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ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΗΟΤΝΗΟΤ 2016 

ΜΑΘΖΜΑ: BΗΟΛΟΓΗΑ 

 

ΣΑΞΖ:  Α΄ Γπκλαζίνπ                               

  
  ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ: Σεηάξηε 8 Ηνπλίνπ 2016                          ΒΑΘΜΟ:…………………………………. 
 
  ΥΡΟΝΟ: 1.30 ώξεο                      ………………………………………………                                                             
                    ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ/ΣΡΗΑ                                                                      
 
 
  ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: …………………………………………………. ΣΜΖΜΑ: …… ΑΡΗΘΜΟ: …… 

 

ΓΔΝΗΚΔ ΟΓΖΓΗΔ: α) Να γξάςεηε κε κπιε ή καύξν κειάλη. 
                                  β) Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ.     
 

 

      

 

ΜΔΡΟ Α: Απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο. 

Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δπόκηζε (2.5) κνλάδεο. 

Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο. 

Δξώηεζε 1.                                                                                                     (5Υ0.5κ= 2.5κ) 

Να ζπκπιεξώζεηε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο. 

 

α) Ζ αλάπηπμε ηεο επηζηήκεο νθείιεηαη, θπξίσο, ζηελ εθαξκνγή ηεο Δπηζηεκνληθήο 

κεζόδνπ. 

 

β) Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ νξγαληζκώλ νλνκάδεηαη 

Σαμηλόκηζε 

 

γ) Σν ζύλνιν ησλ θπηηάξσλ πνπ έρνπλ όκνηα κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη είλαη 

εηδηθεπκέλα λα θάλνπλ ηελ ίδηα ιεηηνπξγία νλνκάδεηαη ηζηόο . 

 

δ) Ζ αλίρλεπζε ηεο νπζίαο ακύινπ γίλεηαη κε ηελ πξνζζήθε δηαιύκαηνο ησδίνπ. 

 

ε) Σα θπηά, κε βάζε ηε ζέζε ηνπο ζε κηα ηξνθηθή αιπζίδα, κπνξνύλ λα νλνκαζηνύλ 

    παξαγσγνί ή απηόηξνθνη. 

Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από νθηώ (8) ζειίδεο 
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Δξώηεζε 2 

 

α) Να νλνκάζεηε ηα δηάθνξα κέξε ηνπ θπηηάξνπ πνπ θαίλνληαη ζην παξαθάησ 

ζρεδηάγξακκα.                                                                                                    ( 4Υ0.5κ=2κ)  

 

 
1: Κπηηαξηθό ηνίρσκα 
 
2: Ππξήλαο   
 
3:Κπηηαξόπιαζκα                    
 
4:Υπκνηόπην 
                                                                                                                                       

 

β) Σν πην πάλσ θύηηαξν είλαη θπηηθό ή δστθό; Γηαηί;                             (2Υ0.25κ=0.5κ) 

 

Σν πην πάλσ θύηηαξν είλαη θπηηθό γηαηί: 

 

η) Σν πην πάλσ θύηηαξν πεξηβάιιεηαη από δύν κεκβξάλεο ή 

 

ηη) Σν πην πάλσ θύηηαξν πεξηέρεη έλα κεγάιν ρπκνηόπην. 

 

 

Δξώηεζε 3 

 

 Να γξάςεηε θάησ από ηνλ θάζε νξγαληζκό, ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, ην βαζίιεην ζην νπνίν 

απηόο αλήθεη.                                                                                                     (5Υ0.5κ=2.5κ) 

 

 
 

        ΕΧΑ                     ΠΡΧΣΗΣΑ                    ΜΤΚΖΣΔ        ΜΟΝΖΡΖ             ΦΤΣΑ 
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Δξώηεζε 4 

 

α) Να ηνπνζεηήζεηε ηα βέιε ώζηε λα ζρεκαηηζηεί ζσζηά ε ηξνθηθή αιπζίδα ζην πην θάησ 

δηάγξακκα.                                                                                                        (1Υ0.5κ=0.5κ) 

 

     πηδαεηόο                 θίδη               ιαγόο                ρνξηάξη 

 

 

β) Ση παξνπζηάδνπλ ηα βέιε ζηελ πην πάλσ αιπζίδα;                                           (1Υ1κ=1κ) 

 

Σα βέιε ζηελ πην πάλσ αιπζίδα δείρλνπλ ηελ θαηεύζπλζε κε ηελ νπνία κεηαθέξεηαη ε 

ελέξγεηα. 

 

γ) Να γξάςεηε κε βάζε ηελ πην πάλσ ηξνθηθή αιπζίδα έλα ζήξακα θαη ηνλ θνξπθαίν 

ζεξεπηή απηήο ηεο ηξνθηθήο αιπζίδαο.                                                                (2Υ0.5κ=1κ) 

 

              Θήξακα: ιαγόο                               Κνξπθαίνο Θεξεπηήο: πηδαεηόο  

 

 

ΜΔΡΟ Β: Απνηειείηαη από ηξεηο (3) εξσηήζεηο. 

                   Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε έμη (6) κνλάδεο. 

                   Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο. 

 

 

Δξώηεζε 1 

 

α) Να θαηαγξάςεηε ζην πην θάησ ελλνηνινγηθό δηάγξακκα ηηο Οκνηαμίεο ησλ πνλδπισηώλ. 

                                                                                                                       (5Υ0.25κ=1.25κ) 

 

 

                                                 Βαζίιεην: Εώα 

 

 

      ΤΝΟΜΟΣΑΞΗΑ:                                                                  ΤΝΟΜΟΣΑΞΗΑ: 

      ΠΟΝΓΤΛΧΣΑ                                                                     ΑΠΟΝΓΤΛΑ 

 

 

ΟΜΟΣΑΞΗΑ:           ΟΜΟΣΑΞΗΑ:         ΟΜΟΣΑΞΗΑ:       ΟΜΟΣΑΞΗΑ:       ΟΜΟΣΑΞΗΑ:                

   ΦΑΡΗΑ                   ΑΜΦΗΒΗΑ              ΔΡΠΔΣΑ              ΠΣΖΝΑ          ΘΖΛΑΣΗΚΑ 
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β) Πνην είλαη ην θύξην ραξαθηεξηζηηθό ησλ πνλδπισηώλ, ην νπνίν ηα δηαθνξνπνηεί από ηα 

αζπόλδπια;                                                                                                       (1Υ1.5κ=1.5κ)  

 

Σα πνλδπισηά έρνπλ ζπνλδπιηθή ζηήιε ελώ ηα αζπόλδπια δελ έρνπλ.  

 

 

 

γ) Να αλαθέξεηε δύν(2) ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο θάζε κηαο Οκνηαμίαο ησλ 

πνλδπισηώλ.                                                                                               ( 10Υ0.25κ=2.5κ) 

 

 

η) Φάξηα: Ενύλ θαη πνιιαπιαζηάδνληαη ζην λεξό. Γελλνύλ αβγά.( Αλαπλένπλ κε βξάγρηα. 

               Σν δέξκα ηνπο θαιύπηεηαη κε ιέπηα.) 

 

 

ηη) Ακθίβηα:Γελληνύληαη θαη κεγαιώλνπλ αξρηθά ζην λεξό αλαπλένληαο κε βξάρηα. ηε 

ζπλέρεηα κεηακνξθώλνληαη αλαπηύζζνληαο ηελ ηθαλόηεηα λα δνπλ θαη  ζηελ μεξά 

αλαπλένληαο κε πλεύκνλεο.( Γελλνύλ αβγά ζην λεξό. Σν δέξκα ηνπο είλαη ιείν θαη πάληνηε 

πγξό.) 

 

 

ηηη) Δξπεηά: Ενπλ θπξίσο ζηελ μεξά ελώ θάπνηα δνπλ κόληκα θαη ζην λεξό. Γελλνύλ αβγά 

ζηελ μεξά.( Αλαπλένπλ κε πλεύκνλεο. Σν δέξκα ηνπο είλαη μεξό θαη θαιύπηεηαη από 

θνιίδεο). 

 

 

ηλ) Πηελά: Γελληνύληαη ζηελ μεξά από αβγά κε ζθιεξό θέιπθνο. Σα πεξηζζόηεξα έρνπλ ηελ 

ηθαλόηεηα λα πεηνύλ. ( Αλαπλένπλ κε πλεύκνλεο. Σν δέξκα ηνπο θαιύπηεηαη κε θηεξά.) 

 

 

λ) Γελ γελλνύλ αβγά αιιά δσληαλά κηθξά. Θειάδνπλ . Ενπλ άιια ζηελ μεξά θαη άιια ζην 

λεξό.( Αλαπλένπλ κε πλεύκνλεο .Σν δέξκα ηνπο θαιύπηεηαη, θαηά θαλόλα, κε ηξίρεο). 

 

 

 

δ) Ση πηζηεύεηε όηη ρξεηάδεζηε, σο εξγαιείν, γηα λα ηαμηλνκήζεηε ηα δηάθνξα πνλδπισηά 

ζε αθόκε κηθξόηεξεο νκάδεο;                                                                       (1Υ0.75κ=0.75κ) 

 

Υξεηαδόκαζηε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηά ηνπο (Κξηηήξηα). 
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Δξώηεζε 2 

 

α) Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ πνπ θαίλνληαη ζην πην θάησ 

ζρεδηάγξακκα θαη λα γξάςεηε ζε πνην νξγαληθό ζύζηεκα αλήθεη ην θαζέλα.(16Υ0.25κ=4κ) 

 

          Όξγαλν           Οξγαληθό ζύζηεκα 
 
1: Πλεύκνλεο                  Αλαπλεπζηηθό   
 
 2: Νεθξνί                        Οπξνπνηεηηθό   
 
 3: πθώηη                        Πεπηηθό  
 
4:πνλδπιηθή ζηήιε       Δξεηζηηθό 
 
5: ηνκάρη                       Πεπηηθό 
 
6: Καξδία                        Κπθινθνξηθό 
 
7: Λεπηό-ρνληξό έληεξν  Πεπηηθό 
 
8:Αηκνθόξα αγγεία          Κπθινθνξηθό 

 

 

β) Να εμεγήζεηε κε πνην ηξόπν ηα νξγαληθά ζπζηήκαηα ηεο πην θάησ εηθόλαο ζπλεξγάδνληαη 

κεηαμύ ηνπο.                                                                                                            (1Υ2κ=2κ) 

 

 
 

Σν πεπηηθό ζύζηεκα είλαη ππεύζπλν γηα ηελ πέςε ησλ ζξεπηηθώλ νπζηώλ( καθξνκόξηα) πνπ 

βξίζθνληαη ζηηο ηξνθέο.ηε ζπλέρεηα νη ζξεπηηθέο νπζίεο (κηθξνκόξηα) πνπ πξνήιζαλ από 

ηελ πέςε ησλ ηξνθώλ πεξλνύλ ζηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο (θπθινθνξηθό ζύζηεκα) θαη 

θζάλνπλ ζηα θύηηαξα γηα λα ρξεζηκνπνηεζνύλ.  
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Δξώηεζε 3 

 

Μαζεηέο ηνπ ζρνιείνπ καο έθαλαλ έλα πείξακα γηα  ηε Φσηνζύλζεζε. Πήξαλ δύν πξάζηλα 

πνηηζκέλα θπηά γεξαληνύ, Α θαη Β, ηα νπνία είραλ θαιύςεη θαη θιείζεη αεξνζηεγώο κε 

δηαθαλέο ζαθνύιη. Πξνεγνπκέλσο, πάλσ ζηε γιάζηξα ηνπ θπηνύ Α είραλ ηνπνζεηήζεη έλα 

πνηήξη δέζεσο κε Καπζηηθό Νάηξην. Μεηά ηνπνζέηεζαλ ηα δύν θπηά ζηνλ ήιην γηα 3-4 

εκέξεο. Σν πείξακα θαίλεηαη ζηε πην θάησ εηθόλα. 

