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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

 
ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΙΜΩΝ 2021 
 

Εξεταζόμενο αντικείμενο (Κωδικός): ΒΙΟΛΟΓΙΑ (520) 
Ημερομηνία και Ώρα εξέτασης: Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2021, 15:30 - 18:30 
 

 
ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ (19) ΣΕΛΙΔΕΣ 

 
 
 

Όλες οι απαντήσεις πρέπει να καταγραφούν στο Τετράδιο Απαντήσεων. 
Σε κάθε απάντηση να αναγράφετε τον αριθμό της ερώτησης. 

 
 
ΜΕΡΟΣ Α΄:  Αποτελείται από 8 ερωτήσεις. 

Να απαντήσετε και τις 8 ερωτήσεις. 
Η κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 5 μονάδες. 

 

Ερώτηση 1 (Μονάδες 5) 

Κατά την Εργαστηριακή Άσκηση 2 στην Ενότητα «Μοριακή Βιολογία και Βιοτεχνολογία» στη 
Γ΄ Λυκείου, ο/η εκπαιδευτικός αποφασίζει να τροποποιήσει το πείραμα της απομόνωσης του 
DNA από δείγμα σάλιου. Αναθέτει στις δύο από τις τέσσερις ομάδες μαθητών/τριών να 
εκτελέσουν το πείραμα ακολουθώντας επακριβώς τη μεθοδολογία, ενώ στις υπόλοιπες δύο 
ομάδες δίνει την οδηγία να αποφύγουν το βήμα της προσθήκης σαπουνιού στο δείγμα τους.  

 

Ποια από τις πιο κάτω συχνές παρανοήσεις (εναλλακτικές ιδέες) των μαθητών/τριών 
μπορεί να αντιμετωπίσει η συγκεκριμένη διαφοροποίηση στη διδακτική προσέγγιση 
από τον/την εκπαιδευτικό; 

 

Α. Το DNA μέσα στα κύτταρα έχει τη μορφή της διπλής έλικας 

Β. Το DNA κυκλοφορεί αδιάλυτο μέσα στα κύτταρα 

Γ. Το DNA λόγω του μεγάλου μοριακού του βάρους καταβυθίζεται πολύ εύκολα σε ένα 

διάλυμα 

Δ. Το περισσότερο DNA βρίσκεται ελεύθερο εκτός κυττάρων στο σάλιο.  
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Ερώτηση 2 (Μονάδες 5) 

Η ταξινομία του Bloom είναι μια κλίμακα ταξινόμησης διαφορετικών στόχων και δεξιοτήτων 
που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί κατά τη διδασκαλία τους. Αυτή η ταξινομία περιλαμβάνει 
έξι (6) διαφορετικά επίπεδα, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δομή των 
μαθησιακών στόχων και των αξιολογήσεων. Συγκεκριμένα, τα επίπεδα είναι τα εξής: 
 
1. Γνώση  

2. Κατανόηση 

3. Εφαρμογή 

4. Ανάλυση 

5. Σύνθεση 

6. Αξιολόγηση 

 

Ο/H εκπαιδευτικός θέτει τα πέντε (5) παρακάτω ερωτήματα στους/στις μαθητές/τριες: 

I. Σας δίνεται η αλληλουχία των νουκλεοτιδίων: ATG - CGT- GAC  

 Να καταγράψετε με τη βοήθεια του γενετικού κώδικα την αλληλουχία των αμινοξέων του 

τριπεπτιδίου. 

II. Να εξηγήσετε γιατί οι έννοιες της αντιγραφής, της μεταγραφής και της μετάφρασης 

περιγράφουν το «κεντρικό δόγμα» της μοριακής βιολογίας. 

III. Εξώνιο ονομάζεται οποιοδήποτε μέρος ενός γονιδίου το οποίο αποτελεί τμήμα του ώριμου 

RNA, που παράγεται από αυτό το γονίδιο, μετά την αφαίρεση των εσωνίων μέσω του 

ματίσματος (splicing) του RNA. Ας υποθέσουμε ότι το μάτισμα μπορεί να δημιουργήσει 

όλες τις πιθανές παραλλαγές και συνδυασμούς ώριμου RNA. Πόσες διαφορετικές 

πεπτιδικές αλυσίδες  θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα γονίδιο με τρία (3) εξώνια και δύο 

(2) εσώνια; 

IV. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Οι μεταλλάξεις:  

 α.  είναι πάντα βλαβερές για τον οργανισμό 

 β. συμβαίνουν με τυχαίο τρόπο 

 γ. είναι πάντα ευεργετικές για τον οργανισμό 

 δ. είναι πάντα κληρονομικές. 
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V. Ένας/Μία γεωργός καλλιεργεί στο κτήμα του/της ένα φυτό που έχει κίτρινα ή κόκκινα άνθη 

και καρπούς με στρογγυλό ή ωοειδές σχήμα. Από τη διασταύρωση φυτών με κίτρινα άνθη 

και στρογγυλούς καρπούς με φυτά που έχουν κόκκινα άνθη και ωοειδείς καρπούς πήρε 

μόνο φυτά με πορτοκαλί άνθη και ωοειδείς καρπούς. Τα στελέχη τα οποία διασταυρώθηκαν 

ήταν αμιγή και τα γονίδια που ελέγχουν τα δύο χαρακτηριστικά βρίσκονται σε διαφορετικά 

ζεύγη ομόλογων χρωμοσωμάτων. Να κάνετε τη διασταύρωση και να αιτιολογήσετε τα 

αποτελέσματα.   

