζηα πηελά. Να αλαθέξεηε ηέζζεπα (4) 
ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηθαηνινγνύλ γηαηί ν πειαξγόο είλαη πηελό.                             (4 x 0,25 = 1 μ) 
 
i) …………………………………………………………………………………………………………………… 

ii) …………………………………………………………………………………………………………………… 

iii) …………………………………………………………………………………………………………………… 

iv) …………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

6. Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ πνπ θαίλνληαη ζην παξαθάησ    

     ζρεδηάγξακκα.    (2 κνλ)                                                                                                  

 

Εωνηανοί Οπγανιζμοί Πλεποθοπίερ Ομοηαξίερ 
πονδςλωηών 

Οξγαληζκόο 1 Εεη θπξίσο ζηε μεξά, ελώ θάπνηνη άιινη δνπλ 
κόληκα θαη ζην λεξό. Γελλά απγά ζηε μεξά. 
Αλαπλέεη κε πλεύκνλεο. Σν δέξκα ηνπ είλαη 
μεξό θαη θαιύπηεηαη από θνιίδεο. 

 

Οξγαληζκόο 2 Εεη θαη πνιιαπιαζηάδεηαη κόλν ζην λεξό.  
Γελλά αβγά. Αλαπλέεη κε βξάγρηα. Σν δέξκα 
ηνπ θαιύπηεηαη κε ιέπηα. 

 

Οξγαληζκόο 3 Γελ γελλά απγά αιιά δσληαλά κηθξά, ηα 
νπνία ζειάδνπλ ζηα αξρηθά ζηάδηα ηεο δσήο 
ηνπο. Αλαπλέεη κε πλεύκνλεο θαη ην δέξκα 
ηνπ θαιύπηεηαη κε ηξίρεο.   

 

Οξγαληζκόο 4 Γελλήζεθε θαη κεγάισζε αξρηθά ζην λεξό 
αλαπλένληαο κε βξάγρηα. ηε ζπλέρεηα, 
κεηακνξθώζεθε αλαπηύζζνληαο ηελ 
ηθαλόηεηα λα δεη θαη ζηε μεξά αλαπλένληαο 
κε πλεύκνλεο. Γελλά αβγά ζην λεξό. Σν 
δέξκα ηνπ είλαη ιείν θαη πάληνηε πγξό. 

 

ΟΡΓΑΝΟ 
 

1:  

2: 

3: 

4: 

5: 

6: 
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ΜΔΡΟ Γ’: Απνηειείηαη από ηπειρ (3) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε ηπειρ (3) κνλάδεο. Από 
ηιρ ηπειρ (3) επωηήζειρ να απανηήζεηε ΜΟΝΟ ζηιρ δύο (2). 

 

 

1. αο δίλεηαη πην θάησ ζρεδηαγξάκκαηα ηνπ γπλαηθείνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο. 

 

 

 

 

α. Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα πνπ παξνπζηάδνπλ νη ελδείμεηο 1 κέρξη 6, ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πην θάησ πίλαθα.                                                                                                                           

(6x 0,125 = 0,75 μ) 

Α/Α Όπγανο 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

 
 
β. Να αλαθέξεηε κηα βαζηθή ιεηηνπξγία ησλ σνζεθώλ.                                                                 (1 x 1 = 1 μ) 

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

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

 

γ. Να εμεγήζεηε ηη ζπκβαίλεη θαηά ηελ έκκελε ξύζε (πεξίνδνο) θαη πνζν δηαξθεί;       (1 x 1,25 = 1,25 μ) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………................. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………................................................................... 
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2. αο δίλεηαη πην θάησ ζρεδηαγξάκκαηα ηνπ αλδξηθνύ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο. 

 

                                                                                                                          

 

                                     1                                                                  

                                                                                              5                                                                                                

                                     2                                                                                      6                                   

                                     3                                                                                                                        

                                                                                                                       7                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                    4                                                                  8 

 

α. Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα πνπ παξνπζηάδνπλ νη ελδείμεηο 1 κέρξη 8, ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πην θάησ πίλαθα.                                                                                                                           

(8 x 0,125 = 1 μ) 

Α/Α Όπγανο 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

 
 
 
 
β. Να αλαθέξεηε κηα βαζηθή ιεηηνπξγία ησλ όξρεσλ.                                                                 (1 x 1 = 1 μ) 

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

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

 

γ. Να εμεγήζεηε ηη ζπκβαίλεη θαηά ηελ παζνινγηθή θαηάζηαζε πνπ νλνκάδεηαη « θξπςνξρία»        (1 x 1 = 1 μ) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………................ 

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

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

……………………………………………………………………………….............……………………………………….. 
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3.  Αθνύ παξαηεξήζεηε ηηο εηθόλεο πνπ αθνινπζνύλ, λα απαληήζεηε ζηα αθόινπζα:  
 
 

ΔΗΚΟΝΑ Α ΔΗΚΟΝΑ Β 

 

 
 

 
 

       

 
 

 
3α. Να γξάςεηε ηα Οξγαληθά πζηήκαηα ηα νπνία θαίλεηαη λα ζπλεξγάδνληαη ζηελ θαζεκία από ηηο πην πάλσ 
εηθόλεο. 
 
ΔΗΚΟΝΑ Α : ………………………………………………………….. (1 x 0,5 = 0,5 μ) 
 
 
ΔΗΚΟΝΑ Β : …………………………………………………………..(1 x 0,5 = 0,5 μ) 
 
 
3β. Ση ελλννύκε κε ηνλ όξν « Οξγαληθό ζύζηεκα »; (1 x 1 = 1 μ) 

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

3γ. Ση ελλννύκε κε ηνλ όξν « Κύηηαξν »; (1 x 1 = 1 μ) 

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

 

ΣΔΛΟ 

 
 
 
 
     Ζ ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ                                                                                          ΔΗΖΓΖΣΔ  
 
…………………………..                                                                       ………………………….. 
 