 

 
 

α) Πνηα ηδηόηεηα ηνπ Καπζηηθνύ Ναηξίνπ αμηνπνηήζεθε ζην πην πάλσ πείξακα;      (1Υ2κ=2κ) 

 

Υξεζηκνπνηήζεθε ε ηδηόηεηα ηνπ Καπζηηθνύ Ναηξίνπ πνπ ιέεη όηη ην Καπζηηθό Νάηξην 

δεζκεύεη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα. 

 

 

β) Πνηνλ / νπο από ηνπο ηέζζεξηο παξάγνληεο θαη πξώηεο ύιεο πνπ είλαη απαξαίηεηνη γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηεο θσηνζύλζεζεο, είραλ κεηαβάιεη νη καζεηέο ζην πην πάλσ πείξακα;               

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                                                                (2Υ0.5κ=1κ) 

 

Έρνπλ κεηαβάιεη ηελ πξώηε ύιε δηνμείδην ηνπ άλζξαθα δηόηη ζην θπηό Α είραλ 

ρξεζηκνπνηήζεη ην θαπζηηθό λάηξην πνπ δεζκεύεη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα. 

 

 

 

γ) Πνηνλ / νπο από ηνπο ηέζζεξηο παξάγνληεο θαη πξώηεο ύιεο πνπ είλαη απαξαίηεηνη γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηεο θσηνζύλζεζεο, είραλ δηαηεξήζεη ζηαζεξνύο νη καζεηέο ζην πην πάλσ 

πείξακα; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                                             (3Υ0.5κ=1.5κ)  

 

Έρνπλ δηαηεξήζεη ζηαζεξνύο ηνπο παξάγνληεο ρισξνθύιιε, ειηαθό θσο θαη πξώηε ύιε ην 

λεξό. Σν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα όρη, γηαηί ζην θπηό Α δελ ππάξρεη ,δηόηη δεζκεύηεθε από ην 

θαπζηηθό λάηξην, ελώ ζην θπηό Β ππάξρεη. 
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δ) Γηα ην πην πάλσ πείξακα ρξεζηκνπνίεζαλ νη καζεηέο πξάζηλα θύιια γεξαληνύ. Πηζηεύεηε 

όηη ζα ήηαλ θαηάιιειν λα ρξεζηκνπνηήζεηε γηα ην πην πάλσ πείξακα άιια κέξε θπηνύ 

όπσο  η) βιαζηό, ηη) ξίδα; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                     (2Υ0.75κ=1.5κ) 

 

 

η) βιαζηόο: Δίλαη θαηάιιεινο δηόηη ν βιαζηόο πεξηέρεη ρισξνθύιιε πνπ είλαη απαξαίηεηνο 

παξάγνληαο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο θσηνζύλζεζεο. 

 

 

ηη) ξίδα: Γελ είλαη θαηάιιειε δηόηη ε ξίδα δελ πεξηέρεη ρισξνθύιιε πνπ είλαη απαξαίηεηνο 

παξάγνληαο γηα ηελ ιεηηνξγία ηεο θσηνζύλζεζεο. 

 

 

ΜΔΡΟ Γ: Απνηειείηαη από κία (1) εξώηεζε ησλ δώδεθα (12) κνλάδσλ.    

Δξώηεζε 1: 

Σν πην θάησ ζρεδηάγξακκα παξνπζηάδεη ην γπλαηθείν αλαπαξαγσγηθό ζύζηεκα θαη ην 

αλδξηθό αλαπαξαγσγηθό ζύζηεκα.  

α) Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα πνπ παξνπζηάδνπλ νη ελδείμεηο 1- 6                 (6Υ0.25κ=1.5κ)     

 

 

1: Χαγσγόο (άιπηγγα) 
 
2: Χνζήθε 
 
3: Μήηξα 
 
4: Όξρηο 
 
5: Δπηδηδπκίδα 
 
6: πεξκαηηθόο Πόξνο 
 

              

 

β) Να αλαθέξεηε κία βαζηθή ιεηηνπξγία ηνπ νξγάλνπ 2 θαη κία ηνπ νξγάλνπ 5.    (2Υ1κ=2κ) 

 

Όξγαλν 2: Δθθξίλνπλ δηάθνξεο γπλαηθείεο νξκόλεο. Απειεπζεξώλνπλ, ζπλήζσο κία θνξά 

ηνλ κήλα, έλα σάξην πνπ θαηαιήγεη ζηνλ σαγσγό. 

 

Όξγαλν 5: Απνζεθεύεη πξνζσξηλά ηα ζπεξκαηνδσάξηα θαη παξάγεη εθθξίκαηα. 
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γ) Ση νλνκάδνπκε: 

 

η) θξίζηκε πεξίνδνο:                                                                                             (1Υ1κ=1κ) 

 

Δίλαη ην ρξνληθό δηάζηεκα κεηαμύ 11εο – 16εο  εκέξαο ηνπ θαηακήληνπ θύθινπ πνπ ε γπλαίθα 

αλ έρεη ζεμνπαιηθή επαθή, κπνξεί λα κείλεη έγθπνο. 

 

 

ηη) θίκσζε:                                                                                                              (1Υ1κ=1κ) 

 

Δίλαη κία παζνινγηθή θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία ην δέξκα, ιόγσ κηθξνύ αλνίγκαηνο δελ 

κπνξεί λα κεηαθηλεζεί πξνο ηα πίζσ θαη λα απνθαιπθζεί ε θεθαιή ηνπ πένπο. 

Γεκηνπξγνύληαη κνιύλζεηο θαη πξνβιήκαηα ζηελ ζεμνπαιηθή επαθή. 

 

 

δ) η) Να αλαθέξεηε ην ρξόλν δσήο ηνπ ζπεξκαηνδσαξίνπ ζην γελλεηηθό ζύζηεκα ηεο 

γπλαίθαο.                                                                                                                 (1Υ1κ=1κ) 

         3 εκέξεο 

 

ηη) Να αλαθέξεηε ην ρξόλν δσήο ηνπ σαξίνπ κέζα ζηνλ σαγσγό κεηά ηελ σνξξεμία. 

                                                                                                                                (1Υ1κ=1κ) 

        24 ώξεο. 

 

ε) Ζ Λύδηα έρεη πεξίνδν (πξώηε κέξα ηνπ θαηακήληνπ θύθινπ ηεο) ηελ 1ε Μαξηίνπ. Να 

γξάςεηε πόηε κπνξεί ε Λπδία, αλ έρεη ζεμνπαιηθή επαθή, λα κείλεη έγθπνο;          (1Υ1κ=1κ) 

 

         Μάξηηνο   Γ   Σ    Σ   Π   Π       Κ 

                                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   

 

Μπνξεί λα κείλεη έγθπνο κεηαμύ ηεο 11εο -16εο Μαξηίνπ. 

 

ζη) Αλ ε Λπδία δελ κείλεη έγθπνο, πόηε αλακέλεηαη λα έρεη ηελ επόκελή ηεο πεξίνδν; 

                                                                                                                                ( 1Υ1κ=1κ) 

  29 Μαξηίνπ. 
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δ) Γηαηί ε Λπδία αλ κείλεη έγθπνο, ε έκκελε ξύζε, ζηηο επόκελεο κέξεο, δελ ζα εκθαληζηεί; 

                                                                                                                                 (1Υ2κ=2κ) 

    Ζ Λπδία άλ κείλεη έγθπνο , ε έκκελε ξύζε , ζηηο επόκελεο κέξεο, δελ ζα εκθαληζηεί γηαηί 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο ζηακαηά ε δηαδηθαζία ηεο σξίκαλζεο θαη απειεπζέξσζεο 

ησλ σαξίσλ. 

 

ε) Να αλαθέξεηε πνηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ ζπεξκαηνδσαξίνπ ην βνεζνύλ λα 

θηλείηαη γξήγνξα;                                                                                                   (1Υ0.5κ=0.5) 

 

Σν βνεζνύλ ε νπξά ηνπ θαη ην πδξνδπλακηθό ζρήκα ηεο θεθαιήο ηνπ. 

 

                                                                              

                                        

                                                                                                       Ζ Γηεπζύληξηα 

 

 

                                                                                                     Μαξία Γεσξγίνπ 
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ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015/2016 

 

 

 

 

  

ΠΡΟΣΟΧΗ 
Να προσέξετε την εμφάνιση του γραπτού σας και να γράψετε με μελάνι μπλε ή μαύρο. 

Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού (Tipp-Ex) 
Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 10 σελίδες. 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 

 

 

 

 

 

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 

 

ΒΑΘ.: ........................... / 40  

ΟΛΟΓΡ.: ...............................  

ΥΠΟΓΡ.: ............................... 

ΤΑΞΗ: Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/06/2016 

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΑ ( ΒΙΟΛΟΓΙΑ ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ:  

1,5 ΩΡΕΣ (90 λεπτά) 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:....................................................... 

 

ΤΜΗΜΑ: ............ ΑΡ.: ......... 
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ΜΕΡΟΣ Α: Αποτελείται από τέσσερις (4) ερωτήσεις 

Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με δυόμιση  (2,5) μονάδες. 

Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.  

 
Ερώτηση 1 

Να κατατάξετε τους πιο κάτω οργανισμούς σε σπονδυλωτά και ασπόνδυλα.                                            (μ.2,5)    

 

               (5Χ0,5) 

Ερώτηση 2 

Να παρατηρήσετε την τροφική αλυσίδα και να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν. 

 

 

 

 

 

 

 

(α) Να συμπληρώσετε τις πιο κάτω προτάσεις που αφορούν στην πιο πάνω τροφική αλυσίδα.                (μ.2)                                                                                                                                                                                      

(i)  Τα βέλη στην τροφική αλυσίδα συμβολίζουν τη ροή ενέργειας    

(ii) Ο παραγωγός είναι το φυτοπλαγκτόν 

(iii) Ένας ετερότροφος οργανισμός είναι το ζωοπλαγκτόν ή τα δίθυρα ή το ψάρι 

(iv) Ο θηρευτής των δίθυρων είναι το ψάρι 

 

(β) Ποια είναι η αρχική πηγή ενέργειας σε όλες τις τροφικές αλυσίδες;       (μ.0,5) 

Ο ήλιος 

     

 

1. ασπόνδυλα 

 

2. σπονδυλωτά 

 

3.  σπονδυλωτά 

 

4.  ασπόνδυλα 

 

5. ασπόνδυλα 

Φυτοπλακτόν Ζωοπλακτόν Δίθυρα Ψάρι 
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Νευρικό κύτταρο Σπερματοζωάριο 

Ερώτηση 3 

(α) Να συμπληρώσετε τα μέρη του μικροσκοπίου Α, Β, Γ, Δ.                                 (μ.1)      

 

 

 

 

(4Χ0,25) 

(β) Στις εικόνες πιο κάτω φαίνεται ένα νευρικό κύτταρο και ένα σπερματοζωάριο.  