 

Ποιο/α από τα παραπάνω ερωτήματα αφορά/ούν το επίπεδο της εφαρμογής; 

 

Α. Τα ερωτήματα I, III και V 

Β. Τα ερωτήματα II, IV και V 

Γ. Τα ερωτήματα I και V 

Δ. Μόνο το ερώτημα II. 

 

 

 

Ερώτηση 3 (Μονάδες 5) 

O/Η εκπαιδευτικός ανέφερε στους/στις μαθητές/τριες ότι: 

«Πριν από τον Μέντελ, αρκετοί ερευνητές είχαν προσπαθήσει να εξαγάγουν συμπεράσματα 
σχετικά με την κληρονομική διάδοση χαρακτηριστικών, πειραματιζόμενοι με διασταυρώσεις 
διαφόρων ποικιλιών ενός φυτού. Η μέθοδος όμως που επέλεξε να ακολουθήσει ο Μέντελ 
διέθετε ορισμένα στοιχεία που, αφενός μεν διαφοροποιούσαν την έρευνά του από 
προηγούμενες προσπάθειες, αφετέρου δε ήταν καθοριστικές για την επιτυχία της». 

 

Αφού ολοκληρώθηκε η ενότητα που αφορά στην κληρονομικότητα στην Α΄ Λυκείου, ο/η 
εκπαιδευτικός ζήτησε από τους/τις μαθητές/τριες να γράψουν τέσσερα (4) στοιχεία 
καθοριστικά για την επιτυχία των πειραμάτων του Μέντελ. 
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Σε ποιο από τα παρακάτω στοιχεία, τα οποία έγραψε ένας/μία μαθητής/τρια Α’ Λυκείου 
εμπεριέχεται παρανόηση (εναλλακτική ιδέα); 

 

Α. Οι ποικιλίες μοσχομπίζελου που προμηθεύτηκε από σποροπαραγωγούς της περιοχής ο 

Μέντελ για τις έρευνές του, φυσιολογικά αναπαράγονταν με αυτεπικονίαση των ανθέων 

τους 

Β. Ο Μέντελ μελέτησε τη διάδοση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών του φυτού και 

επιβεβαίωσε ότι υπάρχει ένα γονίδιο για κάθε χαρακτηριστικό που κληρονομείται 

Γ. Σημαντική για τον έλεγχο των διασταυρώσεων που πραγματοποιούσε κάθε φορά ήταν και 

η επιλογή του Μέντελ να καλύπτει τα φυτά σε θερμοκήπιο, προκειμένου να μη 

γονιμοποιούνται από έντομα 

Δ. Ο Μέντελ μετρούσε επακριβώς τον αριθμό των θυγατρικών φυτών που εμφάνιζαν το 

εκάστοτε χαρακτηριστικό και στη συνέχεια επεξεργαζόταν τις μετρήσεις. 

 

Ερώτηση 4 (Μονάδες 5) 

Ο/Η εκπαιδευτικός προβάλλει σε μαθητές/τριες Γ΄ Λυκείου το Σχήμα 1, το οποίο παρουσιάζει 
τη μεταβολή της συγκέντρωσης των ιντερφερονών, των αντιγόνων και των αντισωμάτων που 
ανιχνεύονται στο σώμα ασθενούς, ως αποτέλεσμα πρωτογενούς ανοσοβιολογικής 
απόκρισης μετά από μία μικροβιακή μόλυνση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1 
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Στη συνέχεια ο/η εκπαιδευτικός καλεί τους/τις μαθητές/τριες να μελετήσουν τη γραφική 
παράσταση και να προσδιορίσουν ποια καμπύλη του Σχήματος 1 (από τις Α, Β ή Γ) 
αντιστοιχεί στη συγκέντρωση των ιντερφερονών, ποια στη συγκέντρωση των αντιγόνων και 
ποια στη συγκέντρωση των αντισωμάτων, καθώς και τον τύπο του μικροβίου που εισήλθε 
στο σώμα του ασθενούς, καταγράφοντας τα συμπεράσματά τους. 

 

Να επιλέξετε ποιο από τα παρακάτω συμπεράσματα, Α μέχρι Δ, των μαθητών/τριών 
είναι λανθασμένο. 