  Κ. Παπαλησλίνπ                                                                                               Γ.Κνπξίδεο  
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ΓΡΙΚΑΟΖΜ ΝΜΘΕΟ ΞΡΟΜΜΡΟ                     ΟΜΘΖΗΕ ΞΜΚΖΑ 2012-2013 

 

ΓΡΑΠΣΓ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΓ ΓΞΓΣΑΓΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 

 

ΙΑΘΕΙΑ: ΦΤΙΟΓΝΩΣΙΚΑ                                                ΠΑΛΕ: Α΄ 

 

ΕΙΓΞΜΙΕΚΖΑ: 07-06-2013                                            ΔΖΑΞΗΓΖΑ: 90 ΘΓΝΠΑ 

  

ΜΚΜΙΑΠΓΝΩΚΡΙΜ: …………………………………………………………………...... 

 

ΠΙΕΙΑ: ……………..          ΑΞΖΘΙΜΟ: ………..                      ΒΑΘΜΟ: ……………. 

 

 

ΣΟ ΓΞΓΣΑΣΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΓΛΓΙΣΑΙ ΑΠΟ ΓΝΝΓΑ (09) ΓΛΙΔΓ 
 

ΜΓΡΟ Α (6 μμκάδεξ) 
Να απαμηήζεηε ζε όλεπ ηιπ εοωηήζειπ. Κάθε ξοθή απάμηηζη βαθμξλξγείηαι με 

μία (1) μξμάδα. 
 

ΓΡΩΣΗΗ 1 

 

 Κα παναθηενίζεηε ηηξ παναθάης πνμηάζεηξ με ημ γνάμμα (Ο) ακ είκαη ζςζηέξ ή με ημ 

γνάμμα (Θ) ακ είκαη ιακζαζμέκεξ.                                                     (4 x 0,25 = 1 μ) 

 

α) Πα θοηά είκαη αοηόηνμθμη μνγακηζμμί….............. 

β) Μη εηενόηνμθμη μνγακηζμμί δηαθνίκμκηαη ζε θαηακαιςηέξ θαη παναγςγμύξ. ............... 

γ) Πόζμ ηα δςηθά όζμ θαη ηα θοηηθά θύηηανα πενηβάιιμκηαη από ηεκ πενηθοηηανηθή 

μεμβνάκε πμο πενηθιείεη ημ θοηηανόπιαζμα μέζα ζημ μπμίμ εκημπίδεηαη θαη μ 

πονήκαξ……………………. 

δ) Γηα κα δηαπηζηςζεί ηo θαηά πόζμ ηα θύιια ηςκ θοηώκ πενηέπμοκ άμοιμ πνέπεη 

πνώηα κα γίκεη απμπνςμαηηζμόξ ημο θύιιμο θαη ζηε ζοκέπεηα κα γίκεη ε ακίπκεοζε 

ημο αμύιμο………………….. 

 

ΓΡΩΣΗΗ 2 

 

Κα μκμμάζεηε ηα όνγακα ημο ακζνώπηκμο μνγακηζμμύ πμο θαίκμκηαη ζημ παναθάης 

ζπεδηάγναμμα. (4 x 0,25 = 1 μ) 

 

 



Σελίδα 2 από 9 

 
 

ΓΡΩΣΗΗ 3 

 

Κα ζομπιενώζεηε ηα θεκά ζηηξ πνμηάζεηξ πμο αθμιμοζμύκ:              (4 x 0,25 = 1 μ) 

 

α) Ε Βημπμηθηιόηεηα είκαη  

 ........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

β) Μ βάηναπμξ ακήθεη ζημ βαζίιεημ  ......................................................................................... 

γ) Ε αμμηβάδα ακήθεη ζημ βαζίιεημ ............................................................................................ 

δ) Πμ μονμήγθη ακήθεη ζηεκ ζοκμμμηαλία 

 ......................................................................................................................................................... 

 

ΓΡΩΣΗΗ 4 

 

Κα βάιεηε ζε θύθιμ δύμ (2) όνγακα πμο είκαη οπεύζοκα γηα ηε μεηαθμνά ζνεπηηθώκ 

μοζηώκ θαη μλογόκμο ζημ έμβνομ; (2 x 0,5 = 1 μ) 

 

Α. μμθάιημξ ιώνμξ Β. αμκηαθόξ ζάθμξ Γ. μήηνα Δ. πιαθμύκηαξ Γ. ςαγςγόξ 

 

ΓΡΩΣΗΗ 5 

 

Μη πημ θάης όνμη δεκ είκαη ζηε ζςζηή ζεηνά: (4 x 0,25 = 1 μ) 

Ζζηόξ, Ηύηηανμ, Μνγακηθό ζύζηεμα, Όνγακμ 

Κα βάιεηε ζηε ζςζηή ζεηνά ημοξ πημ πάκς όνμοξ ώζηε κα θηάζεηε από ημκ πημ απιό 

ζημκ πημ ζύκζεημ. 

………………… → ………………… →………………… →………………… → Μνγακηζμόξ 

 

ΜΞΓΑΚΜ 

1 

2 

3 

4 
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ΓΡΩΣΗΗ 6 

 

Κα ζομπιενώζεηε ηα θεκά ζηηξ πημ θάης πνμηάζεηξ. (4 x 0,25 = 1μ) 

α) Μη δύμ ςμζήθεξ ηεξ γοκαίθαξ έπμοκ ζπήμα ζακ αμύγδαιμ θαη πενηέπμοκ μέζα 

ηα  …………………………… 

β) Οηεκ πενίπηςζε θαηά ηεκ μπμία ηα ζπενμαημδςάνηα ζα ζοκακηήζμοκ έκα…………, 

ηόηε μόκμ έκα από αοηά ζα ημ δηαηνοπήζεη θαη μ πονήκαξ ημο ζα πενάζεη μέζα ζημ 

ςάνημ. Οηε ζοκέπεηα μ πονήκαξ ημο ζπενμαημδςανίμο ζα εκςζεί με ημκ πονήκα ημο 

ςανίμο. Ε δηαδηθαζία αοηή μκμμάδεηαη …………………………….. ημο ςανίμο θαη από αοηή ηε 

ζηηγμή ημ γμκημμπμηεμέκμ ςάνημ ή  ημ ……………………………… μπμνεί θαη δηαηνείηαη. 