 

 

 

Να εξηγήσετε για ποιο λόγο τα κύτταρα αυτά έχουν διαφορετικό σχήμα.     (μ.0,5) 

Επειδή έχουν διαφορετική λειτουργία 

γ) Να αντιστοιχίσετε τις εικόνες 1-4 με τους ορισμούς Α-Β.        (μ.1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         (4Χ0,25) 

Α: προσοφθάλμιος φακός 

Β: αντικειμενικός φακός 

Γ: οπτική τράπεζα 

Δ: φωτεινή πηγή 

 

 

 

Γ 

Δ 

Β 

Α 
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Ερώτηση 4 

(α) Να ονομάσετε τα οργανικά συστήματα στις πιο κάτω εικόνες.                        (μ.1,5) 

                                                     

 

 

 

 

1. Αναπνευστικό                                2. Κυκλοφορικό.                                 3. Μυϊκό 

(3Χ0,5)       

(β) Να αντιστοιχίσετε τα όργανα 1-4 με τις λειτουργίες.                               (μ.1)               

 

 

 

 
    

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        (4Χ0,25) 

 

 

Εικόνα οργάνου Λειτουργία Αποτελέσματα 

 

 

1. 

 

Α. Αναπνοή  

 

1. Γ 

 

2. 

 

Β. Πέψη της τροφής και 

απορρόφηση των θρεπτικών 

ουσιών. 

 

2. Δ 

 

3. 

 

Γ. Παράγει τη  χολή και 

απαλλάσσει τον οργανισμό 

από βλαβερές ουσίες. 

 

3. Β 

 

4. 

 

Δ. Αντλία που στέλνει το αίμα σε 

όλα τα μέρη του σώματος. 

 

4. Α 

http://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=heart&source=images&cd=&cad=rja&docid=XpP-UZh-oWeY2M&tbnid=sL-LPf1ASvGNMM:&ved=0CAUQjRw&url=http://graphicsfairy.blogspot.com/2011/01/vintage-graphic-image-anatomy-heart.html&ei=NFkiUaz_L8fjtQb81oC4Dw&bvm=bv.42553238,d.Yms&psig=AFQjCNE_Tm6JSLnuQhY0Nt-Plj5oQjMj-Q&ust=1361291938499078
http://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=lung&source=images&cd=&cad=rja&docid=0fSSyTUuEvpl6M&tbnid=9lgY66HuWvkUpM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.geekosystem.com/new-artificial-lung/&ei=R1oiUd3qJsjVtAbR4oGgDA&bvm=bv.42553238,d.Yms&psig=AFQjCNGRrYUboOCEYG2317RNmwxyq2nHeQ&ust=1361292018392498
http://www.google.com.cy/imgres?q=intestine&um=1&hl=el&tbo=d&biw=1280&bih=683&tbm=isch&tbnid=bRArWuqmt2QaiM:&imgrefurl=http://keoscience.wordpress.com/2011/07/14/digestive-system/&docid=ABeOVcLFEINdBM&imgurl=http://keoscience.files.wordpress.com/2011/07/digestive-4.gif&w=260&h=260&ei=kVoiUYqvL4-MswbItIHIBg&zoom=1&ved=1t:3588,r:38,s:0,i:198&iact=rc&dur=982&sig=100259920552280897687&page=3&tbnh=184&tbnw=184&start=37&ndsp=23&tx=69&ty=100
http://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=liver&source=images&cd=&cad=rja&docid=9Q1eWeHmWNYTZM&tbnid=W87ukFfUC6DoKM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.pawelmazur.org/blog/?tag=liver&ei=lFsiUajRIcXAtQbzm4DQAw&bvm=bv.42553238,d.Yms&psig=AFQjCNEgpyav0CzzklzJEmFPdZWr4iJGLA&ust=1361292543627665
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ΜΕΡΟΣ Β: Αποτελείται από τρεις (3) ερωτήσεις 

Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με έξι (6) μονάδες. 
Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.  
 

Ερώτηση 5 

(α) Να συμπληρώσετε τα κενά στο πιο κάτω σχήμα που αφορούν στην εξίσωσης της φωτοσύνθεσης  

       (μ.1) 

 

 

(4Χ0,25) 

(β) Σε ποιο οργανίδιο του φυτικού κυττάρου γίνεται η φωτοσύνθεση;        (μ.0,5) 

Στους χλωροπλάστες 

(γ) Να εξηγήσετε γράφοντας τρεις (3) λόγους για τους οποίους η φωτοσύνθεση είναι σημαντική για την 

ύπαρξη της ζωής στον πλανήτη.                 (μ.3) 

1) Παράγει γλυκόζη-άμυλο με το οποίο τρέφονται όλοι οργανισμοί στον πλανήτη μέσω της τροφικής 

αλυσίδας και φτιάχνουν τις δικές τους θρεπτικές ουσίες. 

2) Απελευθερώνει οξυγόνο που είναι απαραίτητο για την αναπνοή των οργανισμών 

3) Δεσμεύει το διοξείδιο του άνθρακα που είναι επιβλαβές στη υγεία και συντείνει στο φαινόμενο του 

θερμοκηπίου 

(δ) Να εξηγήσετε το φαινόμενο του θερμοκηπίου.          (μ.0,5) 

Είναι το φαινόμενο κατά το οποίο το στρώμα του διοξειδίου του άνθρακα που συσσωρεύεται στην 

ατμόσφαιρα εγκλωβίζει τις ακτίνες του ήλιου στην επιφάνεια της γης και προκαλεί αύξηση της 

θερμοκρασίας 

 (ε) Να γράψετε δύο (2) τρόπους με τους οποίους μπορούμε να μειώσουμε το διοξείδιο του άνθρακα 

στην ατμόσφαιρα.                   (μ.1) 

(1) Φυτεύοντας δέντρα 

(2) Προστατεύοντας τα δάση 

4. οξυγόνο 1. διοξείδιο 

του άνθρακα 

Νερό 3. γλυκόζη + + 
φως 

2. χλωροφύλλη 
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(3) Να μην κάνουμε σπατάλες στη κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος 

(4) Κάνουμε λιγότερη χρήση του αυτοκινήτου 

Δύο από τα πιο πάνω (2Χ0,5) 

 

Ερώτηση 6 

(α) Να γράψετε κάτω από κάθε οργανισμό το Βασίλειο στο οποίο ανήκει.           (μ.1) 

 

 

 

 

                         1. ΖΩΑ                         2   ΠΡΩΤΙΣΤΑ                     3   ΜΟΝΗΡΗ                            4 ΦΥΤΑ 

(β) Να συμπληρώσετε τον πίνακα γράφοντας τις ομοταξίες των σπονδυλωτών (ψάρια, αμφίβια, ερπετά, 

πτηνά, θηλαστικά) που παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά της πρώτης στήλης.                  (μ.2,5) 

Χαρακτηριστικά Ομοταξίες 

Γεννούν μικρά ζωντανά, τα οποία θηλάζουν 1. ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ 

Γεννούν αβγά με σκληρό κέλυφος και συνήθως 

πετούν 

2. ΠΤΗΝΑ 

Αναπνέουν με πνεύμονες και έχουν φολίδες 3. ΕΡΠΕΤΑ 

Ζουν αποκλειστικά στο νερό, αναπνέουν με βράγχια 

και έχουν λέπια 

4. ΨΑΡΙΑ 

Το δέρμα τους είναι λείο και υγρό, γεννούν αβγά στο 

νερό. 

5. ΑΜΦΙΒΙΑ 

                             (5Χ0,5) 

 

 

σαλιγκάρι αμοιβάδα βακτήριο κάκτος 
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(γ) Να συμπληρώσετε τον πίνακα, επιλέγοντας ένα ζώο από την εικόνα, που ανήκει στην αντίστοιχη 

ομοταξία.                         (μ.2,5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ερώτηση 7 

 (α) Να συμπληρώσετε τον πίνακα που αφορά στα μέρη του κυττάρου 1-4.          (μ.2)

    

 

 

 

 

 

 

ΟΜΟΤΑΞΙΑ ΟΝΟΜΑ 

ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ 1.  αρκούδα ή γάτα ή φώκια 

ΠΤΗΝΑ 2. σπουργίτι 

ΨΑΡΙΑ 3. ξιφίας 

ΕΡΠΕΤΑ 4. κροκόδειλος ή χελώνα 

ΑΜΦΙΒΙΑ 5. βάτραχος 

Όνομα 

1. πυρήνας 

2. μιτοχόνδριο 

3. κυτταρόπλασμα 

4. κυτταρική μεμβράνη 
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(β) Να εξηγήσετε δίνοντας τρεις (3) λόγους  γιατί το συγκεκριμένο κύτταρο δεν είναι φυτικό.    (μ.1,5) 

Δεν έχει κυτταρικό τοίχωμα, χλωροπλάστη και χυμοτόπιο                                                                       (3Χ0,5) 

(γ) Στον πιο κάτω πίνακα να αντιστοιχίσετε κάθε οργανίδιο με τη λειτουργία του.     (μ.2,5) 

 Οργανίδιο  Αντιστοίχιση Λειτουργία 

1 Πυρήνας 1 Ε Α .Παραγωγή της τροφής του φυτού 

2 Χυμοτόπιο 2 Δ Β. Ελέγχει ποιες ουσίες μπαίνουν και 

βγαίνουν από το κύτταρο 

3 Μιτοχόνδριο 3 Γ Γ . Παραγωγή ενέργειας 

4 Χλωροπλάστες 4 Α Δ .  Αποθήκη νερού 

5. Κυτταρική μεμβράνη 5 Β Ε. Έλεγχος των λειτουργιών του κυττάρου 

                            (5Χ0,5) 

 

ΜΕΡΟΣ Γ: Αποτελείται από ένα (1) ερώτημα των 12 μονάδων 

Ερώτηση 8 

(α) Να συμπληρώσετε τα μέρη του γεννητικού συστήματος του άνδρα 1-4.          (μ.2) 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Όνομα 

1.  Ουρήθρα 

2. Όρχις 

3. Επιδιδυμίδα 

4. Σπερματικός πόρος 
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(β) Να ονομάσετε τα μέρη του αναπαραγωγικού συστήματος του άνδρα στα οποία γίνονται οι πιο κάτω 

λειτουργίες: 

(i) Παραγωγή σπερματοζωαρίων: όρχεις         (μ.0,5) 

(ii) Διοχέτευση σπέρματος στον κόλπο της γυναίκας: πέος      (μ.0,5) 

(γ) Να εξηγήσετε τι είναι η κρυψορχία και γιατί μπορεί να προκαλέσει στειρότητα στον άνδρα.               (μ.1) 

Είναι η κατάσταση κατά την οποία οι όρχεις δεν κατεβαίνουν στο όσχεο και παραμένουν στην κοιλιακή 

χώρα. Μπορεί να προκαλέσει στείρωση γιατί οι όρχεις όταν παραμένουν στην κοιλιά καταστρέφονται 

από την υψηλή θερμοκρασία του σώματος και δεν θα μπορούν να παράγουν σπερματοζωάρια. (2Χ0,5) 

(δ) Να γράψετε τέσσερα όργανα που παράγουν εκκρίματα, τα οποία εμπλουτίζουν τα σπερματοζωάρια.                    