 

Α. Η καμπύλη Α αντιστοιχεί στη συγκέντρωση των αντιγόνων, γιατί παρατηρείται αύξηση στη 

συγκέντρωση των αντιγόνων μετά τη μόλυνση αλλά στο τέλος μηδενίζεται 

Β. Η καμπύλη Β αντιστοιχεί στη συγκέντρωση των αντισωμάτων, γιατί παρατηρείται χαμηλή 

συγκέντρωσή τους στην αρχή και βαθμιαία άνοδός τους μετά τη μόλυνση 

Γ. Ο ασθενής πρέπει να μολύνθηκε από ιό, αφού παρατηρείται αύξηση στη συγκέντρωση 

των ιντερφερονών 

Δ. Η καμπύλη Γ αντιστοιχεί στη συγκέντρωση των αντισωμάτων, αφού πρόκειται για 

πρωτογενή ανοσοβιολογική απόκριση. 

 

Ερώτηση 5 (Μονάδες 5) 

 
Πιο κάτω παρατίθεται το πείραμα του Λάζαρο Σπαλαντζάνι (Lazzaro Spallanzani): 
 
«Τον 18ο αιώνα, ο Λάζαρο Σπαλαντζάνι εξέφρασε την ιδέα ότι η τροφή 
διασπάται (χωνεύεται) με τη δράση των γαστρικών υγρών, παρά με τη 
δράση των μυών, όπως πίστευαν άλλοι επιστήμονες της εποχής του. Για 
να το αποδείξει, κατάπιε έναν κούφιο ξύλινο σωλήνα μήκους 2 cm και 
διαμέτρου 0,5 cm, ο οποίος περιείχε ένα κομμάτι κρέας. Ο σωλήνας ήταν 
σφραγισμένος στα δύο άκρα του, αλλά τα τοιχώματά του είχαν πολλές 
μικρές τρύπες. Δύο μέρες αργότερα, ο ξύλινος κύλινδρος αποβλήθηκε 
από το σώμα του Σπαλαντζάνι. Ο κύλινδρος όταν αποβλήθηκε από το 
σώμα του ήταν σχεδόν άδειος».  
 
 
Τέσσερις μαθητές/τριες κατέγραψαν τις απόψεις τους ως προς την εγκυρότητα του 
πειράματος του Σπαλαντζάνι:  
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Μαθητής/τρια Α: Το κρέας δεν διασπάται μόνο από το γαστρικό υγρό. 

Μαθητής/τρια Β: Δεν υπήρχε πείραμα ελέγχου. 

Μαθητής/τρια Γ: Η διαδικασία έβαλε σε κίνδυνο την υγεία του. 

Μαθητής/τρια Δ: Το κρέας θα μπορούσε να είχε αποσυντεθεί από μικρόβια.  

 

Να επιλέξετε τον/τη μαθητή/τρια ο/η οποίος/α εξέφρασε τη λανθασμένη άποψη, ως 
προς την εγκυρότητα του πειράματος.  

 
Ερώτηση 6   (Μονάδες 5) 

Στην A΄ Γυμνασίου, στην Ενότητα 2 «Ταξινομώντας τους Ζωντανούς Οργανισμούς του 
Πλανήτη μας», ο/η εκπαιδευτικός επιλέγει τη μελέτη του Πίνακα 1, ο οποίος παρουσιάζει τα 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα των ομοταξιών των σπονδυλωτών. Στη συνέχεια καλούνται οι 
μαθητές/τριές του/της να συμπληρώσουν τη Δραστηριότητα 2.6.4. 
 

Πίνακας 1 

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα 
Ζουν και πολλαπλασιάζονται μόνο στο νερό. Γεννούν αβγά. Αναπνέουν με 

βράγχια. Το δέρμα τους καλύπτεται με λέπια.  

Γεννιούνται και μεγαλώνουν αρχικά στο νερό αναπνέοντας με βράγχια. Στη 

συνέχεια, μεταμορφώνονται αναπτύσσοντας την ικανότητα να ζουν και στην 

ξηρά αναπνέοντας με πνεύμονες. Γεννούν αβγά στο νερό. Το δέρμα τους είναι 

λείο και πάντοτε υγρό. 

Ζουν κυρίως στην ξηρά ενώ κάποια ζουν μόνιμα και στο νερό. Γεννούν αβγά 

στην ξηρά. Αναπνέουν με πνεύμονες. Το δέρμα τους είναι ξηρό και καλύπτεται 

από φολίδες. 

Γεννιούνται στην ξηρά από αβγά με σκληρό κέλυφος. Τα περισσότερα έχουν 

την ικανότητα να πετούν. Το δέρμα τους καλύπτεται με φτερά/πούπουλα. 

Αναπνέουν με πνεύμονες. 

Δεν γεννούν αβγά, αλλά «ζωντανά» μικρά, τα οποία θηλάζουν στα αρχικά 

στάδια της ζωής τους. Ζουν άλλα στην ξηρά και άλλα στο νερό. Αναπνέουν με 

πνεύμονες. Το δέρμα τους καλύπτεται, κατά κανόνα, με τρίχες.  
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Δραστηριότητα 2.6.4 

 

Η Δραστηριότητα 2.6.4 προωθεί κάποια/ες από τις συνιστώσες της μάθησης. Να 
επιλέξετε την ορθή δήλωση, η οποία εξηγεί γιατί ο/η εκπαιδευτικός επέλεξε τη 
δραστηριότητα αυτή.  