 

 

ΜΓΡΟ Β (8 μξμάδεπ) 
Από ηιπ ένι εοωηήζειπ μα απαμηήζεηε ΜΟΝΟ ΣΓΓΡΓΙ. Κάθε ξοθή απάμηηζη 

βαθμξλξγείηαι με δύξ (2) μξμάδεπ. 

 

ΓΡΩΣΗΗ 1 

Κα ακαθένεηε δύμ (2) δηαθμνέξ μεηαλύ ζπενμαημδςανίμο θαη ςανίμο, 

ζομπιενώκμκηαξ ημκ παναθάης πίκαθα. (4 x 0,5 = 2 μ) 

 

ΩΑΞΖΜ ΟΝΓΞΙΑΠΜΔΩΑΞΖΜ 

  

  

 

ΓΡΩΣΗΗ 2 

 

α) Κα πενηγνάρεηε ηη πανμοζηάδεη θαζέκα από ηα πημ θάης ζηάδηα. (3 x 0,5 = 1,5 μ) 

 

    Α                                Β                                   Γ 
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ΟΠΑΔΖΜ ΝΓΞΖΓΞΑΦΕ 

Α 

 

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

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

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

Β 

 

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

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

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

Γ 

 

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

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

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

 

β) Κα ελεγήζεηε ηη είκαη ε ςμννελία (1 x 0,5 = 0,5 μ) 

........................................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................................... 

 

ΓΡΩΣΗΗ 3 

 

Ε Ομθία είκαη πακηνεμέκε με ημκ Γηάκκε εδώ θαη 2 πνόκηα. Ε Ομθία έπεη θακμκηθό 

θαηαμήκημ θύθιμ 28 εμενώκ. Απμθάζηζακ κα θάκμοκ έκα παηδάθη θαη ζθέθημκηαη όηη 

πνέπεη κα βνμοκ πμηεξ είκαη μη γόκημεξ μένεξ ημο θύθιμο ηεξ Ομθίαξ γηα κα μπμνέζεη 

κα γίκεη ε γμκημμπμίεζε. Κα απακηήζεηε ζηα επόμεκα ενςηήμαηα. 

 

α) Κα οπμιμγίζεηε πμηεξ μένεξ ημο θαηαμήκημο θύθιμο, ε Ομθία, ακ έπεη ζελμοαιηθή 

επαθή μπμνεί κα μείκεη έγθομξ, δεδμμέκμο όηη είπε «πενίμδμ» (πνώηε μένα ημο 

θύθιμο ηεξ) ζηηξ 2 Απνηιίμο. (1 x 1 = 1 μ) 

 

 
 

 

β) Ακ ε Ομθία δε μείκεη έγθομξ πόηε πνμβιέπεηαη κα έπεη ηεκ επόμεκή ηεξ «πενίμδμ»; 

(1 x 1 = 1 μ) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

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

.. 

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

………… 

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

………… 
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ΓΡΩΣΗΗ 4 

 

α) Κα ζομπιενώζεηε ηηξ εκδείλεηξ ζηεκ πημ θάης εηθόκα, έηζη ώζηε κα θαίκμκηαη μη 

πνώηεξ ύιεξ, μη απαναίηεημη πανάγμκηεξ γηα ηε δηελαγςγή ηεξ θςημζύκζεζεξ, 

θαζώξ θαη ηα πνμσόκηα ηεξ θςημζύκζεζεξ. (3 x 0,25 = 1,5 μ) 

 

 
 

β) Ε Ομθία έθακε ημ ελήξ πείναμα: Νήνε έκα θμμμάηη παηάηαξ από αοηέξ πμο ε 

μεηένα ηεξ είπε θαζανίζεη γηα κα μαγεηνέρεη γηα ημ μεζεμενηακό γεύμα, θαη έβαιε 

πάκς μενηθέξ ζηαγόκεξ δηαιύμαημξ ηςδίμο. Πμ δηάιομα ηςδίμο πνςμαηίζηεθε μπιε 

ζθμύνμ/μαύνμ. Πη ζομπενάζμαηα μπμνείηε κα βγάιεηε γηα ηε ζύζηαζε ηεξ παηάηαξ; 

Κα αηηημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ. (1 x 0,5 = 0,5 μ) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

ΓΡΩΣΗΗ 5 

 

α) Κα ακαθένεηε ζε πμημ μνγακηθό ζύζηεμα ακήθεη θάζε έκα από ηα πημ θάης όνγακα 

ημο ακζνώπηκμο μνγακηζμμύ, ζομπιενώκμκηαξ ημκ πίκαθα πμο αθμιμοζεί.(4x0,25=1 μ) 

ΟΡΓΑΝΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΤΣΗΜΑ 

Οιζξθάγξπ  

Όοςειπ  

Μήηοα  

Καοδία  
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β) Κα δώζεηε ημοξ πημ θάης μνηζμμύξ (1 x 0,5 = 1 μ) 

i. Ηύηηανμ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ii. Όνγακμ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ΓΡΩΣΗΗ 6 

α) Οημκ παναθάης πίκαθα δίκμκηαη πιενμθμνίεξ γηα ηέζζενηξ (4) δςκηακμύξ 

μνγακηζμμύξ πμο όιμη ακήθμοκ ζηα ζπμκδοιςηά. Κα ακαθένεηε ζε πμηα Μμμηαλία 

Οπμκδοιςηώκ ακήθμοκ μη μνγακηζμμί 1 μέπνη 4, ζομπιενώκμκηαξ ημκ πίκαθα. (4 x 

0,25 = 1 μ) 

Δςκηακμί 

Μνγακηζμμί 

Νιενμθμνίεξ Μμμηαλίεξ 

Οπμκδοιςηώκ 

Μνγακηζμόξ 1 Γεκκήζεθε θαη μεγάιςζε ανπηθά ζημ κενό 

ακαπκέμκηαξ με βνάγπηα. Οηε ζοκέπεηα 

μεηαμμνθώζεθε ακαπηύζζμκηαξ ηεκ ηθακόηεηα κα δεη 

θαη ζηε λενά ακαπκέμκηαξ με πκεύμμκεξ. Γεκκά αβγά 

ζημ κενό. Πμ δένμα ημο είκαη ιείμ θαη πάκημηε ογνό. 

