
 

Σελίδα 1 

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 40 λεπηά          

ΥΟΛΕΙΟ:……………………………………………………………………………………………………. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: .......................  

ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ………………………………………………………………………………………………………………… 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ:...............................................................................................................  ΣΜΗΜΑ:.........  ΑΡ.: ......... 

1. Γηα θάζε δήισζε, παξαθαιώ γεκίζηε ηνλ θύθιν πνπ δείρλεη ηη λνκίδεηε. Δελ ππάξρνπλ σωστέο ή 
ιαλζασκέλεο απαλτήσεηο. 
 

A/A 
σμθωνείηε ή διαθωνείηε πως: σμθωνώ 

Απόλσηα 
σμθωνώ 

Δεν 

είμαι 

ζίγοσρος 

Διαθωνώ 
Διαθωνώ 

απόλσηα 

1 Θα ελίζρπα έλα έξαλν γηα ην πεξηβάιινλ, ή ζα ην έθαλα 

αλ είρα πεξηζζόηεξα ρξήκαηα. 
O O O O O 

2 Τν ρεηκώλα βεβαηώλνκαη όηη ε ζέξκαλζεο ζην ζπίηη κνπ 

δελ είλαη πνιύ ςειά έηζη ώζηε λα εμνηθνλνκώ ελέξγεηα. 
O O O O O 

3 Απνιακβάλσ λα θάζνκαη ζηηο όρζεο κηαο ιίκλεο θαη λα 

παξαθνινπζώ ηα έληνκα πνπ πεηνύλ. 
O O O O O 

4 Οη άλζξσπνη έρνπλ ην δηθαίσκα λα αιιάδνπλ ην θπζηθό 

πεξηβάιινλ γηα λα εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ηνπο. 
O O O O O 

5 Η θαηαζθεπή απηνθηλεηόδξνκσλ είλαη ηόζν ζεκαληηθή 

πνπ δηθαηνινγεί ηελ θαηαζηξνθή δαζώλ θαη 

ζακλόηνπσλ. 

O O O O O 

6 Η πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θνζηίδεη αξθεηά 

ρξήκαηα. Είκαη δηαηεζεηκέλνο λα βνεζήζσ ζηε ζπιινγή 

ρξεκάησλ γη’ απηόλ ην ζθνπό. 

O O O O O 

7 Πάληα ζβήλσ ηα θώηα όηαλ δελ ηα ρξεηάδνκαη άιιν. O O O O O 

8 Επηζπκώ λα είκαη ζε ζέζε λα ηαμηδεύσ ζηελ εμνρή – γηα 

παξάδεηγκα ζε δάζε ή ζε ρσξάθηα. 
O O O O O 

9 Πξνηηκώ έλα πεξηπνηεκέλν γξαζίδη παξά έλα θπζηθό 

ιηβάδη όπνπ ηα ινπινύδηα θπηξώλνπλ αθαλόληζηα. 
O O O O O 

10 Επεηδή ηα θνπλνύπηα αλαπαξάγνληαη ζηνπο βάιηνπο θαη 

ηα έιε, ζα ήηαλ θαιύηεξν λα απνμεξαλζνύλ θαη λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα γεσξγία. 