Α. Η δραστηριότητα αυτή έχει ως στόχο να προωθήσει πειραματικές δεξιότητες στους/στις 

μαθητές/τριες 

Β.  Η δραστηριότητα αυτή έχει ως στόχο να προωθήσει την απόκτηση εμπειριών από τους/τις  

μαθητές/τριες 

Γ. Η δραστηριότητα αυτή έχει ως στόχο να προωθήσει την ανάπτυξη δεξιοτήτων από τους/τις 

μαθητές/τριες, συμπεριλαμβανομένων των δεξιοτήτων συλλογισμού 

Δ. Η δραστηριότητα αυτή έχει ως στόχο να προωθήσει την ανάπτυξη στάσεων από τους/τις 

μαθητές/τριες. 
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Ερώτηση 7   (Μονάδες 5) 

Με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας των δραστηριοτήτων της Α΄ Λυκείου στις οποίες 
μελετάται η Μεσόφαση και η Κυτταρική Διαίρεση, ο/η εκπαιδευτικός ζητά από τους/τις 
μαθητές/τριες να λύσουν την πιο κάτω άσκηση στο πλαίσιο μίας σύντομης αξιολόγησης. 

 

Άσκηση:  

Στο Σχήμα 2 φαίνεται η δομή του γενετικού υλικού σε διάφορες/α φάσεις – στάδια  (Α μέχρι 
Ε) του κυτταρικού κύκλου. Να ονομάσετε τη φάση ή/και το στάδιο την/το οποία/ο 
αντιπροσωπεύουν οι ενδείξεις Α μέχρι Ε και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πιο κάτω παρατίθενται Δείκτες Επιτυχίας που αναμένεται οι μαθητές/τριες να κατακτήσουν 
με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας της συγκεκριμένης δραστηριότητας:  

I. Κατά τη μεσόφαση, κάθε μόριο DNA συσπειρώνεται, σχηματίζοντας ένα νημάτιο 

χρωματίνης. Κάθε νημάτιο χρωματίνης διπλασιάζεται κατά τη μεσόφαση. 

II. Κατά τη μίτωση της κυτταρικής διαίρεσης κάθε διπλασιασμένο νημάτιο χρωματίνης 

συσπειρώνεται ακόμη πιο πολύ και δημιουργεί ένα χρωματόσωμα 

III. Τα χρωματοσώματα είναι δομές οι οποίες εμφανίζονται στο ευκαρυωτικό κύτταρο κατά τη 

διαδικασία της διαίρεσης. Κάθε χρωματόσωμα αποτελείται από δύο αδελφές χρωματίδες. 

Κάθε χρωματίδα αποτελείται από ένα πολύ συσπειρωμένο νημάτιο χρωματίνης.  

IV. Τα χρωματοσώματα περιέχουν το γενετικό υλικό DNA, στο οποίο βρίσκεται 

αποθηκευμένη η γενετική πληροφορία.  

 

Σχήμα 2 
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Να επιλέξετε την απάντηση η οποία αντιστοιχεί στους δείκτες επιτυχίας που 
εξετάζονται με τη συγκεκριμένη άσκηση. 

Α. I, III και IV 

Β. I, II και III 

Γ. II και III 

Δ. II, III και IV. 

 

Ερώτηση 8 (Μονάδες 5) 

Ένας/Mία εκπαιδευτικός μετά τη διδασκαλία του Δείκτη Επιτυχίας 3.7 «Οι μαθητές/τριες να 
μπορούν να ετοιμάζουν και να παρατηρούν μικροσκοπικά παρασκευάσματα ζωικών και 
φυτικών κυττάρων» στην Α΄ Γυμνασίου, συμπέρανε μέσω της συντρέχουσας αξιολόγησης ότι 
σε αρκετούς/ές μαθητές/τριες δημιουργήθηκε η παρανόηση (εναλλακτική ιδέα) ότι τα κύτταρα 
είναι επίπεδα. 

Ο επόμενος Δείκτης Επιτυχίας ο οποίος πρέπει να διδαχθεί είναι ο 3.10 «Οι μαθητές/τριες να 
εξηγούν τη δομή και τη λειτουργία του κυττάρου». Πιο κάτω φαίνονται πέντε (5) πιθανές 
αφορμήσεις τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιήσει ο/η εκπαιδευτικός κατά την έναρξη του 
μαθήματος: 

 

I. Μία εισαγωγική διαφάνεια με εικόνες από διάφορους τύπους κυττάρων 

II. Φωτογραφίες διαφόρων τύπων κυττάρων από οπτικό μικροσκόπιο 

III. Μοντέλα (προπλάσματα) φυτικού και ζωικού κυττάρου 

IV. Έτοιμα παρασκευάσματα διαφορετικών τύπων κυττάρων στο μικροσκόπιο 

V. Φωτογραφίες ζωικού κυττάρου από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης. 

 

Ποιος συνδυασμός από τις πιο πάνω αφορμήσεις είναι ο πιο κατάλληλος ώστε να 
βοηθήσει στη διόρθωση της παρανόησης (εναλλακτικής ιδέας) που έχει δημιουργηθεί 
στους/στις μαθητές/τριες; 

 

Α. I, ΙΙ 

Β. ΙΙ, IV 

Γ. ΙΙΙ, V 

Δ. I, ΙV. 