       (μ.1) 

Όρχεις, επιδιδυμίδα, σπερματοδόχες κύστεις και προστάτης αδένας                 (4Χ0,25) 

(ε) Να γράψετε δυο (2) σωματικές αλλαγές που συμβαίνουν σε ένα αγόρι κατά την εφηβεία.                    (μ.1)                                                                                                

1. Έντονη μυρωδιά 

2. Η φωνή γίνεται πιο χοντρή 

3. Οι ώμοι γίνονται πιο πλατιοί 

4. Εμφανίζονται τρίχες στη μασχάλη, στα γεννητικά όργανα, στο στήθος και στο πρόσωπο 

5. Οι όρχεις και το πέος μεγαλώνουν           

             Δύο από τα πιο πάνω    (2Χ0,5) 

(στ) Να ονομάσετε τα μέρη του γεννητικού συστήματος της γυναίκας που φαίνονται στο πιο κάτω σχήμα 

και αντιστοιχούν στα γράμματα α-δ.                                     (μ.2) 

 

 

 

 

 

Όνομα 

1. Κόλπος 

2. Μήτρα 

3. Σάλπιγγα ή ωαγωγός 

4. Ωοθήκη 
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(ζ) Να γράψετε το ρόλο των πιο κάτω οργάνων: 

(i) Ωοθήκες: Περιέχουν τα ωάρια και απελευθερώνουν ένα κάθε μήνα                                                  (μ.0,5) 

(ii) Μήτρα: Ανάπτυξη εμβρύου                                                                                                                            (μ.0,5) 

 

(η) Να σημειώσετε τα ακόλουθα με τη σωστή χρονική σειρά με την οποία συμβαίνουν στον οργανισμό 

μιας γυναίκας (διαίρεση ζυγωτού, γονιμοποίηση, εμφύτευση, έμμηνη ρύση)                                         (μ.2)                                                                   

 

(θ) Σε ένα καταμήνιο κύκλο 28 ημερών να εξηγήσετε ποιες μέρες είναι οι κρίσιμες και γιατί;             (μ.1)    

Η 11-15 μέρα.                    (0,25) 

Γιατί η ωορρηξία γίνεται την 14η μέρα.                (0,25) 

Υπολογίζουμε μία μέρα μετά την ωορρηξία  που ζει το ωάριο            (0,25) 

και τρεις μέρες πριν την ωορρηξία που είναι ο χρόνος ζωής των σπερματοζωαρίων.         (0,25) 

          

 

Η εισηγήτρια             Ο Διευθυντής 

Ειρήνη Πολεμίτου           Πέτρος Μιχαήλ 

 

 

 

 

 

 

 

 2.γονιμοποίηση 1. έμμηνη 

ρύση 

3.διαίρεση 

ζυγωτού 

4. εμφύτευση  Ωορρηξία Κύηση 
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ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015/2016  

  

  

  

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016  
  

  

ΒΑΘ.: ............................. / 40 

ΟΛΟΓΡ.: ...............................  

ΥΠΟΓΡ.: ...............................  

  

ΤΑΞΗ:       Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  

  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  09/06/2016  

  

ΜΑΘΗΜΑ:          ΦΥΣΙΚΑ (ΒΙΟΛΟΓΙΑ)  

  

ΧΡΟΝΟΣ: 1. 30΄ (90΄ λεπτά)  

  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ......................................................................  

  

ΤΜΗΜΑ: ............  ΑΡ.: .........  

  

  

ΠΡΟΣΟΧΗ  

Να προσέξετε την εμφάνιση του γραπτού σας και να γράψετε με μελάνι μπλε ή μαύρο.  

             Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού (Tipp-Ex)  

           Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 12 σελίδες.  

  

  

  

  

  

  

  

  

Κ Α Λ Η  Ε Π Ι Τ Υ Χ Ι Α ! 
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 ΜΕΡΟΣ Α: Αποτελείται από τέσσερις (4) ερωτήσεις.   
 

        Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με δυόμισι (2.5) μονάδες.  
         Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.  
  

Ερώτηση 1  

Να ονομάσετε τα στάδια της επιστημονικής μεθόδου για παρασκευή (ετοιμασία) ψωμιού, 

επιλέγοντας τη σωστή έννοια από τις πιο κάτω, που σας δίνονται με τυχαία σειρά: 
 

Τελικό συμπέρασμα, Διατύπωση υπόθεσης, Παρατήρηση,  

Εκτέλεση πειράματος, Συλλογή δεδομένων – Αποτελέσματα, Διερευνήσιμο ερώτημα  
 

 

1. Τα ψωμιά είναι αφράτα όταν είναι γεμάτα με κενούς χώρους.       

 Παρατήρηση 
 

2. Γιατί το ψωμί είναι αφράτο όταν είναι γεμάτο με κενούς χώρους; Διερευνήσιμο ερώτημα 
 

3. Άραγε ποιο υλικό κάνει τα ψωμιά να είναι αφράτα;  

    Μήπως αυτό οφείλεται στη «μαγιά» που προσθέτουμε όταν τα ζυμώνουμε;  

Διατύπωση υπόθεσης 
 

4. Σε δύο ποτήρια ζέσεως Α και Β, αναμειγνύουμε τις ίδιες ποσότητες νερού με αλεύρι. Στο Β 

ποτήρι προσθέτουμε ένα κουταλάκι «μαγιά», ενώ στο Α όχι. Αφήνουμε και τα δύο ποτήρια στον 

 ίδιο χώρο, στο εργαστήριο για 30 λεπτά. 

Εκτέλεση πειράματος 
 

5. Μετά τα 30 λεπτά παρατηρούμε ότι η ζύμη στο ποτήρι Β φούσκωσε, ενώ στο ποτήρι Α δε 

φούσκωσε. Επομένως, το φούσκωμα οφείλεται στη «μαγιά».  Συλλογή δεδομένων – Αποτελέσματα 

 

6. Όταν στην παρασκευή ψωμιού δε χρησιμοποιήσουμε «μαγιά», τότε το ψωμί δεν είναι αφράτο, 

ενώ όταν χρησιμοποιήσουμε «μαγιά», τότε το ψωμί γίνεται αφράτο. Τελικό συμπέρασμα 
 

                   (5 Χ 0.5 μ = 2.5 μ)   μ: …  

Ερώτηση 2  

Να συμπληρώσετε τα κενά με τη σωστή απάντηση. 

(α) Ο πλανήτης μας κατοικείται από ένα τεράστιο αριθμό διαφορετικών οργανισμών 

προσαρμοσμένων στο περιβάλλον, που ο καθένας ζει. Με μία λέξη, αυτή η ποικιλία των 

οργανισμών που υπάρχουν στον πλανήτη μας ονομάζεται: Βιοποικιλότητα 

(1 Χ 0.5 μ = 0.5 μ)   μ: …  

(β) Η διαδικασία με την οποία οι Βιολόγοι επιστήμονες ομαδοποιούν τους οργανισμούς, με βάση 

κάποια κοινά χαρακτηριστικά γνωρίσματα, ονομάζεται: Ταξινόμηση 

(1 Χ 0.5 μ = 0.5 μ)   μ: …  
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(γ) Στον πιο κάτω πίνακα, δίνονται έξι διαφορετικοί ζωντανοί οργανισμοί. Κάτω από κάθε 

οργανισμό, να γράψετε το Βασίλειο στο οποίο ανήκει.       

 

 
 
 

ΖΩΝΤΑΝΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

Αμοιβάδα Λεμονιά Κουνούπι Μανιτάρι Βακτήριο Σκύλος 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟ 
 

 

 
Πρώτιστα 

 
Φυτά 

 
Ζώα  

 
Μύκητες 

 
Μονήρη 

 
Ζώα 

 

(6 Χ 0.25 μ = 1.5 μ)   μ: …  

 

Ερώτηση 3  

(α) Να τοποθετήσετε, κάτω από το κάθε επίπεδο οργάνωσης, τις λέξεις – έννοιες με μαύρα 

γράμματα που ακολουθούν. 

ελάφι, ερειστικό, συκώτι (ήπαρ), ερυθρό αιμοσφαίριο 

 

(4 Χ 0.25 μ = 1 μ)   μ: …  

(β) Να ονομάσετε τα όργανα 1-4 του ανθρώπινου οργανισμού, που φαίνονται στο πιο κάτω 

σχεδιάγραμμα, και να γράψετε το οργανικό σύστημα στο οποίο ανήκει το κάθε ένα. 

 

 

 
(6 Χ 0.25 μ = 1.5 μ)   μ: …  

Κύτταρο Όργανο Σύστημα 

οργάνων 

Οργανισμός 

ερυθρό αιμοσφαίριο συκώτι ερειστικό  ελάφι 

ΟΡΓΑΝΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

1.Πνεύμονας  
 

Αναπνευστικό  

2. Καρδιά  
 

Κυκλοφορικό 

3. Συκώτι 
 

πεπτικό σύστημα 

4. λεπτό έντερο 
 

Πεπτικό  
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Ερώτηση 4  

 (α) Να φτιάξετε μια τροφική αλυσίδα με τέσσερις από τους πιο κάτω οργανισμούς: 

     (κότα, καρχαρίας, χορτάρι, αετός, κάμπια, άνθρωπος, φίδι) 

 

   Χορτάρι         κάμπια            κότα        άνθρωπος                              

(4 Χ 0.25 μ = 1 μ)   μ: …  

 

(β) Τι δείχνουν τα βέλη σε μια τροφική αλυσίδα; 

 Τη ροή ενέργειας  

(1 Χ 0.5 μ = 0.5 μ)   μ: …  

 

(γ) Να αντιστοιχίσετε κάθε όργανο του ανθρώπινου οργανισμού (1-4) με τη λειτουργία που 

επιτελεί (α-δ).                                           

 

Όργανο  Αντιστοίχιση  Λειτουργία 

1 μήτρα  1 γ α παράγει τα σπερματοζωάρια  

 

2 όρχις  2 α β εκεί γίνεται η γονιμοποίηση του 

ωαρίου 

3 ωαγωγός  3 β γ αναπτύσσεται το έμβρυο 

 

4 πέος  4 δ δ εισέρχεται στον κόλπο για να αφήσει 

τα σπερματοζωάρια 

 

(4 Χ 0.25 μ = 1 μ)   μ: …  
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ΜΕΡΟΣ Β:  Αποτελείται από τρεις (3) ερωτήσεις.   

           Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με έξι (6) μονάδες.   

          Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.  

