
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. ηελ ηειεόξαζε ε δεκνζηνγξάθνο αλέθεξε όηη ν Λνύθαο Γηώξθαο ζπνπδάδεη Βηνινγία ζε 

παλεπηζηήκην ηεο Διιάδαο. Όηαλ ην άθνπζε ε γηαγηά δηεξσηήζεθε : ηη είλαη ε βηνινγία θαη κε 

ηη αζρνιείηαη; Ση ζα ηεο απαληνύζαηε; Να εμεγήζεηε κε ιίγα ιόγηα.   (Μνλάδεο 1) 

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

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

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

2.(α)Ο ζθύινο είλαη έλαο δσληαλόο νξγαληζκόο ζε αληίζεζε κε ην ξνκπόη. Να νλνκάζεηε ηξία από 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηωλ δωληαλώλ νξγαληζκώλ πνπ δελ παξνπζηάδεη ην ξνκπόη.(Μνλάδεο 1,5) 

(1) _______________________ (2) _____________________ (3) _____________________ 

   (β)Πνηα θπζηθά ζώκαηα νλνκάδνληαη λεθξά;             (Μνλάδεο 0,5) 

__________________________________________________________________________  

   (γ)Να ηαμηλνκήζεηε ηα 10 ζώκαηα πνπ ζαο δίλνληαη ζηελ θαηάιιειε ζηήιε ηνπ πίλαθα.(Μνλάδεο 2,5) 

Ψπγείν, ρειώλα, λεξό, απηνθίλεην, αξάρλε, ρειηδόλη, ζαύξα, ειαηόδεληξν, θνκκέλνο θνξκόο πεύθνπ, άλζξωπνο. 
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3.αο δίλνληαη κε ηπραία ζεηξά ηα έμη από ηα ζηάδηα ηεο επηζηεκνληθήο κεζόδνπ 

(1.πξόβιεκα-παξαηήξεζε  2.δηεξεπλήζηκν εξώηεκα  3.ζρεδηαζκόο πεηξάκαηνο  4. ζπιινγή 

δεδνκέλσλ-απνηειέζκαηα 5.εθηέιεζε πεηξάκαηνο  6.δηαηύπσζε ππόζεζεο) θαη ζα πξέπεη λα 

ηα ηνπνζεηήζεηε ζηε θαηάιιειε ζεηξά.       (Μνλάδεο 1) 

Να θπθιώζεηε ην γξάκκα πνπ παξνπζηάδεη ηα ζηάδηα κε ηε ζσζηή ζεηξά. 

α) 1,2,3,6,4,5  β) 1,2,6,3,5,4  γ) 6,2,5,3,1,4  δ) 2,1,6,5,3,4        ε) 6,5,1,2,3,4 

4.πκπιήξωζηε κε κία ιέμε ηελ πξόηαζε: Έλα ζσζηά ζρεδηαζκέλν πείξακα, γηα λα είλαη  

…………….. , ζα πξέπεη λα δίλεη ην ίδην απνηέιεζκα όζεο θνξέο θαη αλ επαλαιεθζεί. (Μνλάδεο 0,5) 
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5.Καηά ηελ παξαηήξεζε θπηηάξσλ ζην εξγαζηήξην βηνινγίαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ 4 όξγαλα. Να ηα 

νλνκάζεηε κε βάζε ηηο εηθόλεο.         (Μνλάδεο 1) 

 

 

 

      

(1)…………………..  (2)……………………………..  (3)…………………  (4)……………………. 