ΤΕΛΟΣ ΜΕΡΟΥΣ Α΄ 

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Β΄ 
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MΕΡΟΣ Β΄:  Αποτελείται από 6 ερωτήσεις.  
Να απαντήσετε και τις 6 ερωτήσεις.  
Η κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 10 μονάδες. 

 
Ερώτηση 9   (Μονάδες 10) 

Κατά τη διδασκαλία του κεφαλαίου «Ανακαλύπτοντας τη Διατροφή μας» στη Β΄ Γυμνασίου, 
οι μαθητές/τριες συζητούν πώς μπορούν να διαπιστώσουν πειραματικά κατά πόσο ο 
φρέσκος χυμός λεμονιού ή το διάλυμα γλυκόζης περιέχουν βιταμίνη C. Τέσσερις 
μαθητές/τριες προτείνουν τους ακόλουθους τρόπους: 

Μαθητής/τρια Α: Να βάλουμε 3ml διαλύματος υπερμαγγανικού καλίου μέσα σε ένα 
δοκιμαστικό σωλήνα με φρέσκο χυμό λεμονιού και 3ml διαλύματος υπερμαγγανικού καλίου 
μέσα σε ένα δοκιμαστικό σωλήνα με διάλυμα γλυκόζης. Μετά από ήπια ανάδευση να 
παρατηρήσουμε την αλλαγή στο χρώμα του διαλύματος υπερμαγγανικoύ καλίου. 

Μαθητής/τρια Β: Να βάλουμε 3ml διαλύματος υπερμαγγανικού καλίου μέσα σε ένα 
δοκιμαστικό σωλήνα με 3ml φρέσκο χυμό λεμονιού και 3ml διαλύματος υπερμαγγανικού 
καλίου μέσα σε ένα δοκιμαστικό σωλήνα με 3ml διαλύματος γλυκόζης.  Μετά από ήπια 
ανάδευση να παρατηρήσουμε την αλλαγή στο χρώμα του διαλύματος υπερμαγγανικoύ 
καλίου. 

Μαθητής/τρια Γ: Να βάλουμε 3ml διαλύματος Βενεδικτίνης (Benedict) μέσα σε ένα 
δοκιμαστικό σωλήνα με 3ml φρέσκο χυμό λεμονιού και 3ml διαλύματος Βενεδικτίνης μέσα 
σε ένα δοκιμαστικό σωλήνα με 3ml διαλύματος γλυκόζης.  Μετά από ήπια ανάδευση να 
παρατηρήσουμε την αλλαγή στο χρώμα του διαλύματος της Βενεδικτίνης. 

Μαθητής/τρια Δ: Να βάλουμε 3ml διαλύματος Βενεδικτίνης (Benedict) μέσα σε ένα 
δοκιμαστικό σωλήνα με φρέσκο χυμό λεμονιού και 3ml διαλύματος Βενεδικτίνης μέσα σε ένα 
δοκιμαστικό σωλήνα με διάλυμα γλυκόζης. Μετά από ήπια ανάδευση να παρατηρήσουμε 
την αλλαγή στο χρώμα του διαλύματος της Βενεδικτίνης. 

 

9.1 Να επιλέξετε τον/την μαθητή/τρια ο/η οποίος/α έδωσε την ορθή και πιο 
ολοκληρωμένη απάντηση.                                                                                  

                                                                                                                              (μονάδες 2)        
         

9.2 Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας στο ερώτημα 9.1, αναφέροντας δύο (2) 
λόγους για την επιλογή σας.                                                                             

       (μονάδες 4)
   

9.3 Οι μαθητές/τριες κλήθηκαν να γράψουν μια μικρή παράγραφο για τις βιταμίνες, στην 
οποία να αναφέρουν σε ποια κατηγορία θρεπτικών ουσιών ανήκουν σύμφωνα με τη χημική 
τους σύσταση καθώς και τoν ρόλο τους στον οργανισμό. 
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Ο/Η μαθητής/τρια Ε δίνει την ακόλουθη απάντηση:  
Μαθητής/τρια Ε: «Οι βιταμίνες είναι ανόργανες ουσίες, τις οποίες συνθέτει όλες ο 
οργανισμός μας. Τις προσλαμβάνει όμως και μέσω των ζωικών και των φυτικών 
τροφών. Είναι συμπληρωματικές θρεπτικές ουσίες και δίνουν ενέργεια στον οργανισμό». 
 