Ερώτηση 5  

(α) Να διακρίνετε τα πιο κάτω σώματα σε έμβια, άβια ή και νεκρά.                                                                                                                                

ξύλινη κουτάλα   νεκρό     χρυσόψαρο  έμβιο   

δερμάτινο σακάκι  νεκρό             μοτοσυκλέτα    άβιο 

(4 Χ 0.25 μ = 1 μ)   μ: …  

(β) Η Χαρά που πηγαίνει στην Α΄ τάξη δημοτικού πιστεύει ότι τα ρομπότ είναι ζωντανοί 

οργανισμοί, αφού μπορούν να κινούνται, να μιλούν, να αντιδρούν σε ερεθίσματα. Μέσα 

από τις γνώσεις που απόκτησες στο μάθημα της βιολογίας, προσπάθησε να της 

εξηγήσεις ότι η άποψή της είναι λανθασμένη. Ότι δηλαδή, τα ρομπότ δεν ανήκουν στα 

έμβια σώματα. Να αναφέρεις δύο λόγους που να το δικαιολογούν.    

 …Δεν αναπαράγονται……………………………………………………………………… 

 …Δεν αναπτύσσονται ……….……………………………………………………………… 

(2 Χ 0.5 μ = 1 μ)   μ: …  

(γ) Στον πιο κάτω πίνακα δίνονται οι εικόνες τεσσάρων ζωντανών οργανισμών.  

Να συμπληρώσετε τα κενά ανάλογα. 

(16 Χ 0.25 μ = 4 μ)   μ: …  

Οργανισμός Ομοταξία             Κριτήρια ταξινόμησης 

ή χαρακτηριστικά της ομοταξίας  

ΒΑΤΡΑΧΟΣ   

Αμφίβια 

 Ζουν…στο νερό και στη ξηρά 

 Γεννούν …αυγά 

 Αναπνέουν…με βράγχια και πνεύμονες  

 Το δέρμα τους είναι υγρό και λείο 

ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΙ   

Ψάρια 

 Ζουν μόνο στο νερό 

 Γεννούν αυγά  

 Αναπνέουν με βράγχια 

 Το δέρμα τους έχει λέπια 

ΠΥΘΩΝΑΣ   

Ερπετά 

 Ζουν στη ξηρά και στο νερό 

 Γεννούν αυγά στην ξηρά 

 Αναπνέουν με πνεύμονες  

 Το δέρμα τους  έχει φολίδες  

ΝΥΧΤΕΡΙΔΑ  

Θηλαστικά 

 Ζουν στο νερό και στη ξηρά  

 Γεννούν μικρά ζώα  

 Αναπνέουν με πνεύμονες  

 Το δέρμα τους έχει τρίχες  
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Ερώτηση 6  

(α) Να συμπληρώσετε τα μέρη του μικροσκοπίου με τους αριθμούς 1-6. 

 

 

(6 Χ 0.25 μ = 1.5 μ)   μ: …  

 

(β) Να γράψετε δύο( 2 ) διαφορές που έχουν τα προκαρυωτικά από τα ευκαρυωτικά κύτταρα. 

 Τα ευκαρυωτικά έχουν πυρήνα ενώ τα προκαρυωτικά όχι 

 Τα ευκαρυωτικά έχουν μιτοχόνδρια ενώ τα προκαρυωτικά όχι  

(2 Χ 0.5 μ = 1 μ)   μ: …  

 

(γ) Να σημειώσετε κάτω από κάθε οργανισμό αν αυτός είναι ευκαρυωτικός ή 

προκαρυωτικός. 

μανιτάρι σκύλος αμοιβάδα βακτήριο 

ευκαρυωτικός  ευκαρυωτικός  ευκαρυωτικός  προκαρυωτικά  

 

 (4 Χ 0.25 μ = 1 μ)   μ: …  

Προσοφθάλμιοι  φακοί 

Αντικειμενικοί  φακοί 

Οπτική τράπεζα 

Φωτεινή πηγή 

Μικρομετρικός κοχλίας  Μακρομετρικός  Κοχλίας  
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(δ) Πιο κάτω απεικονίζεται ένα κύτταρο. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν.  

Ι. Να ονομάσετε τα μέρη του κυττάρου με αριθμούς 1- 5.                

 

1. Χλωροπλάστης  

2. Χυμοτόπιο  

3. Κυτταρικό τοίχωμα 

4. Πυρήνας  

5. Μιτοχόνδριο 

 

(5 Χ 0.25 μ = 1.25μ)   μ: …  

 

ΙΙ. Τι είδους κύτταρο φαίνεται στην πιο πάνω εικόνα, ζωικό ή φυτικό; φυτικό 

(1 Χ 0.25 μ = 0.25μ)   μ: …  

 

ΙΙΙ. Nα δικαιολογήσετε την απάντησή σας, δίνοντας δύο (2) λόγους.                        

 Το φυτικό κύτταρο έχει χλωροπλάστες ενώ το ζωικό δεν έχει 

 Το φυτικό κύτταρο έχει χυμοτόπιο / κυτταρικό τοίχωμα ενώ το ζωικό δεν έχει 

(2 Χ 0.25 μ = 0.5μ)   μ: …  

ΙV Να γράψετε το ρόλο των οργανιδίων με αριθμούς 4 και 5.   

4    … ο πυρήνας ελέγχει όλες τις λειτουργίες του κυττάρου  

5    … το μιτοχόνδριο παράγει ενέργεια 

 

(2 Χ 0.25 μ = 0.5μ)   μ: …  
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Ερώτηση 7  

Να μελετήσετε το πιο κάτω σχήμα και να απαντήσετε τις ερωτήσεις που ακολουθούν. 

(α) Να συμπληρώσετε τις ενδείξεις 1-6 στο πιο κάτω σχήμα. 

 

 

 

1. Φως  

2. Διοξείδιο του άνθρακα  

3. Χλωροφύλλη 

4. οξυγόνο 

5. άμυλο 

6. νερό 

 

(5 Χ 0.25 μ = 1.25 μ)   μ: …  

i. Ποια λειτουργία των φυτών φαίνεται στο πιο πάνω σχήμα;                                 

Η φωτοσύνθεση 

(1 Χ 0.5 μ = 0.5μ)   μ: …  

 ii. Σε ποιο οργανίδιο του κυττάρου γίνεται η λειτουργία αυτή; 

 Στους χλωροπλάστες  

(1 Χ 0.25 μ = 0.25μ)   μ: …  

(β) Όταν ο Κώστας επισκέφτηκε ένα κατάστημα ενυδρείων, και είδε τις γυάλινες κλειστές σφαίρες 

με νερό και υδρόβια μικρά φυτά και ζώα όπως γαρίδες, αναρωτήθηκε πώς συντηρείται η ζωή 

μέσα σε αυτές. Πώς ζούνε (τρέφονται και αναπνέουν ) οι δυο οργανισμοί; Με τις γνώσεις σας από 

το μάθημα τις βιολογίας, απαντήστε στα ερωτήματά του. 

 Τα υδρόβια φυτά: χρησιμοποιούν το διοξείδιο του άνθρακα που 

παράγουν οι γαρίδες για να κάνουν φωτοσύνθεση έτσι φτιάχνουν τη τροφή τους  

 Οι γαρίδες: χρησιμοποιούν τα φυτά ως τροφή και το οξυγόνο που παράγουν τα φυτά α κτά 

από τη φωτοσύνθεση  

 

(2 Χ 0.5 μ = 1μ)   μ: …  

 



9  

  

(γ) i. Ποια ουσία ανιχνεύουμε με το διάλυμα ιωδίου και ποια χρωματική αλλαγή 

παρατηρούμε;      

Ουσία: άμυλο 

Χρωματική αλλαγή: από κιτρινοκαφέ γίνεται μαυρομπλέ  

(2 Χ 0.25 μ = 0.5μ)   μ: …  

 

ii. Να κυκλώσετε το/α τρόφιμο/α που αναμένεται να έχουν χρωματική αλλαγή, όταν 

ρίξουμε πάνω σε αυτό/ά διάλυμα ιωδίου. 

 

Λούντζα Πατάτες   Τυρί   Μακαρόνια   Μπριζόλα 

(2 Χ 0.25 μ = 0.5μ)   μ: …  

 

(δ) i. Ποιο αέριο ευθύνεται για τη δημιουργία του φαινομένου του θερμοκηπίου;  

Το διοξείδιο του άνθρακα  

(1Χ 0.5 μ = 0.5μ)   μ: …  

 

ii. Να γράψετε δύο (2) από τις συνέπειες του φαινομένου του θερμοκηπίου:  

  

 Αύξηση της θερμοκρασίας της γης / λιώσιμο των πάγων  

 Ανύψωση της στάθμης της θάλασσας  

(2Χ 0.5 μ = 1μ)   μ: … 

 iii. Να γράψετε ένα μέτρο που μπορούμε να λάβουμε για τον περιορισμό του φαινομένου 

του θερμοκηπίου;               

Προστασία δασών - δεντροφύτευση  

Χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας  

(1Χ 0.5 μ = 0.5μ)   μ: …  
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Κουκουβάγια 

 

ΜΕΡΟΣ Γ΄: Αποτελείται από μία (1) ερώτηση των 12 μονάδων.  
  

Ερώτηση 8  
 

 (α) Αφού μελετήσετε το πιο κάτω τροφικό πλέγμα, να απαντήσετε στις ερωτήσεις που 

ακολουθούν: 

 

 

 

 

i. Να ονομάσετε:                 

α. ένα σαρκοφάγο οργανισμό Αλεπού , φίδι  

β. ένα κορυφαίο θηρευτή Κουκουβάγια , αλεπού  

γ. ένα παμφάγο οργανισμό Ποντικός  

δ. ένα παραγωγό Φυτό/φύλλα, καρποί φυτού 

 

(4Χ 0.5 μ = 2μ)   μ: … 

ii. Να γράψετε μια τροφική αλυσίδα που να περιέχει το βάτραχο.  

Φυτό/φύλλα               ακρίδα   βάτραχος                 κουκουβάγια  

(4Χ 0.25 μ = 1μ)   μ: … 

Φίδι 

 

Λαγός  

 

Σκίουρος  

 

Βάτραχος 

 

Καρποί φυτού 

 

Φυτό/φύλλα 

 

Αλεπού 

 

Ποντικός  

 

Ακρίδα 
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iii. Να αναφέρετε ένα ζευγάρι οργανισμών που αποτελούν, στην τροφική αλυσίδα που 

σημειώσατε πιο πάνω, το θήραμα (λεία) και το θηρευτή.   

Θήραμα (λεία) Θηρευτής 

Ακρίδα  Βάτραχος  

 

(2Χ 0.5 μ = 1μ)   μ: … 

iv. Να αναφέρετε τι θα συμβεί στον πιο πάνω πληθυσμό από βατράχους, αν 

εξαφανιστούν οι ακρίδες; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.   

Οι βάτραχοι θα εξαφανιστούν και αυτοί γιατί έχουν μόνο μια τροφική επιλογή,  τις ακρίδες. 

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

(2Χ 0.5 μ = 1μ)   μ: … 

 

 v. Να αναφέρετε δύο (2) κοινά χαρακτηριστικά όλων των τροφικών αλυσίδων.  

1.Ξεκινούν όλες με παραγωγούς  

2. Καταλήγουν σε κορυφαίους θηρευτές  

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

(2 x 0.5 μ = 1 μ)   μ: …  

(β) i.Να αναφέρετε δύο αλλαγές, που συμβαίνουν στο σώμα των κοριτσιών κατά την 

εφηβεία. 