 

Μνγακηζμόξ 2 Δεη θαη πμιιαπιαζηάδεηαη μόκμ ζημ κενό. 

Γεκκά αβγά. Ακαπκέεη με βνάγπηα. Πμ δένμα ημο 

θαιύπηεηαη με ιέπηα. 

 

Μνγακηζμόξ 3 Γεκκήζεθε ζηε λενά από αβγά με ζθιενό θέιοθμξ. 

Έπεη ηεκ ηθακόηεηα κα πεηά. Ακαπκέεη με πκεύμμκεξ. 

Πμ δένμα ημο θαιύπηεηαη με θηενά. 

 

 

Μνγακηζμόξ 4 Δεη θονίςξ ζηε λενά. Γεκκά αβγά ζηε λενά. Ακαπκέεη 

με πκεύμμκεξ. Πμ δένμα ημο είκαη λενό θαη 

θαιύπηεηαη από θμιίδεξ. 
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β) Μ άκζνςπμξ ηαληκμμείηαη μαδί με άιιμοξ δςκηακμύξ μνγακηζμμύξ ζηα Θειαζηηθά. 

Κα ακαθένεηε ηέζζενα (4) παναθηενηζηηθά πμο δηθαημιμγμύκ γηαηί μ άκζνςπμξ είκαη 

Θειαζηηθό. (4 x 0,25 = 1 μ) 

i) …………………………………………………………………………………………………………………… 

ii) …………………………………………………………………………………………………………………… 

iii) …………………………………………………………………………………………………………………… 

iv) …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ΜΓΡΟ Γ: (6 μξμάδεπ) 

Από ηιπ ηοειπ εοωηήζειπ μα απαμηήζεηε ΜΟΝΟ ΔΤΟ. Κάθε ξοθή απάμηηζη 

βαθμξλξγείηαι με ηοειπ (3) μξμάδεπ. 

 

ΓΡΩΣΗΗ 1 

 

Ναίνκμομε δύμ πνάζηκα θοηά ηα μπμία πμηίδμομε θαη ηα ημπμζεημύμε ζηηξ ζοκζήθεξ 

πμο θαίκμκηαη ζηηξ εηθόκεξ γηα μενηθέξ μένεξ. 

 

  Α. Ννάζηκμ θοηό ζημ θωπ                Β. Ννάζηκμ θοηό ζημ ζκξηάδι 

                                                    

 

 

 

 

 

Οηε ζοκέπεηα παίνκμομε έκα θύιμ από ημ θοηό Α θαη έκα από ημ Β θαη θάκμομε ημ 

πείναμα απμπνςμαηηζμμύ θαη ακίπκεοζεξ αμύιμο. 

     

α) Πη παναηενμύμε:                                                                                   (1 x 1 = 1 μ) 

 ζημ θύιιμ Α ................................................................................................................... 

 ζημ θύιιμ Β .................................................................................................................... 

  

β) Οε πμημ ζομπέναζμα θαηαιήγμομε με ηεκ εθηέιεζε αοημύ ημο πεηνάμαημξ;  

                                                                                                               (1 x 1 = 1 μ) 

..................................................................................................................................................... 
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γ) Ρπμζέζηε όηη γηα θάπμημ ιόγμ ελαθακίδμκηακ όια ηα θοηά από ημκ πιακήηε μαξ. Πη 

ζα ζοκέβαηκε ζημοξ δςκηακμύξ μνγακηζμμύξ; Κα ακαθένεηε έκα ιόγμ πμο κα 

δηθαημιμγεί ηεκ απάκηεζή ζαξ.                                                                   (1 x 1 = 1 μ) 

 

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

ΓΡΩΣΗΗ 2 

 

Οε έκα ιηβάδη ηεξ Κόηηαξ Ξόδμο θαη ζημ γεηημκηθό μηθνό δάζμξ επηβηώκμοκ δηάθμνμη 

μνγακηζμμί, μη ηνμθηθέξ ζπέζεηξ πμο ακαπηύζζμκηαη μεηαλύ ημοξ απεηθμκίδμκηαη ζημ 

πημ θάης ηνμθηθό πιέγμα. 

 

 
α) Κα γνάρεηε δύξ δηαθμνεηηθέξ ηνμθηθέξ αιοζίδεξ πμο παναηενμύκηαη ζημ 

μηθμζύζηεμα (1 x 1 = 1 μ) 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

β) Ακ ελαθακηζηεί μ πιεζοζμόξ ηςκ θηδηώκ κα ελεγήζεηε ηη ζα ζομβεί ζημ πιεζοζμό 

ηεξ θμοθμοβάγηαξ. (1 x 1 = 1μ) 

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



Σελίδα 9 από 9 

γ) Πη δείπκμοκ ηα βέιε πμο ζοκδέμοκ ημοξ πιεζοζμμύξ ημο ηνμθηθμύ πιέγμαημξ; (1 x 

1 = 1μ) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ΓΡΩΣΗΗ 3 

 
Κα μειεηήζεηε ημ πημ θάης ζπήμα, πμο πανμοζηάδεη ημ ακαπαναγςγηθό ζύζηεμα ημο 

άκηνα ζε πιάγηα όρε, θαη κα μκμμάζεηε ηα όνγακα πμο πανμοζηάδμοκ μη εκδείλεηξ 1-6.  