Να γράψετε μία (1) σύντομη διορθωτική σημείωση για δύο (2) λανθασμένα σημεία 
στην απάντηση του/της μαθητή/τριας Ε.                                                          (μονάδες 4)  

       
 

Ερώτηση 10  (Μονάδες 10) 

Κατά τη διδασκαλία της Ενότητας «Ανακαλύπτοντας τον Κόσμο των Μικροβίων...» στη Γ΄ 
Γυμνασίου ενός εξατάξιου Γυμνασίου, ένας/μία μαθητής/τρια εκφράζει την άποψη πως όλοι 
οι μικροοργανισμοί είναι επικίνδυνοι για τον άνθρωπο. Ο/Η εκπαιδευτικός θέλοντας να 
βοηθήσει να διορθωθεί αυτή η παρανόηση (εναλλακτική ιδέα) του/της μαθητή/τριας 
αποφάσισε να τους παρουσιάσει κάποια παραδείγματα. 

Παρακάτω φαίνονται πέντε (5) πιθανά παραδείγματα τα οποία θα πρέπει να αξιολογηθούν 
από τον/την εκπαιδευτικό ως προς τη χρησιμότητά τους για να επιτύχει τη διόρθωση της 
παρανόησης (εναλλακτικής ιδέας) των μαθητών/τριών:  

 

I. Παραγωγή γιαουρτιού από τη γαλακτική ζύμωση 

II. Συντήρηση τροφίμων με χρήση μαγειρικού αλατιού 

III. Συντήρηση τροφίμων με θερμική επεξεργασία (παστερίωση)  

IV. Παραγωγή ψωμιού με τη χρήση σακχαρομύκητα 

V. Παραγωγή Βιταμίνης Κ από το μικροβίωμα του εντέρου. 

 

10.1 Ποιος από τους πιο κάτω συνδυασμούς Α μέχρι Δ, είναι ο πιο κατάλληλος για να 
διορθωθεί η παρανόηση (εναλλακτική ιδέα) των μαθητών/τριών; 

Α. I, V 

Β. Ι, ΙΙ, ΙΙΙ 

Γ. Ι, ΙV, V 

Δ. I, III, IV.                        (Μονάδες 2) 

 

10.2 Το παράδειγμα Ι. «Παραγωγή γιαουρτιού από τη γαλακτική ζύμωση» είναι ένα 
παράδειγμα το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον/την εκπαιδευτικό στην πιο 
πάνω περίπτωση. Να εξηγήσετε γιατί το συγκεκριμένο παράδειγμα εξυπηρετεί τον 
στόχο του/της εκπαιδευτικού. 

(μέχρι 50 λέξεις).                         (Μονάδες 2) 
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10.3.1 Ποια παραδείγματα από τα Ι μέχρι V μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον/την 
εκπαιδευτικό στο μάθημα της Βιολογίας Β΄ Λυκείου για να εξυπηρετηθεί ο Δείκτης 
Επιτυχίας Α1.7 «Οι μαθητές/τριες να μπορούν να περιγράφουν και να εξηγούν τη δομή, 
οργάνωση και λειτουργία των πρωτεϊνών και να συνδέουν δομή και λειτουργία με 
συγκεκριμένες συνθήκες θερμοκρασίας και pH»; 

(Μονάδες 2) 

 

10.3.2 Να εξηγήσετε την απάντησή σας, για το κάθε παράδειγμα που επιλέξατε, στο 
ερώτημα 10.3.1.  

(μέχρι 70 λέξεις συνολικά)                        

(Μονάδες 4) 
 

Ερώτηση 11   (Μονάδες 10)  

Στη Β´ τάξη Λυκείου στο Πείραμα 2: «Διερεύνηση παθητικής μεταφοράς ουσιών» ζητήθηκε 
από τους/τις μαθητές/τριες να διερευνήσουν το φαινόμενο της ώσμωσης, χρησιμοποιώντας 
ως πειραματικό υλικό την πατάτα.  

 

Κόπηκαν προσεκτικά δεκαπέντε (15) τεμάχια πατάτας. Το κάθε κομμάτι είχε μήκος 70 mm. 
Τρία (3) τεμάχια τοποθετήθηκαν σε κάθε μία από τέσσερις (4) διαφορετικές συγκεντρώσεις 
διαλύματος σακχαρόζης (mol dm-3) και αφέθηκαν για δύο (2) ώρες. Στη συνέχεια τα τεμάχια 
απομακρύνθηκαν και τα μήκη τους μετρήθηκαν (mm). 

 

Οι μαθητές/τριες κατέγραψαν τα παρακάτω αποτελέσματα (Πίνακας 2): 

Πίνακας 2 

Συγκέντρωση διαλύματος 
σακχαρόζης 
(mol dm-3) 

Τελικό μήκος κάθε τεμαχίου πατάτας μετά από δύο (2) 
ώρες στις συγκεντρώσεις διαλύματος σακχαρόζης 

(mm) 

0.2 77 / 78 / 79 

0.4 74 / 76 / 75 

0.6 60 / 72 / 72 

0.8 66 / 66 / 68 
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11.1 Να αναφέρετε δύο (2) ερωτήματα σχετικά με τη διερεύνηση του φαινομένου της 
ώσμωσης, τα οποία θα υποβάλετε στους/στις μαθητές/τριες, ώστε να διαπιστώσετε 
ότι μπορούν να εφαρμόσουν ορθά την επιστημονική μέθοδο. 