 Έντονη μυρωδιά σώματος  

 Τριχοφυΐα στα γεννητικά όργανα και στις μασχάλες   

     (2Χ 0.5 μ = 1μ)   μ: …  

 

ii. Τα πιο κάτω σχήματα παριστάνουν τα μέρη του γεννητικού συστήματος του άνδρα 

και της γυναίκας. Να ονομάσετε τα μέρη 1 - 4 και στα δύο σχήματα. 

 

1 ωοθήκη 

2 μήτρα  

3 προστάτης αδένας  

4 ουρήθρα 

(4Χ 0.25 μ = 1μ)   μ: … 

 

2 

4 

3 

1 
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iii. Η Κλειώ είναι 30 χρονών και έχει σταθερό κύκλο εδώ και 

αρκετά χρόνια. Τον Ιανουάριο είχε περίοδο – έμμηνη ρύση 

(πρώτη μέρα του κύκλου της) στις 3 του μήνα .  

 

 

 Αν αυτή έχει κανονικό καταμήνιο κύκλο 28 ημερών, πότε θα έχει ωορρηξία; 

Στις 16/01 

(1Χ 0.5 μ = 0.5μ)   μ: …  

 Αν αυτή έχει σεξουαλική επαφή, ποιες είναι οι κρίσιμές της μέρες και γιατί ; 

Από τις 13 μέχρι τις 18/01 θα είναι η κρίσιμη περίοδος, αφού εάν έχει ωορρηξία στις 16 του μήνα 

τα ωάρια είναι βιώσιμα περίπου δυο μέρες μετά  και τα σπερματοζωάρια μπορούν να 

επιβιώσουν μέχρι και τρείς μέρες πριν από την ωορρηξία 

(3Χ 0.5 μ = 1.5μ)   μ: …  

 

 Αν η Κλειώ δε μείνει έγκυος, πότε αναμένεται να έχει την επόμενή της περίοδο - έμμηνη 

ρύση; Στις 31/01 

(1Χ 0.5 μ = 0.5μ)   μ: …  

iv. Να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις:       

 Τι ονομάζουμε κρυψορχία; Την πάθηση κατά την οποία είτε ο ένας είτε και οι δύο όρχεις δεν 

έχουν κατέβει στο όσχεο και παραμένουν στην κοιλιά του αγοριού 
 

 Ποιος είναι ο ρόλος του πλακούντα; Προμηθεύει το έμβρυο με θρεπτικές ουσίες και οξυγόνο 

μέσω του ομφάλιου λώρου 
 

 Πώς προστατεύεται το έμβρυο από τυχόν επιδράσεις του περιβάλλοντος ; με το αμνιακό υγρό 

που υπάρχει στον αμνιακό σάκο. 

 

(3Χ 0.5 μ = 1.5μ)   μ: … 

 

 

 

                                                                                                                       Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  

 

             ΑΘΗΝΑ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ 

Οι Εισηγήτριες : 

Ανδρέου Μαρία 

Κούσπου Γεωργία 
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ΓΤΜΝΑΙΟ ΕΓΚΩΜΗ - ΚΤΡΙΑΚΟ ΝΕΟΚΛΕΟΤ 

ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2015 – 2016 

 

 

 
 
 
 
 

ΓΡΑΠΣΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2016 

 

ΒΑΘ.: ……………… / 40 

ΟΛΟΓΡ.: ………………… 

ΤΠΟΓΡ.: ………………… 

 

 
ΣΑΞΖ: Α΄ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

 
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ:     16/06/2016 
 

 
ΜΑΘΖΜΑ: ΦΤΙΚΑ (ΒΙΟΛΟΓΙΑ) 

 
ΥΡΟΝΟ: 1 ώξα 30 ιεπηά 
                 (90 ιεπηά) 
 

 
ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ: .………………………………………… 
 

 
ΣΜΖΜΑ: ………. ΑΡ.: ………. 

 

ΠΡΟΟΥΗ 

Να πξνζέμεηε ηελ εκθάληζε ηνπ γξαπηνύ ζαο θαη λα γξάςεηε κε κειάλη κπιε ή καύξν. 

Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ (Tipp-ex) 

 Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από 12 ζειίδεο. 

 

 

 

 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΣΤΥΙΑ 
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ΜΕΡΟ Α: Αποηελείηαι από ηέζζεπιρ (4) επωηήζειρ. 

                  Κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με δςόμιζη (2,5) μονάδερ. 

                  Να απανηήζεηε ζε όλερ ηιρ επωηήζειρ. 

 

Επώηηζη 1 

α)  Να αληηζηνηρίζεηε ηα είδε ζσκάησλ ηεο ζηήιεο Α, κε ηηο έλλνηεο ηεο ζηήιεο Β. 

ηήιε Α ηήιε Β  

1 Γ 

2 Α 

 

1. ώκαηα πνπ έρνπλ δσή Α. Νεθξά ζώκαηα 

2. ώκαηα πνπ δελ έρνπλ αιιά θάπνηε είραλ δσή Β. Άβηα ζώκαηα 

 Γ. Έκβηα ζώκαηα  

(2 x 0,25κ = 0,5κ) 

 

β) Να γξάςεηε ηέζζεξηο ιεηηνπξγίεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ όινπο ηνπο δσληαλνύο νξγαληζκνύο. 

i αλαπλνή         ii αλαπαξαγσγή 

iii αλάπηπμε                                                    iv θίλεζε 

(4 x 0,25κ = 1κ) 

γ)  Οη θαθνί πνπ δηαζέηεη έλα θσηνληθό (ζρνιηθό) κηθξνζθόπην νλνκάδνληαη:             

    Α) πξνζνθζάικηνη                                       Β) αληηθεηκεληθνί 

(2 x 0,25κ = 0,5κ) 

δ) 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 .  

πλνιηθή κεγεζπληηθή ηθαλόηεηα κηθξνζθνπίνπ: 10 Υ 40 = 400 θνξέο 

(1 x 0,5κ = 0,5κ) 
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Επώηηζη 2 

α) Σα βαζίιεηα ησλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ είλαη: Μνλήξε, Πξώηηζηα, Μύθεηεο, Φπηά, Εώα. Να 

γξάςεηε θάησ από θάζε εηθόλα δσληαλνύ νξγαληζκνύ ην Βαζίιεην ζην νπνίν αλήθεη.    

    

δώα πξώηηζηα κύθεηεο Φπηά 

(4 x 0,25κ = 1κ) 

β) Να αλαθέξεηε ηηο δύν ζπλνκνηαμίεο ζηηο νπνίεο  ρσξίδνληαη ηα δώα.  

 i ζπνλδπισηά                                                 ii αζπόλδπια 

(2 x 0,5κ = 1κ) 

γ) Ζ βαζηθή δνκηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο νξγαληζκνύο πνπ αλήθνπλ ζηηο δύν  πλνκνηαμίεο 

ησλ Εώσλ είλαη: 

Σα ζπνλδπισηά έρνπλ ζπνλδπιηθή ζηήιε, ηα αζπόλδπια δελ έρνπλ. 

(1 x 0,5κ = 0,5κ) 

 

Επώηηζη 3  

α) Να αληηζηνηρίζεηε ηα όξγαλα κε ηε ιεηηνπξγία ηνπο.  

Όξγαλα Λεηηνπξγία  

1 Γ 

2 Γ 

3 Α 

4 Β 

1. Πλεύκνλεο Α. Πξνζσξηλή απνζήθεπζε ηξνθήο 

2. Έληεξν Β. Πξνώζεζε ηνπ αίκαηνο ζε όιν ην 

ζώκα 

3. ηνκάρη Γ. Πέςε ηξνθήο 

4. Καξδηά Γ. Αλαπλνή 

(4 x 0,25κ = 1κ) 

 

 

https://www.google.com.cy/url?q=http://foodmuseum.cs.ucy.ac.cy/web/guest/36/civitem/1167&sa=U&ei=DRuAU_TaJ4PwOpbxgMAK&ved=0CCwQ9QEwAA&usg=AFQjCNE8KgN3cuErQn-UOtouv_zTkgifyQ
http://www.google.com.cy/url?url=http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%84%CE%AC%CF%81%CE%B9&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=VcFWVfa6O8fYU7LVgNgN&ved=0CBQQ9QEwAA&usg=AFQjCNFHbHIlDIw96riOeic7hR_o-pUlwA
http://www.google.com.cy/url?url=http://www.hbnews.gr/permalink/151449.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=7sFWVdnVKsXfU4WdgPAC&ved=0CBgQ9QEwAg&usg=AFQjCNGMRCpHhhBNzu_C68anZWGC3tXaaA
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β) Να αληηζηνηρίζεηε ην ζρήκα ηνπ θάζε νξγάλνπ κε ην όλνκά ηνπ.   

 ρήκα  Όλνκα  
 
 
 
 
1 Β 

2 Γ 

3 Α  

4 Γ 

 
 

1 
 

 

  
 

Α. Δγθέθαινο 

 
 

2 
 

  
 

 Β. Καξδηά 

  
 

3 

 

  
 
Γ. Νεθξνί 

 
 

4 

 

  
 
Γ. Πλεύκνλεο  

(4 x 0,25κ = 1κ) 

γ) Να αλαθέξεηε ζε πνην νξγαληθό ζύζηεκα αλήθεη ην θάζε έλα από ηα πην θάησ όξγαλα ηνπ 

αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ.  

ηνκάρη: πεπηηθό ζύζηεκα 

Πλεύκνλεο: αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα 

(2 x 0,25κ = 0,5κ) 

 

Επώηηζη 4 

α) Να αληηζηνηρίζεηε ηα νξγαλίδηα ηνπ θπηηάξνπ  κε ηε ιεηηνπξγία ηνπο.       

Οξγαλίδηα θπηηάξνπ Λεηηνπξγία   

1. Υισξνπιάζηεο Α. Έιεγρνο όισλ ησλ  ιεηηνπξγηώλ ηνπ θπηηάξνπ 1 Δ 

2. Ππξήλαο Β. Δμαζθάιηζε ελέξγεηαο ζην θύηηαξν 2 Α 

3. Κπηηαξηθό ηνίρσκα Γ. ηαζεξό ζρήκα ζην θπηηθό θύηηαξν 3 Γ 

4. Μηηνρόλδξην Γ. Απνζήθε λεξνύ 4 Β 

 Δ. Φσηνζύλζεζε  

      (4 x 0,25κ = 1κ) 

 

http://www.google.com.cy/url?url=http://www.lucenxia.com.my/page/119/Understanding-Kidney/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=xtBWVavMO8fuUsn0gNgG&ved=0CBgQ9QEwAg&usg=AFQjCNFThHc0wqJgIh3UWUmxoY5mleeArg
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β) Να γξάςεηε ην ζσζηό όξν θάησ από θάζε εηθόλα.  

Κύηηαξν, ηζηόο, όξγαλν, νξγαληθό ζύζηεκα, νξγαληζκόο. 