(6 x 0,25 = 1,5 μ) 

 
α)Πη είκαη ε θνορμνπία θαη πςξ ζεναπεύεηαη; (1 x 1 = 1 μ) 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

β) Γηα πμημ ιόγμ ε θνορμνπία ζα μπμνμύζε κα πνμθαιέζεη ζηεηνόηεηα ζε έκα 

μνγακηζμό. (1 x 0,5 = 0,5 μ) 

.........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

Γιζηγήηοιεπ                                  ρμηξμίζηοια Β.Δ                      Μ  Διερθρμηήπ 

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

Κηθμιάμο Οηάις                           Φμονκίδμο Γεςνγία                    Ηθέιεξ Ιηιηηάδεξ 

………………………………………….. 

Φμονκίδμο Γεςνγία                    



 

Σελίδα 1 

 
 ΓΤΜΝΑΗΟ / ΛΤΚΔΗΟ ΚΑΣΩ ΠΤΡΓΟΤ                                          ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ: 2012-2013 

 
ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΗΟΤΝΗΟΤ 2013 

 
ΜΑΘΖΜΑ: ΒΗΟΛΟΓΗΑ                    ΣΑΞΖ: Α’ ΓΤΜΝΑΗΟΤ 
ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1:30’ 
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ: 07 Ηνπλίνπ 2012 
 
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: ............................................................................................................................................... 
 
ΣΜΖΜΑ: .........           ΑΡ.: ......... 
  

                                                                                                                ΒΑΘΜΟ:  
 
  

 

 
ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΓΟΚΗΜΗΟ ΑΠΟΣΔΛΔΗΣΑΗ ΑΠΟ ΟΚΣΩ (8) ΔΛΗΓΔ 

 

 
 

ΜΔΡΟ Α’: Απνηειείηαη από έξι (6) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε μία (1) κνλάδα. Να 
απανηήζεηε ζε όλερ ηιρ επωηήζειρ. 

 
 

1. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο κε ην γξάκκα (  ) αλ είλαη ζσζηέο ή κε ην γξάκκα (Λ)  αλ είλαη    

      ιαλζαζκέλεο .                                                                                                                                              
( 4 x 0,25 = 1 μ)    

 

 
  Α. 

 
Οη δσληαλνί νξγαληζκνί ηαμηλνκνύληαη ζε πέληε κεγάιεο νκάδεο πνπ νλνκάδνληαη ΒΑΗΛΔΗΑ. 

 

 
  Β. 

 
Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ νξγαληζκώλ νλνκάδεηαη Σαμηλνκία. 

 

 

 
  Γ. 

 
Όζα δώα δελ έρνπλ ζπνλδπιηθή ζηήιε αλήθνπλ ζηε ζπλνκνηαμία ησλ πνλδπισηώλ 

 

 
 Γ. 

  
Γύν θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζειαζηηθώλ είλαη όηη γελλνύλ «δσληαλά» κηθξά  θαη ην δέξκα ηνπο 

θαιύπηεηαη από ηξίρεο. 

 

 

 
 

2. Σν πην θάησ ζρήκα δείρλεη έλα ζπεξκαηνδσάξην. 

 α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ ζπεξκαηνδσαξίνπ όπσο δείρλνπλ νη αξηζκνί 1, 2, 3.  (3  x 0,25 = 0,75 μ) 
 
        

 

 

 

 

 

 

 β) Να εμεγήζεηε ην ξόιν ηνπ κέξνπο κε ηνλ αξηζκό 2.                                                               ( 1  x 0,25 = 0,25 μ) 

 ......................................................................................................................................................................................   

2. 
1... 

3. 
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3. ηνλ πην θάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηέζζεξηο (4) δσληαλνί νξγαληζκνί. Να γξάςεηε θάησ από ηνλ θάζε 

νξγαληζκό ην Βαζίιεην ζην νπνίν απηόο αλήθεη.                                                            (4 x 0,25 = 1 μ)    

                                                    

 
 

Εωνηανόρ Οπγανιζμόρ 

  
 

 
 

 
 

 
ΒΑΚΣΖΡΗΑ 

 
ΜΑΪΝΣΑΝΟ 

 
ΜΑΝΗΣΑΡΗΑ 

 
ΦΗΓΗ 

Βαζίλειο δωνηανών οπγανιζμών     

 

4. ηελ πην θάησ εηθόλα παξνπζηάδνληαη ηέζζεπα (4) όξγαλα ηνπ αλζξώπηλνπ ζώκαηνο. Να νλνκάζεηε απηά      

     ηα όξγαλα ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί :        (4 x 0,25 = 1 μ) 

 

 

 

 

 

 

   

 
5. Να αληηζηνηρίζεηε δίπια από ηνλ αξηζκό θάζε νξγάλνπ ην γξάκκα κε ηελ αληίζηνηρε ιεηηνπξγία πνπ βξίζθεηαη 

ζηε δεμηά πιεπξά ηνπ πίλαθα.          (4 x 0,25 = 1 μ) 

 

 

 

6. Σασ δίνετε πιο κάτω το ςχεδιάγραμμα ενόσ μικροςκοπίου. Να ονομάςετε τα μζρθ που παρουςιάηουν οι 

ενδείξεισ 1 μζχρι 4, ςυμπλθρώνοντασ τον πιο κάτω πίνακα.     (4x0,25=1 μ.) 