    (μονάδες 4) 
 

11.2 Να αναφέρετε τρία (3) βήματα επεξεργασίας των δεδομένων του Πίνακα 2, τα 
οποία θα εκτελέσουν οι μαθητές/τριες για να καταλήξουν σε συμπεράσματα από την 
πιο πάνω πειραματική διαδικασία. 

        (μονάδες 6) 

 

Ερώτηση 12   (Μονάδες 10) 

 

Στη Β΄ Γυμνασίου, στην Ενότητα 3 «Μελετώντας το Κυκλοφορικό μας σύστημα…», ο/η 
εκπαιδευτικός διαπιστώνει ότι κάποιοι/ες μαθητές/τριες έχουν τις πιο κάτω παρανοήσεις 
(εναλλακτικές ιδέες): 

 

I. Το αίμα παράγεται στην καρδιά 

II. Η πνευμονική κυκλοφορία γίνεται στο πάνω μέρος του σώματος, ενώ η συστηματική 

κυκλοφορία στο κάτω μέρος του σώματος 

III. Το αίμα οξυγονώνεται στην καρδιά. 

 
 

12.1 Να εξηγήσετε ποιο από τα πιο κάτω Σχεδιαγράμματα 1 μέχρι 3 είναι το 
καταλληλότερο για να χρησιμοποιήσει σε κάθε περίπτωση ο/η εκπαιδευτικός για να 
διορθώσει καθεμία από τις παρανοήσεις (εναλλακτικές ιδέες) των μαθητών/τριών 
του/της.  

(μέχρι 70 λέξεις συνολικά) 

  (μονάδες 6) 
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Σχεδιάγραμμα 1 

 
 

Σχεδιάγραμμα 2 
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Σχεδιάγραμμα 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2 Μετά το μάθημα για τις ομάδες αίματος του ανθρώπου και τον παράγοντα ρέζους, 
χρησιμοποιώντας τον μνημονικό κανόνα συμβατότητας ομάδων αίματος, οι 
μαθητές/τριες συμπληρώνουν τον πιο κάτω Πίνακα 3 βάζοντας √ ή Χ ανάλογα με το 
αν επιτρέπεται ή όχι η μετάγγιση αίματος.  Ένας μαθητής, ο Γιάννης, συμπλήρωσε 
τον Πίνακα 3 ως ακολούθως: 

Πίνακας 3 

 Ομάδα αίματος και παράγοντας ρέζους δέκτη 
Α+ Α- Β+ Β- ΑΒ+ ΑΒ- Ο+ Ο- 

Ο
μά

δα
 α

ίμ
ατ

ος
 κ

αι
 π

αρ
άγ

ον
τα

ς 
ρέ

ζο
υς

 
δό

τη
 

Α+ √ Χ Χ Χ √ Χ Χ Χ 

Α- Χ √ Χ Χ Χ √ Χ Χ 

Β+ Χ Χ √ Χ √ Χ Χ Χ 

Β- Χ Χ Χ √ Χ √ Χ Χ 

ΑΒ+ √ √ √ √ √ √ √ √ 

ΑΒ- Χ Χ Χ Χ Χ √ Χ Χ 

Ο+ √ Χ √ Χ √ Χ √ Χ 

Ο- Χ √ Χ √ Χ √ Χ √ 

 

Με βάση τον Πίνακα 3, να εντοπίσετε και να καταγράψετε δύο (2) παρανοήσεις 
(εναλλακτικές αντιλήψεις) του Γιάννη.        
                            (μονάδες 4)  
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Ερώτηση 13   (Μονάδες 10)  

Κατά τη διδασκαλία της Ενότητας «Ερευνώντας τις οικολογικές πυραμίδες» στη Γ΄ 
Γυμνασίου δίνεται στους/στις μαθητές/τριες η ακόλουθη τροφική αλυσίδα (Σχήμα 3): 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
13.1 Ο/Η εκπαιδευτικός αναθέτει στους/στις μαθητές/τριες την ακόλουθη άσκηση: 

«Να καταγράψετε συμπεράσματα για την ακρίδα με βάση τις τροφικές της σχέσεις όπως 
αυτές παρουσιάζονται στο Σχήμα 3». 

Ένας/Μία μαθητής/τρια δίνει την ακόλουθη απάντηση: 

«Η ακρίδα με βάση τις τροφικές της σχέσεις, όπως αυτές παρουσιάζονται στην τροφική 
αλυσίδα του Σχήματος 3, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως αυτότροφος οργανισμός, αφού 
βρίσκει μόνος του την τροφή του. Είναι θηρευτής και θήραμα, αφού τρώει την τρεμιθιά 
παίρνοντας όλη την ενέργεια της τρεμιθιάς και τρώγεται από τον βάτραχο». 