  
 

 

όξγαλν νξγαληζκόο θύηηαξν Οξγαληθό ζύζηεκα 

      (4 x 0,25κ = 1κ) 

γ) Να γξάςεηε δύν δηαθνξέο κεηαμύ επθαξπσηηθνύ θαη πξνθαξπσηηθνύ θπηηάξνπ. 

i Σν επθαξπσηηθό θύηηαξν έρεη ππξήλα, ην πξνθαξπσηηθό δελ έρεη 

ii Σν επθαξπσηηθό θύηηαξν έρεη κηηνρόλδξηα, ην πξνθαξπσηηθό δελ έρεη 

(2 x 0,25κ = 0,5κ) 

 

   

ΜΕΡΟ Β: Αποηελείηαι από ηπειρ (3) επωηήζειρ. 

                  Κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με έξι (6) μονάδερ. 

                  Να απανηήζεηε ζε όλερ ηιρ επωηήζειρ. 

 

Επώηηζη 5 

α) Να γξάςεηε δύν βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά θξηηήξηα πνπ έρνπλ όινη ν νξγαληζκνί πνπ αλήθνπλ 

ζην Βαζίιεην ησλ Πξώηηζησλ. 

     i κνλνθύηηαξνη νξγαληζκνί 

     ii έρνπλ ππξήλα 

                               (2 x 0,5κ = 1κ) 

β) Να γξάςεηε δύν βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά θξηηήξηα πνπ έρνπλ όινη ν νξγαληζκνί πνπ αλήθνπλ 

ζην Βαζίιεην ησλ Φπηώλ. 

     i πνιπθύηηαξνη νξγαληζκνί 

     ii παξάγνπλ ηελ ηξνθή ηνπο 

                               (2 x 0,5κ = 1κ) 
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γ) ηνλ παξαθάησ πίλαθα δίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηέζζεξηο δσληαλνύο νξγαληζκνύο πνπ όινη 

αλήθνπλ ζηα ζπνλδπισηά. Να αλαθέξεηε ζε πνηα νκνηαμία ζπνλδπισηώλ αλήθνπλ νη 

νξγαληζκνί Α κέρξη Γ, ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πίλαθα.                                                                                  

                                

(4 x 0,5κ = 2κ) 

δ) Να γξάςεηε δύν ζεκαληηθέο δηαθνξέο κε βάζε ηηο νπνίεο δηαθξίλαηε ηνλ νξγαληζκό Α από 

ηνλ νξγαληζκό Γ.  

     i Σα πηελά γελλνύλ ζηε μεξά απγά κε ζθιεξό θέιπθνο ελώ ηα ςάξηα γελλνύλ απγά ζην λεξό 

     ii Σν δέξκα ησλ πηελώλ θαιύπηεηαη κε θηεξά ελώ ην δέξκα ησλ ςαξηώλ θαιύπηεηαη κε ιέπηα 

                               (2 x 0,5κ = 1κ) 

 

ε) Ο άλζξσπνο ηαμηλνκείηαη καδί κε άιινπο δσληαλνύο νξγαληζκνύο ζηα Θειαζηηθά.  

Να αλαθέξεηε δύν ραξαθηεξηζηηθά θξηηήξηα πνπ δηθαηνινγνύλ γηαηί ν άλζξσπνο είλαη 

Θειαζηηθό.        

     i γελλά δσληαλά κηθξά 

     ii ζειάδεη ηα κηθξά ηνπ 

                               (2 x 0,5κ = 1κ) 

 

 

 

Εσληαλνί 
Οξγαληζκνί 

Πιεξνθνξίεο Οκνηαμίεο 
πνλδπισηώλ 

Οξγαληζκόο Α Γελλήζεθε ζηελ μεξά από αβγά κε ζθιεξό θέιπθνο. Έρεη 
ηελ ηθαλόηεηα λα πεηά. Αλαπλέεη κε πλεύκνλεο. Σν δέξκα 
ηνπ θαιύπηεηαη κε θηεξά. 

Πηελά 

Οξγαληζκόο Β Εεη θπξίσο ζηελ μεξά. Γελλά αβγά ζηε μεξά. Αλαπλέεη κε 
πλεύκνλεο. Σν δέξκα ηνπ είλαη μεξό θαη θαιύπηεηαη από 
θνιίδεο. 

Δξπεηά  

Οξγαληζκόο Γ 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. 

Ακθίβηα  

Οξγαληζκόο Γ Εεη θαη πνιιαπιαζηάδεηαη κόλν ζην λεξό.  
Γελλά αβγά. Αλαπλέεη κε βξάγρηα. Σν δέξκα ηνπ 
θαιύπηεηαη κε ιέπηα. 

Φάξηα  
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Επώηηζη 6 

ην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη έλα  θύηηαξν. 

α) Να νλνκάζεηε ηα νξγαλίδηα πνπ  δείρλνπλ νη 

αξηζκνί 1,2,3 θαη 4 

 

1 ππξήλαο 

2 θπηηαξόπιαζκα 

3 κηηνρόλδξηα 

4 θπηηαξηθή κεκβξάλε 

      (4 x 0,25κ = 1κ) 

β) Σν θύηηαξν είλαη δσηθό ή θπηηθό; δσηθό    

 (1x 0,5κ = 0,5κ) 

γ) Να αλαθέξεηε δπν ιόγνπο πνπ λα αηηηνινγνύλ ηελ πην πάλσ απάληεζε.  

i δελ έρεη ρισξνπιάζηεο 

ii δελ έρεη θπηηαξηθό ηνίρσκα 

      (2 x 0,5κ = 1κ) 

δ)  Έλα θπηό γηα ηε δηαδηθαζία ηεο θσηνζύλζεζεο ρξεηάδεηαη:       

Πξώηεο ύιεο: 

i λεξό 

ii δηνμείδην ηνπ άλζξαθα 

Απαξαίηεηνη παξάγνληεο:  

i ειηαθό θσο 

ii ρισξνθύιιε 

 

      (4 x 0,25κ = 1κ) 
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ε) Με ηε θσηνζύλζεζε ηα θπηά παξάγνπλ:  

i γιπθόδε, άκπιν 

ii νμπγόλν 

(2 x 0,25κ = 0,5κ) 

ζη)  Καηά ηε δηαδηθαζία απνρξσκαηηζκνύ ελόο θύιινπ πξώηα βάδνπκε ην θύιιν ζε δεζηό λεξό 

θαη ην βξάδνπκε γηα κεξηθά ιεπηά. Γηαηί ρξεηάδεηαη απηή ε δηαδηθαζία; 

Γηα λα καιαθώζεη ην θύιιν. 

(1 x 0,5κ = 0,5κ) 

ηε ζπλέρεηα βγάδνπκε ην θύιιν από ην δεζηό λεξό θαη ην ηνπνζεηνύκε  ζε δνθηκαζηηθό 

ζσιήλα κε δεζηό νηλόπλεπκα γηα λα απνρξσκαηηζηεί.                           (1 x 0,25κ = 0,25κ) 

 

δ) Σν δηάιπκα ησδίνπ όηαλ έξζεη ζε επαθή κε ηελ νπζία άκπιν αιιάδεη ρξώκα θαη από 

θηηξηλνθαθέ γίλεηαη καύξν.    

(3 x 0,25κ = 0,75κ) 

ε) Να γξάςεηε δπν ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε θσηνζύλζεζε είλαη πνιύ ζεκαληηθή γηα όινπο 

ηνπο δσληαλνύο νξγαληζκνύο ηνπ πιαλήηε. 

i απνξξνθά δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη δίλεη νμπγόλν. 

ii δίλεη ηξνθή 

      (2 x 0,25κ = 0.5κ) 
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Επώηηζη 7 

α) ην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη ην αλαπαξαγσγηθό ζύζηεκα ηεο γπλαίθαο. Να νλνκάζεηε ηα 

όξγαλα πνπ δείρλνπλ νη αξηζκνί 1,2,3 θαη 4.  

 

                                                                                     

1 σαγσγόο 

2 κήηξα 

3 σνζήθε 

4 θόιπνο 

                    (4 x 0,25κ = 1κ) 

 

β) Να γξάςεηε κηα ιεηηνπξγία ησλ νξγάλσλ κε ηνπο αξηζκνύο 2 θαη 3.  

2: αλάπηπμε εκβξύνπ 

3: έθθξηζε νξκνλώλ, απειεπζέξσζε σαξίσλ 

(2 x 0,5κ = 1κ) 

γ)  Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ζηε ζηήιε Α κε ηηο θξάζεηο ζηε ζηήιε Β.  

ηήιε Α ηήιε Β  

1. Οκθάιηνο ιώξνο Α. Έμνδνο ηνπ εκβξύνπ από ην ζώκα ηεο γπλαίθαο 1 Β 

2. Ακληαθό πγξό Β. Παξνρή ζξεπηηθώλ νπζηώλ ζην έκβξπν 2 Γ 

 Γ. Πξνζηαζία ηνπ εκβξύνπ από εμσηεξηθνύο παξάγνληεο  

(2 x 0,25κ = 0,5κ) 
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δ) ην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη ην αλαπαξαγσγηθό ζύζηεκα ηνπ άληξα.  Να νλνκάζεηε ηα 

όξγαλα πνπ δείρλνπλ νη αξηζκνί 1,2,3 θαη 4.  

 

                                                                                     

1 ζπεξκαηηθόο πόξνο 

2 όξρηο 

3 όζρεν 

4 νπξήζξα 

                    (4 x 0,25κ = 1κ) 

ε) Να γξάςεηε κηα ιεηηνπξγία ησλ νξγάλσλ κε ηνπο αξηζκνύο 2 θαη 4.  

2: παξαγσγή ζπεξκαηνδσαξίσλ 

4: δηνρεηεύεη έμσ από ην ζώκα ηα νύξα θαη ην ζπέξκα 

                     (2 x 0,5κ = 1κ) 

ζη) Να γξάςεηε  δύν αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζην ζώκα ησλ αγνξηώλ θαηά ηελ εθεβεία.  

i ε θσλή γίλεηαη πην ρνληξή 

ii νη ώκνη γίλνληαη πην πιαηηνί 

(2 x 0,25κ = 0,5κ) 

 

δ) Να γξάςεηε δύν δηαθνξέο κεηαμύ σαξίνπ θαη ζπεξκαηνδσαξίνπ. 

i ην σάξην είλαη κεγαιύηεξν ζε κέγεζνο 

ii ην ζπεξκαηνδσάξην έρεη νπξά, ην σάξην δελ έρεη 

(2 x 0,5κ = 1κ) 
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ΜΕΡΟ Γ: Αποηελείηαι από μια (1) επώηηζη. 

                  Η οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με δώδεκα (12) μονάδερ. 

 

Επώηηζη 8 

Να κειεηήζεηε ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα ην νπνίν παξνπζηάδεη έλα ηξνθηθό πιέγκα θαη  λα 

απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 

 

α) Να νλνκάζεηε:         

i) έλαλ θνξπθαίν ζεξεπηή: αεηόο 

ii) έλαλ πακθάγν νξγαληζκό: κηθξό πηελό 

iii) έλα ζαξθνθάγν νξγαληζκό: ζαύξα 

iv) έλαλ παξαγσγό: πνώδε θπηά 

(4 x 0,5κ = 2κ) 

β) Με βάζε ην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα λα γξάςεηε κηα ηξνθηθή αιπζίδα.   