 

 
 
 

 

 

 

 

Όπγανο  Ανηιζηοίσεζε Λειηοςπγία 

1. Όξρεηο 1 _  …… Α. Γηνρέηεπζε ηνπ ζπέξκαηνο ζηνλ θόιπν 
ηεο γπλαίθαο θαηά ηελ ζεμνπαιηθή επαθή 

2. Ωαγσγόο 2 _  …… Β. Παξαγσγή ζπεξκαηνδσαξίσλ 

3. Μήηξα 3 _  …… Γ. πλάληεζε ηνπ ζπεξκαηνδσαξίνπ κε ην 
σάξην 

4. Πένο 4_  …… Γ. Δκθύηεπζε θαη αλάπηπμε εκβξύνπ 

Α/Α Μέπορ 

1.  

2.  

3.  

4.  

1 

3 

2 

4 
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ΜΔΡΟ Β’: Απνηειείηαη από έξι (6) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δύο (2) κνλάδεο. Από ηιρ 
έξι (6) επωηήζειρ να απανηήζεηε ΜΟΝΟ ζηιρ ηέζζεπιρ (4). 

 
 

1.ηελ πην θάησ εηθόλα θαίλνληαη δύν θύηηαξα  Α θαη  Β . 
  

 

 

 

 

 

                              

                         Α                                            Β 

 

            
 i) Πνην από ηα δύν πην πάλσ θύηηαξα είλαη ην θπηηθό;   _________________________________ 
                                                                                                                                                           (1 x 0,5 = 0,5 μ) 
 

 

ii) Να γξάςεηε ηξεηο (3) δηαθνξέο κεηαμύ θπηηθνύ θαη δσηθνύ θπηηάξνπ.     (3x0,5=1,5 μ.)
             

ΓΗΑΦΟΡΔ 
 

ΦΤΣΗΚΟ ΚΤΣΣΑΡΟ 
 

 
ΕΩΗΚΟ ΚΤΣΣΑΡΟ 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

                                                                                                                                                       
 

 

2. Ζ Διεπζεξία  θαη ν Κπξηάθνο απνθάζηζαλ λα απνθηήζνπλ παηδί. Ζ Διεπζεξία έρεη θαλνληθό θαηακήλην θύθιν 

28 εκεξώλ θαη ζέιεη λα μέξεη πνηεο είλαη νη γόληκεο κέξεο ηνπ θύθινπ ηεο, γηα λα κπνξέζεη λα γίλεη ε 

γνληκνπνίεζε. Να απαληήζεηε ζηα επόκελα εξσηήκαηα: 

 
α. Να ππνινγίζεηε θαη λα γξάςεηε ζε πνηεο ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο, ε Διεπζεξία ζα κπνξνύζε λα κείλεη 

έγθπνο αλ είρε ζεμνπαιηθή επαθή, δεδνκέλνπ όηη είρε «πεξίνδν» (πξώηε κέξα ηνπ θύθινπ ηεο) ζηηο 10 Μαΐνπ.                                                                                                                           

(1 x 1 = 1 μ) 
 

 

 

 

 

 

 

..................................................................................................................................................................................... 

Μάιος  Ιούνιος 
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ  Δ Τ Τ Π Π Σ Κ 

 1 2 3 4 5 6      1 2 3 

7 8 9 10 11 12 13  4 5 6 7 8 9 10 

14 15 16 17 18 19 20  11 12 13 14 15 16 17 

21 22 23 24 25 26 27  18 19 20 21 22 23 24 

28 29 30 31     25 26 27 28 29 30  
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β. Πόηε ππνινγίδεηε ε Διεπζεξία λα έρεη ηελ επόκελή ηεο «πεξίνδν», αλ δε κείλεη έγθπνο;              (1 x 1 = 1 μ)      

..................................................................................................................................................................................... 
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α. Να γξάςεηε δύο (2) δηαθνξέο αλάκεζα ζην ζπεξκαηνδσάξην θαη ην σάξην.                             (2 x 0,5 = 1 μ)      

 i.  ................................................................................................................................................................................            2.    

   ii. ................................................................................................................................................................................  

 

β. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο.                                                                   (4 x 0,25 = 1 μ)                        

        

i. Ζ έμνδνο ηνπ εκβξύνπ από ηνλ θόιπν ηεο γπλαίθαο νλνκάδεηαη ……………………………….……………….. 

ii. Ζ ………………………………………… κπνξεί λα ζεξαπεπηεί κε πεξηηνκή. 

iii. Σα σάξηα παξάγνληαη ζηηο  ………………………………………… . 

iv.  Ζ έλσζε ηνπ ζπεξκαηνδσαξίνπ θαη ηνπ σαξίνπ νλνκάδεηαη  ………………………………………… . 

 

 

4α. Να αληηζηνηρήζεηε θάζε όξγαλν ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ κε ηε ιεηηνπξγία πνπ επηηειεί.  

(4 x 0,25 = 1 μ) 
 

Γπ. 
Όπγανο Ανηιζηοίσεζε 

Α/Α Λειηοςπγία 

Οπγάνος 

Α  

 

    Φιέβεο , αξηεξίεο,     
     ηξηρνεηδή αγγεία 

 

 

Α _ …… 

 

 

1 Πέςε θαη απνξξόθεζε 

νπζηώλ ηεο ηξνθήο 

Β   

 
          
 
 
 
 

Γπλαηθείν 
Αλαπαξαγσγηθό ζύζηεκα 

 

 

               Β _ …… 
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Βνεζνύλ ζηελ αλαπλνή, 

δηεπθνιύλνληαο ηελ 

αληαιιαγή αεξίσλ, 

νμπγόλνπ θαη δηνμεηδίνπ 

ηνπ άλζξαθα. 

Γ  

 

           Έληεξα 

 

 

 Γ _ …… 

 

 

3 
σιήλεο κέζα ζηνπο 

νπνίνπο θπθινθνξεί ην 

αίκα. 

Γ 
 

 

 
 
 

       Πλεύκνλεο 

 

 

 Γ _ …… 

 

 

 

4 

Υξεζηκεύεη γηα ηελ 
παξαγσγή σαξίσλ, ηε 
γνληκνπνίεζε , ηελ 
θύεζε, ηελ αλάπηπμε ηνπ 
εκβξύνπ θαη ηνλ ηνθεηό. 
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β. Να αλαθέξεηε ζε πνην νξγαληθό ζύζηεκα αλήθεη θάζε έλα από ηα πην θάησ όξγαλα ηνπ αλζξώπηλνπ 
νξγαληζκνύ, ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί.      
 