Να εντοπίσετε τρία (3) σημεία παρανόησης (εναλλακτικής ιδέας) του/της 
μαθητή/τριας και να γράψετε μία σύντομη διορθωτική σημείωση για κάθε σημείο. 
                                   (μονάδες 6) 

 

13.2 Με βάση την τροφική αλυσίδα του Σχήματος 3, ανατίθεται στους/στις μαθητές/τριες η 
ακόλουθη ερώτηση: 

«Να ονομάσετε έναν οργανισμό που θα μπορούσε να ονομαστεί κορυφαίος θηρευτής. Να 
δικαιολογήσετε την απάντησή σας». 

Ένας/Μία μαθητής/τρια δίνει την εξής απάντηση: 

«Το γεράκι είναι κορυφαίος θηρευτής, αφού τρώει όλους τους υπόλοιπους οργανισμούς της 
τροφικής αλυσίδας». 

Να γράψετε μία σύντομη διορθωτική σημείωση στην απάντηση του/της μαθητή/τριας. 
(μέχρι 20 λέξεις) 

                             (μονάδες 2) 

 
 

Σχήμα 3 
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13.3 Ο/Η εκπαιδευτικός αναθέτει στους/στις μαθητές/τριες να εντοπίσουν ποια/ες από τις 
παρακάτω πυραμίδες I, II, III και IV (Σχήμα 4) απεικονίζει/ουν σωστά μία οποιαδήποτε 
οικολογική πυραμίδα πληθυσμού: 

 

 

                                                            

 

 

 

 

 

Να επιλέξετε και να καταγράψετε τον/την μαθητή/τρια ο/η οποίος/α έδωσε την ορθή 
απάντηση.                       (μονάδες 2) 

                                                                                                                             
Μαθητής/τρια Α: Οι πυραμίδες II και III 

Μαθητής/τρια Β: Οι πυραμίδες I, II και III 

Μαθητής/τρια Γ: Οι πυραμίδες II, III και IV 

Μαθητής/τρια Δ: Και οι τέσσερις πυραμίδες (I, II, III και IV). 

 

Ερώτηση 14  (Μονάδες 10) 

Ο/Η εκπαιδευτικός, θέλοντας να βοηθήσει τους/τις μαθητές/τριες της Β’ Λυκείου να 
αναιρέσουν την παρανόηση (εναλλακτική ιδέα) ότι τα φυτά, ενώ φωτοσυνθέτουν μόνο την 
ημέρα, κάνουν κυτταρική αναπνοή μόνο τη νύχτα, σχεδιάζει ένα πείραμα. 

 

Έχει στη διάθεσή του τα εξής υλικά: 

• Συσκευή διασύνδεσης (interface) συνδεδεμένη με υπολογιστή  
• 1 αισθητήρα διοξειδίου του άνθρακα 
• 1 ζυγαριά ακριβείας 
• 1 δυνατή πηγή φωτός 
• 1 φυτό με υγιή πράσινα φύλλα 
• 1 δοχείο με νερό 
• 1 αεροστεγές διάφανο πλαστικό δοχείο 
• 1 θερμόμετρο 
• Αλουμινόχαρτο 

Σχήμα 4 
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14.1 Να περιγράψετε συνοπτικά μία (1) πειραματική διαδικασία, που θα μπορούσε να 
σχεδιάσει ο/η εκπαιδευτικός, χρησιμοποιώντας όσα από τα πιο πάνω υλικά 
χρειάζονται, η οποία να καταρρίπτει τη συγκεκριμένη παρανόηση (εναλλακτική ιδέα) 
των μαθητών/τριών.      

(μέχρι 100 λέξεις) 

                     (μονάδες 4) 

 

14.2 Να αναφέρετε ποια θα είναι τα αναμενόμενα αποτελέσματα από το συγκεκριμένο 
πείραμα.            

        (μονάδες 2) 

 

14.3 Να ερμηνεύσετε τα αναμενόμενα αποτελέσματα του πειράματος.  

(μέχρι 50 λέξεις) 

                                      (μονάδες 2) 

 

14.4 Σε ένα άλλο πείραμα, μία ομάδα μαθητών/τριών της Β΄ Λυκείου ερεύνησαν πώς 
επηρεάζεται ο ρυθμός της φωτοσύνθεσης από την ένταση του φωτός. Χρησιμοποίησαν τον 
Πίνακα 4 και σχεδίασαν τη Γραφική παράσταση 1: 

 

Πίνακας 4 

 

 

 

 

 

Όγκος οξυγόνου ανά 
λεπτό (cm3/min) 

Απόσταση της φωτεινής πηγής από το φυτό (cm) 

1 20 

2 15 

3 10 

5 5 
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Γραφική παράσταση 1 

 
   

Να υποδείξετε ένα (1) λάθος που υπάρχει στη Γραφική παράσταση 1.      

      (μονάδες 2) 
 

 

 

 

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ 