O O O O O 

11 Πξνζπαζώ ζπρλά λα πείζσ ηνπο άιινπο όηη ην 

πεξηβάιινλ είλαη ζεκαληηθό. 
O O O O O 

12 Όπνηε είλαη δπλαηόλ, θάλσ ληνπο αληί γηα κπάλην ώζηε 

λα εμνηθνλνκώ λεξό. 
O O O O O 

13 Έρσ κίαλ αίζζεζε γαιήλεο ζηε ζησπή ηεο θύζεο. O O O O O 

14 Γηα λα ηξαθνύλ νη άλζξσπνη, ε θύζε πξέπεη λα 

αμηνπνηεζεί γηα ζθνπνύο γεσξγίαο θαη θηελνηξνθίαο. 
O O O O O 

15 Οη άλζξσπνη έρνπλ ην δηθαίσκα λα εμνπζηάδνπλ ηελ 

θύζε. 
O O O O O 

16 Τα αγξηόρνξηα πξέπεη λα θαηαζηξέθνληαη επεηδή 

εκπνδίδνπλ ηα ρξήζηκα θαη δηαθνζκεηηθά θπηά. 
O O O O O 

17 Μνπ αξέζεη ν απαιόο ήρνο ηνπ αέξα όηαλ πεξλά κέζα 

από ηα θύιια ησλ δέληξσλ. 
O O O O O 

18 Τα αγξηόρνξηα πνπ θπηξώλνπλ αλάκεζα ζην πεδνδξόκην 

θαίλνληαη άζρεκα. 
O O O O O 

19 Έλαο πξαγκαηηθόο θπζηνιάηξεο, όηαλ επηζθέπηεηαη ηελ 

εμνρή, θέξλεη ζην ζπίηη ηνπ όκνξθα θαη ζπάληα θπηά. 
O O O O O 

20 Σην κέιινλ, ζα γίλσ κέινο ζε πεξηβαιινληηθό νξγαληζκό 

θαη ζα ζπκκεηέρσ ελεξγά, αλ δελ είκαη ήδε. 
O O O O O 

21 Πξνηηκώ λα πεξπαηώ θνληηλέο απνζηάζεηο παξά λα 

ρξεζηκνπνηώ θάπνην κεραλνθίλεην κέζν ώζηε λα κε 

ξππαίλσ ηελ αηκόζθαηξα. 

O O O O O 
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 Σελίδα 2 

Μειεηήζηε ην ζρεδηάγξακκα πην θάησ ην νπνίν παξνπζηάδεη έλα ζαιάζζην ηξνθηθό πιέγκα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αυνύ κειετήσετε τν πξνεγνύκελν τξνυηθό πιέγκα λα απαλτήσετε στηο εξωτήσεηο πνπ αθνινπζνύλ. 

2. Να νλνκάζεηε:                       

α. Έλα Σαξθνθάγν Οξγαληζκό  

β. Έλα Κνξπθαίν Θεξεπηή  

γ. Έλα Πακθάγν Οξγαληζκό  

δ. Έλα Παξαγσγό  
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Θαλάζζιος 

ελέθανηας 

Φώκια 

λεοπάρδαλε 

Καλαμάρι 

Μπακαλιάρος 

Γαρίδα 

Φύκε 

(πράζινα θαηώηεξα 

θπηά) 

Μικρά δώα και 

μονοκύηηαροι οργανιζμοί 

Φώκια 

καρκινοθάγος 

Όρκα  

(θάιαηλα δνινθόλνο) 

Πιγκοσίνος 

αδελίας 
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3. α. Με βάζε ην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα λα ζρεδηάζεηε (λα γξάςεηε) κία ηξνθηθή αιπζίδα.    

 

 

 

 

 

β. Να αλαθέξεηε έλα δεπγάξη νξγαληζκώλ πνπ απνηεινύλ ζήξακα (ιεία) θαη ζεξεπηή (κε βάζε ηελ πην 

πάλσ ηξνθηθή αιπζίδα ή ην ηξνθηθό πιέγκα).               

Θήξακα (ιεία) Θεξεπτήο 

  

 

4. Από ηα δώα απηνύ ηνπ πιέγκαηνο, κόλν έλα έρεη ηξεηο άκεζεο πεγέο ηξνθήο. Πνην είλαη απηό ην δών; 
Να βάιεηε ζε θύθιν ηε ζσζηή απάληεζε.                

A. Φώθηα ιενπάξδαιε  Γ. Καιακάξη   Ε. Γαξίδα 
B. Μπαθαιηάξνο   Δ. Πηγθνπίλνο αδειίαο 

 

5. Να αλαθέξεηε δύν νξγαληζκνύο πνπ αληαγσλίδνληαη κεηαμύ ηνπο γηα ηελ ηξνθή.                   

Οξγαλησκόο 1 Οξγαλησκόο 2 Αλταγωλίδνλταη γηα πνηα τξνυή; 

   

 
6. Αθνύ κειεηήζεηε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο λα επηιέμηε ηελ θαιύηεξε απάληεζε.      