                          (4 x 0,25 = 1 μ) 

ΟΡΓΑΝΟ ΟΡΓΑΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 

ηνκάρη  

Πλεύκνλεο  

Κόιπνο  

Φιέβεο  

 
 

 

5α. ηνλ παξαθάησ πίλαθα δίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηέζζεξηο (4) δσληαλνύο νξγαληζκνύο πνπ όινη αλήθνπλ 

ζηα ζπνλδπισηά. Να αλαθέξεηε ζε πνηα Οκνηαμία πνλδπισηώλ αλήθνπλ νη νξγαληζκνί 1 κέρξη 4, 
ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πίλαθα.                                                                                    

(4 x 0,25 = 1 μ) 
 
 

 
 
β. Ο πειαξγόο ηαμηλνκείηαη καδί κε άιινπο δσληαλνύο νξγαληζκνύο ζηα πηελά. Να αλαθέξεηε ηέζζεπα (4) 
ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηθαηνινγνύλ γηαηί ν πειαξγόο είλαη πηελό.                               (4 x 0,25 = 1 μ) 
 
i) …………………………………………………………………………………………………………………… 

ii) …………………………………………………………………………………………………………………… 

iii) …………………………………………………………………………………………………………………… 

iv) …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 
 
 

Εωνηανοί Οπγανιζμοί Πλεποθοπίερ Ομοηαξίερ 
πονδςλωηών 

Οξγαληζκόο 1 Εεη θπξίσο ζηελ μεξά, ελώ θάπνηνη άιινη 
δνπλ κόληκα θαη ζην λεξό. Γελλά απγά ζηελ 
μεξά. Αλαπλέεη κε πλεύκνλεο. Σν δέξκα ηνπ 
είλαη μεξό θαη θαιύπηεηαη από θνιίδεο. 

 

Οξγαληζκόο 2 Εεη θαη πνιιαπιαζηάδεηαη κόλν ζην λεξό.  
Γελλά αβγά. Αλαπλέεη κε βξάγρηα. Σν δέξκα 
ηνπ θαιύπηεηαη κε ιέπηα. 

 

Οξγαληζκόο 3 Γελ γελλά απγά αιιά δσληαλά κηθξά, ηα 
νπνία ζειάδνπλ ζηα αξρηθά ζηάδηα ηεο δσήο 
ηνπο. Αλαπλέεη κε πλεύκνλεο θαη ην δέξκα 
ηνπ θαιύπηεηαη κε ηξίρεο.   

 

Οξγαληζκόο 4 Γελλήζεθε θαη κεγάισζε αξρηθά ζην λεξό 
αλαπλένληαο κε βξάγρηα. ηε ζπλέρεηα, 
κεηακνξθώζεθε αλαπηύζζνληαο ηελ 
ηθαλόηεηα λα δεη θαη ζηελ μεξά αλαπλένληαο 
κε πλεύκνλεο. Γελλά αβγά ζην λεξό. Σν 
δέξκα ηνπ είλαη ιείν θαη πάληνηε πγξό. 
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ΜΔΡΟ Γ’: Απνηειείηαη από ηπειρ (3) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε ηπειρ (3) κνλάδεο. Από 
ηιρ ηπειρ (3) επωηήζειρ να απανηήζεηε ΜΟΝΟ ζηιρ δύο (2). 

 

1. α) Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ πνπ θαίλνληαη ζην παξαθάησ   ζρεδηάγξακκα.                                                                                                                    

(6 x 0,25 = 1,5 μ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

β)  Να ςυμπλθρώςετε τα κενά ςτισ πιο κάτω προτάςεισ:      (4x0,25=1 μ.) 

 

i)  Το όργανο που λειτουργεί ςαν αντλία ςτζλνοντασ αίμα ςτα υπόλοιπα όργανα ονομάηεται 

................................. 

ii) Τα όργανα που είναι υπεφκυνα για τον κακαριςμό του αίματοσ από τισ βλαβερζσ ουςίεσ με τθν 

παραγωγι οφρων ονομάηονται ................................ 

iii) Το όργανο που απαλλάςςει τον οργανιςμό από βλαβερζσ ουςίεσ και παράγει τθ χολι ονομάηεται 

................................ 

iv) Οι λεπτοί ςωλινεσ μζςα ςτουσ οποίουσ κυκλοφορεί το αίμα ονομάηονται ................................ 

 

 γ)  Ση ελλννύκε κε ηνλ όξν «Οξγαληθό ζύζηεκα»;                                                           (0,5 x 1 = 1 μ) 

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

2. αο δίλεηαη πην θάησ ζρεδηαγξάκκαηα ηνπ γπλαηθείνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο. Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα 

πνπ παξνπζηάδνπλ νη ελδείμεηο 1 κέρξη 4, ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πην θάησ πίλαθα.               (6 x 0,25 = 1,5 μ) 

 

                                                                                                                          

1      5 

2                                                                6 

         3                                                                                                                                                                                                 

                                                                                             7 

         4      8 

 

 

ΟΡΓΑΝΟ 
 

1:  

2: 

3: 

4: 

5: 

6: 

Α/Α Όπγανο 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  
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β. Να αλαθέξεηε κηα βαζηθή ιεηηνπξγία ησλ όξρεσλ.                                                                  (1 x 0,5 = 0,5 μ) 

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

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

 

γ. Να εμεγήζεηε ηη ζπκβαίλεη θαηά ηελ παζνινγηθή θαηάζηαζε πνπ νλνκάδεηαη «θξπςνξρία»        (1 x 1 = 1 μ) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

 
 