6.Να ζπκπιεξώζεηε θάησ από θάζε εηθόλα θπηηάξσλ ηε ιέμε θπηηθά ή δσηθά αλάινγα κε ην ηη 

ηαηξηάδεη.           (Μνλάδεο 2) 

 

(1)…………………     (2) …………………    (3) ………………… (4) ………………… 

7. Πνηα ήηαλ ε ηειηθή κεγέζπλζε παξαζθεπάζκαηνο αλ ε κεγεζπληηθή ηθαλόηεηα ηνπ πξνζνθζάικηνπ 

θαθνύ ηνπ κηθξνζθνπίνπ ήηαλ 10Υ θαη ηνπ αληηθεηκεληθνύ θαθνύ 4Υ ;                          (Μνλάδεο 0,5) 

 Σειηθή κεγέζπλζε παξαζθεπάζκαηνο: ______ 

8.Η βηνπνηθηιόηεηα ζηνλ πιαλήηε καο θηλδπλεύεη θαη ζα πξέπεη λα ηε δηαθπιάμνπκε. Να 

γξάςεηε δύν ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξείηε λα ζπκβάιιεηε ζηελ πξνζηαζίαο ηεο 

βηνπνηθηιόηεηαο.          (Μνλάδεο 1) 

(1)…………………………………………………………………………………………………………. 

(2)…………………………………………………………………………………………………………. 

9.Να γξάςεηε ηα πέληε Βαζίιεηα πνπ θαηαηάζζνληαη νη νξγαληζκνί θαη λα δώζεηε έλα 

παξάδεηγκα γηα θάζε πεξίπησζε.               (Μνλάδεο 2,5) 

Α/Α ΟΝΟΜΑΙΑ ΒΑΙΛΔΙΟΤ ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ 

1   

2   

3   

4   

5   

10. Πνηα είλαη ε δνκηθή δηαθνξά ησλ ζπνλδπισηώλ από ηα αζπόλδπια δώα.  (Μνλάδεο 0,5) 

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

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



 

 

11.Να γξάςεηε ηα 10 πην θάησ ζπνλδπιωηά δώα ζηελ θαηάιιειε νκνηαμία πνπ αλήθνπλ θαη 

λα αλαθέξεηε έλα βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό γηα θάζε νκνηαμία.        (Μνλάδεο 3,75) 

Βάηξαρνο, ζαύξα, πεξηζηέξη, δειθίλη, ρειώλα, αγειάδα, λπρηεξίδα, ηζηπνύξα, αγξηλό, αεηόο 

Οκνηαμία Παξαδείγκαηα Υαξαθηεξηζηηθό ηεο νκνηαμίαο 

ΨΑΡΙΑ   

ΑΜΦΙΒΙΑ   

ΔΡΠΔΣΑ   

ΠΣΗΝΑ   

ΘΗΛΑΣΙΚΑ   

 

12.ε έλα κηθξό δσνινγηθό θήπν έλαο καζεηήο κέηξεζε ηνλ αξηζκό ησλ ζπνλδπιωηώλ 

δώωλ πνπ ππήξραλ.  Καηέγξαςε 10 παπαγάινπο, 3 αεηνύο, 5 ιηνληάξηα, 20 πηζήθνπο, 2 

ειέθαληεο, 4 δέπξεο, 2 θξνθόδεηινπο, 8 θίδηα, 12 πάπηεο θαη 4 θακήιεο. ηε ζπλέρεηα ρώξηζε 

ηα δώα ζε ηξεηο νκνηαμίεο θαη θαηαζθεύαζε έλα ξαβδνεηδέο δηάγξακκα.  

(α)Πνηεο ήηαλ νη ηξεηο νκνηαμίεο πνπ δεκηνύξγεζε;         (Μνλάδεο 0,75) 

(1) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  (2) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  (3) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

(β)Να θαηαζθεπάζεηε θαη εζείο έλα ξαβδνεηδέο δηάγξακκα ζην νπνίν λα θαίλεηαη ν αξηζκόο 

ησλ δώσλ θάζε νκνηαμίαο.             (Μνλάδεο 0,75) 
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(γ)Πνηα νκνηαμία ζπνλδπισηώλ ζην ζπγθεθξηκέλν δσνινγηθό θήπν είλαη ε κεγαιύηεξε ζε 
αξηζκό πιεζπζκνύ;  …………………………………       (Μνλάδεο 0,25) 
 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΦΙΑ 
 