α. 
Τα δώα ρξεζηκνπνηνύλ ελέξγεηα πνπ βνεζά ην ζώκα ηνπο λα δεη θαη λα αλαπηύζζεηαη. Παίξλνπλ απηή 

ηελ ελέξγεηα θαηεπζείαλ από: 

O Ήιην θαη Νεξό O Φπηά θαη Ήιην O Φπηά θαη Ζώα O Νεξό θαη Φπηά 

β. 
Φαληάζνπ έλα πινίν πνπ λαπάγεζε ζηε ζάιαζζα απειεπζεξώλνληαο ηνμηθά ρεκηθά ζηνλ σθεαλό. 

Μπνξνύλ απηά ηα ρεκηθά θάπνηα κέξα λα θαηαιήμνπλ κέζα ζην ζώκα ζνπ; 

O Ναη O Όρη O Δελ είκαη ζίγνπξνο. 

γ. Πνην από ηα πην θάησ είλαη αιπζίδα ζηε ζσζηή ζεηξά; 

O Ήιηνο → Ζώα → Φπηά O Φπηά → Ήιηνο → Ζώα 

O Ζώα → Ήιηνο → Φπηά O Ήιηνο → Φπηά → Ζώα 

 
7. Να αλαθέξεηε έλα (1) θνηλό ραξαθηεξηζηηθό όισλ ησλ ηξνθηθώλ αιπζίδσλ.      
.................................................................................................................................................................... 

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

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

 

 

 

ΠΡΟΧΩΡΗΣΕ ΣΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΛΙΔΑ 



 

 Σελίδα 4 

8. Πνην είλαη πην ρξήζηκν, γηα έλα επηζηήκνλα, κηα ηξνθηθή αιπζίδα ή έλα ηξνθηθό πιέγκα; Να 
δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.          
       
.................................................................................................................................................................... 

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

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

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

 
9. Ο κπαθαιηάξνο είλαη έλα είδνο πνπ ςαξεύεηαη πάξα πνιύ (ππεξαιηεύεηαη) από ηνλ άλζξσπν.  
α. Να αλαθέξεηε δύν είδε νξγαληζκώλ πνπ ζα κπνξνύζαλ λα επεξεαζηνύλ αλ κεησζεί ν πιεζπζκόο 
ηνπ κπαθαιηάξνπ; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο κειεηώληαο ην ηξνθηθό πιέγκα.      
.................................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

β. Θα επεξεαζζεί ν πιεζπζκόο ηνπ ζαιάζζηνπ ειέθαληα αλ κεησζεί ν πιεζπζκόο ηνπ κπαθαιηάξνπ; 
Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο κειεηώληαο ην ηξνθηθό πιέγκα.            
.................................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

10. Έλαο νηθνιόγνο – εξεπλεηήο ελδηαθέξεηαη όρη κόλν γηα ηα είδε πνπ απνηεινύλ ην πιέγκα, αιιά θαη 
γηα ην κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνύ (ηνλ αξηζκό ησλ αηόκσλ) θάζε είδνπο. 
Από ηη λνκίδεηε όηη εμαξηάηαη ν πιεζπζκόο ηεο Φώθηαο θαξθηλνυάγνπ; Να θπθιώζεηε 
ην Ναη ή ην Όρη ζε θάζε ζεηξά.            

Α/Α Ο αξηζκόο τωλ ατόκωλ τεο Φώθηαο θαξθηλνυάγνπ εμαξτάταη από: Ναη ή Όρη 

α. Τνλ ξπζκό (ηαρύηεηα) πνιιαπιαζηαζκνύ (αλαπαξαγσγήο) ηεο Ναη  /  Όρη 

β. Τνλ πιεζπζκό (ηνλ αξηζκό ησλ αηόκσλ) ησλ γαξίδσλ  Ναη  /  Όρη 

γ. Τηο θαηξηθέο ζπλζήθεο εθείλε ηε ρξνληά Ναη  /  Όρη 

 

 

ΤΕΛΟΣ 
 