3. α. Πην θάησ απεηθνλίδεηαη ε δηαδηθαζία ηεο θσηνζύλζεζεο. Να ζπκπιεξώζεηε θαηάιιεια ηα θελά ζην πην 

θάησ ζρεδηάγξακκα έηζη ώζηε λα θαίλνληαη νη πξώηεο ύιεο, νη απαξαίηεηνη παξάγνληεο γηα ηε δηεμαγσγή ηεο 
θσηνζύλζεζεο, θαζώο θαη ηα πξντόληα ηεο θσηνζύλζεζεο.                                                           (6 x 0,25 = 1,5 μ) 
 

 
 
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
β.  ε έλα δάζνο ππάξρνπλ νη πην θάησ παξάγνληεο: επθάιππηνη, ζθίνπξνη, ρνξηάξη, θίδηα, πνπιηά, ζάκλνη, , 
κύθεηεο θαη ζθνπιήθηα ζην έδαθνο. 
       
Να μερσξίζεηε ηνπο πην πάλσ παξάγνληεο ζε απηόηξνθνπο θαη ζε εηεξόηξνθνπο .            (8x 0,125= 0,5 μ.) 
 
 

 Απηόηξνθνη νξγαληζκνί : _________________________________________________________ 
 
 

 Δηεξόηξνθνη νξγαληζκνί : _________________________________________________________ 
 

 
 
  



 

8 

 

 

 γ.      i. Να εξθγιςετε ποιοι οργανιςμοί χαρακτθρίηονται ωσ αυτότροφοι.                        (1x0,5=0,5 μ.) 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

             ii. Να εξθγιςετε ποιοι οργανιςμοί χαρακτθρίηονται ωσ ετερότροφοι.      (1x0,5=0,5 μ.) 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

ΣΔΛΟ 

 
 
 
 
 
 
 
     Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ                                
 
…………………………..                         
 
  Φινπξήο σηήξεο                              
 
 
                                                                                                                  
  
 




	Εξώφυλλο v2
	Εισαγωγή Εξεταστικά Δοκίμια Α Γυμνασίου v4
	1. Binder1 1-5
	1. 2013A-gym-aglantzia-nic.doc
	2. 2013A-gym-faneromenis-lef
	3. 2013A-gym-palouriotissa-lef
	4. 2013A-gym-akropoli-lef
	5. 2013A-gym-makedonitissa-lef

	2. Binder2 6-10
	6. 2013A-gym-eggomis-lef
	7. 2013A-gym-platy-lef
	8. 2013A-gym-ag. dometios-lef
	9. 2013A-gym-anthoupolis-lef
	10. 2013A-gym-Ag.Vasilios-Strov

	3. Binder3 16-25
	11. 2013A-gym-ag-stylianou-lef
	12. 2013A-gym-stavrou-lef
	13. 2013A-gym-konstantnoupoleos-lef
	14. 2013A-gym-dianellou theodotou-lef
	15. 2013A-gym-latsia-lef
	16. 2013A-gym-archangelos-lef
	17. 2013A-gym-agiouiwanni-lef
	18. 2013A-gym-geri-lef
	19. 2013A-gym-perachorio-lef
	20. 2013A-gym-ag-varvara-lef
	21. 2013A-gym-klirou-lef
	22. 2013A-gym-soleas-lef
	23. 2013A-gym-akaki-lef
	24. 2013A-gym-kokkinotrimithia-lef
	25. 2013A-gym-nareg-lef

	4. Binder4 26-35
	26. 2013A-gym-laniteio-lem
	27. 2013A-gym-kalogeropoulou-lem
	28. 2013A-gym-ag-ioannis-lem
	29. 2013A-gym-neapolis-lem
	30. 2013A-gym-katholiki-lem
	31. 2013A-gym-polemidia-lem
	32. 2013A-gym-tsireio-lem
	33. 2013A-gym-ag-antonios-lem
	34. 2013A-gym-thekleio-lem
	35. 2013A-gym-linopetra-lem

	5. Binder5 36-45
	36. 2013A-gym-ag-athanasios-lem
	37. 2013A-gym-ag-varvara-lem
	38. 2013A-gym-ag-fylaxseos-lem
	39. 2013A-gym-ag-neofytou-lem
	40. 2013A-gym-episkopis-lem
	41. 2013A-gym-zakaki-lem
	42. 2013A-gym-traxoniou-lem
	43. 2013A-gym-omodous-lem
	44. 2013A-gym-agrou-lem
	45. 2013A-gym-ypsonas-lem

	6. 2013A-gym-lemythou-lem
	7. Binder6 47-58
	46. 2013A-gym-drosia-lar
	47. 2013A-gym-evryviadeio-lar
	48. 2013A-gym-faneromeni-lar
	49. 2013A-gym-livadion-lar
	50. 2013A-gym-petraki-lar
	51. 2013A-gym-vergina-lar
	52. 2013A-gym-lefkara-lar
	53. 2013A-gym-aradippou-lar
	54. 2013A-gym-kitiou-lar
	55. 2013A-gym-athienou-lar
	56. 2013A-gym-xylotymbou
	57. 2013A-gym-xylofagou-lar

	8. Binder7 59-61
	58. 2013A-gym-paralimni-amm
	59. 2013A-gym-kokkinochoria-amm
	60. 2013A-gym-eiriniskaielefterias-amm

	9. 62. 2013A-gym-rizokarpso-amm
	10. Binder8 63-72
	62. 2013A-gym-ag-theodorou-paf
	63. 2013A-gym-nikolaideio-paf
	64. 2013A-gym-ap-pavlos-paf
	65. 2013A-gym-geroskipou-paf
	66. 2013A-gym-embas-paf
	67. 2013A-gym-theoskepastis-paf
	68. 2013A-gym-polemiou-paf
	69. 2013A-gym-panagia-pafos
	70. 2013A-gym-polis-chrysochous-paf
	71. 2013A-gym-kato-pyrgos-paf

	Οπισθόφυλλο v1