Πνώδε θπηά                 κηθξό πηελό                   αεηόο 

 (1 x 2κ = 2κ) 
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γ) Να αλαθέξεηε έλαλ νξγαληζκό ηνπ ηξνθηθνύ πιέγκαηνο πνπ αληαγσλίδεηαη κε ην ζαιηγθάξη 

γηα ηελ ηξνθή  θαη γηα πνηα ηξνθή αληαγσλίδνληαη. 

Οξγαληζκόο: ζθνπιήθη  Σξνθή γηα ηελ νπνία αληαγσλίδνληαη: θπηά 

(2 x 0,5κ = 1κ) 

δ) Πώο ζα επεξεαζηεί ν πιεζπζκόο ηεο ζαύξαο αλ κεησζνύλ ηα ζθνπιήθηα; Να δηθαηνινγήζεηε 

ηελ απάληεζή ζαο. 

Οη ζαύξεο δελ ζα βξίζθνπλ αξθεηή ηξνθή θαη ν πιεζπζκόο ηνπο ζα κεησζεί. 

(1 x 2κ = 2κ) 

ε) Να εμεγήζεηε πώο ζα επεξεαζηνύλ νη νξγαληζκνί ηνπ ηξνθηθνύ πιέγκαηνο αλ εμαθαληζηνύλ 

ηα πνώδε θπηά θαη γηαηί. 

Θα εμαθαληζηνύλ. Σα θπηνθάγα δε ζα βξίζθνπλ ηξνθή. ηε ζπλέρεηα ηα ζαξθνθάγα δε ζα 

βξίζθνπλ ηξνθή. 

(1 x 2κ = 2κ) 

ζη) Να αλαθέξεηε δπν θνηλά ραξαθηεξηζηηθά πνπ παξνπζηάδνπλ όιεο νη ηξνθηθέο αιπζίδεο.  

i όιεο νη ηξνθηθέο αιπζίδεο μεθηλνύλ κε θπηά 

ii ν θνξπθαίνο ζεξεπηήο δελ ηξώγεηαη από θαλέλα 

(2 x 1κ = 2κ) 

δ) Πνην είλαη πην ρξήζηκν, γηα έλαλ επηζηήκνλα, κηα ηξνθηθή αιπζίδα ή έλα ηξνθηθό πιέγκα; Να 

δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

Έλα ηξνθηθό πιέγκα είλαη πην ρξήζηκν. Απεηθνλίδεη πην νινθιεξσκέλα  ηηο ηξνθηθέο ζρέζεηο  

αλάκεζα ζηνπο νξγαληζκνύο ελόο νηθνζπζηήκαηνο. 

(1 x 1κ = 1κ) 

                                                                                                        Ζ Γηεπζύληξηα 

  

              Μαξία πκεσλίδνπ 
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ΓΤΜΝΑΗΟ ΑΡΥ.  ΜΑΚΑΡΗΟΤ Γ΄ - ΠΛΑΣΤ             ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ 2015-2016 

ΓΡΑΠΣΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2016 

ΜΑΘΖΜΑ:       ΒΗΟΛΟΓΗΑ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ: 13/6/2016 

ΣΑΞΖ:                  Α΄ 

ΥΡΟΝΟ:            1.5 ώξεο (90 ιεπηά) 

 

 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ: ________________________________      ΣΜΗΜΑ: _____     Αξ. _____ 

 

ΠΡΟΟΥΗ 

Να πξνζέμεηε ηελ εκθάληζε ηνπ γξαπηνύ ζαο θαη λα γξάςεηε κε κειάλη κπιε ή καύξν. 

Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ (Tipp-Ex) 

Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από δέθα (10) ζειίδεο. 

 

ΜΕΡΟ Α:  Απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο. 

        Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δπόκηζε (2.5) κνλάδεο. 

        Να απαληήζεηε ζε ΟΛΕ ηηο εξωηήζεηο.   

Εξώηεζε 1 

Να κειεηήζεηε ην ζρεδηάγξακκα πνπ απεηθνλίδεη νηθνζύζηεκα ηνπ μεξνύ ηξνπηθνύ δάζνπο, 

ΒΑΘΜΟ 

Αξηζκεηηθά: _____________________ /40 

Οινγξάθσο: _______________________ 

Τπ. Καζεγεηή/ηξηαο: _________________ 
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όπνπ δεη θαη ε δέβξα, θαη λα απαληήζεηε ηηο εξσηήζεηο ζηελ επόκελε ζειίδα.     

(α)  Να ζπκπιεξώζεηε ηελ ηξνθηθή αιπζίδα κε ηε ζσζηή επηινγή από ηε ζηήιε Α θαη ηε 

ζσζηή επηινγή από ηε ζηήιε Β (από ηε ζειίδα 1).                                                     (2 Χ 0.5κ = 

1κ) κ: _  

                                                         Χνξηάξη   Εέβξα   Ληνληάξη                         

(β) Ο ήιηνο (ειηαθή ελέξγεηα) είλαη απαξαίηεηνο ζε κηα ηξνθηθή αιπζίδα, ώζηε λα γίλεη ε 

θσηνζύλζεζε.  Πνηνη είλαη νη άιινη ηξεηο παξάγνληεο / πξώηεο ύιεο πνπ ρξεηάδνληαη, γηα λα 

θάλεη έλαο απηόηξνθνο νξγαληζκόο θσηνζύλζεζε;                                                (3 Χ 0.5κ = 

1.5κ) κ: ___ 

Υισξνθύιιε  Νεξό  Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα  

Εξώηεζε 2  

ηελ εηθόλα πην θάησ, θαίλνληαη νξγαληζκνί πνπ αλήθνπλ ζε ηξία από ηα πέληε Βαζίιεηα ησλ 

δσληαλώλ νξγαληζκώλ.  Να ηε κειεηήζεηε θαη λα απαληήζεηε. 

(α) Να ηαμηλνκήζεηε ηνλ θάζε νξγαληζκό ζηνλ αθόινπζν πίλαθα, ζην Βαζίιεην πνπ αλήθεη.                                       

                                                                                                                    

(3 Χ 0.5κ = 1.5κ) κ: ___ 

 

(β) ην νηθνζύζηεκα πνπ θαίλεηαη ζηελ εηθόλα, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ππάξρνπλ θαη νξγαληζκνί 

πνπ αλήθνπλ ζηα άιια δύν Βαζίιεηα.   

i. Σα άιια δύν Βαζίιεηα είλαη:      Μνλήξε Πξώηηζηα 

                                                                                                        (2 Χ 0.25κ = 0.5κ) κ: 

___ 

ii. Να εμεγήζεηε γηαηί νη νξγαληζκνί απηνί δελ είλαη νξαηνί ζηελ εηθόλα, ρξεζηκνπνηώληαο 

έλα από ηα θξηηήξηα ηαμηλόκεζεο ησλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ.   

Οξγαληζκόο 

 

Βαζίιεην 

Πεηαινύδα 

 

Εώα 

Μαληηάξη 

 

Μύθεηεο 

Κακπαλνύιεο (ινπινύδηα) 

 

Φπηά  
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                                                                                                         (1 Χ 0.5κ = 0.5κ) κ: ___ 

Σα κνλήξε θαη ηα πξώηηζηα είλαη κνλνθύηηαξνη νξγαληζκνί πνπ δελ είλαη νξαηνί κε γπκλό κάηη. 

 

 

Εξώηεζε 3 

(α) Να κειεηήζεηε ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα ηνπ γπλαηθείνπ αλαπαξαγωγηθνύ ζπζηήκαηνο.   

Πνηα από ηηο επηινγέο 1-3 ζηνλ πίλαθα αληηζηνηρεί ζηα ζσζηά όξγαλα;  Να θπθιώζεηε ηνλ αξηζκό 

πνπ δείρλεη ηελ νξζή επηινγή.                                                                     (1 Χ 0.5κ = 0.5κ) κ: ___ 

 

(β) Να νλνκάζεηε ην όξγαλν ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο γπλαίθαο ζην νπνίν 

αληηζηνηρεί ε θάζε ιεηηνπξγία:                                                                                             (2 Χ 0.5κ 

= 1κ) κ: ___ 

i. Δθεί δηνρεηεύεηαη ην ζπέξκα θαηά ηε ζεμνπαιηθή επαθή: θόιπνο 

ii. Δθεί γίλεηαη ε γνληκνπνίεζε ηνπ σαξίνπ: Ωαγσγόο (ζάιπηγγα) 

(γ) Ζ παξνπζία ηνπ αλαπαξαγωγηθνύ ηνπ ζπζηήκαηνο, θαηαηάζζεη ηνλ άλζξσπν ζηελ 

ΟΜΟΣΑΞΗΑ ησλ ζειαζηηθώλ, ελώ ε παξνπζία ηνπ εξεηζηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνλ θαηαηάζζεη ζηε 

ΤΝΟΜΟΣΑΞΗΑ ησλ ζπνλδπισηώλ.                                                              (2 Χ 0.5κ = 1κ) κ: 

___ 

Εξώηεζε 4 

Σν αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα είλαη ππεύζπλν γηα κηα από ηηο 7 ιεηηνπξγίεο ησλ δσληαλώλ 

νξγαληζκώλ, ηελ αλαπλνή.   

(α) Να γξάςεηε αθόκα κηα από ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ: θίλεζε (αλαπλνή, 

αλάπηπμε, αλαπαξαγσγή, εξεζηζηηθόηεηα, ζξέςε, απέθθξηζε)                 (1 Χ 0.25κ = 0.25κ) κ: 

___ 

Δπηινγή Α Β Γ 

 

1 Μήηξα Ωνζήθε Κόιπνο 

2 Μήηξα Ωαγσγόο (ζάιπηγγα) Ωνζήθε 

3 Μήηξα Ωνζήθε Ωαγσγόο (ζάιπηγγα) 
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(β) Σν θπθινθνξηθό θαη ην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα ζπλεξγάδνληαη.  Να γξάςεηε έλα όξγαλν πνπ 

αλήθεη ζην θπθινθνξηθό ζύζηεκα: πρ θαξδία (αηκνθόξα αγγεία)             (1 Χ 0.25κ = 0.25κ) κ: 

___ 

(γ) Οη πλεύκνλεο, ην θύξην όξγαλν ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο, όπσο θαη όια ηα άιια 

όξγαλα, απνηειείηαη από δηαθνξεηηθνύο ηζηνύο, δειαδή νκάδεο θπηηάξσλ πνπ είλαη όκνηεο 

κνξθνινγηθά θαη εμεηδηθεπκέλεο λα θάλνπλ ηελ ίδηα ιεηηνπξγία.                                                                                                                                     

                                                                                                                    (3 Χ 0.5κ = 1.5κ) κ: ___ 

(δ) Σν θύηηαξν είλαη ε δνκηθή θαη ιεηηνπξγηθή κνλάδα ηεο δσήο.   

                                                                                                        (2 Χ 0.25κ = 0.5κ) κ: 

___ 

ΜΕΡΟ Β:  Απνηειείηαη από ηξεηο (3) εξσηήζεηο. 

        Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε έμη (6) κνλάδεο. 

        Να απαληήζεηε ζε ΟΛΕ ηηο εξωηήζεηο.                                        

Εξώηεζε 5 

Έλαο επηζηήκνλαο πνπ αζρνιείηαη κε ηελ εμσζσκαηηθή γνληκνπνίεζε, κειεηά ηελ έλσζε ηνπ 

ζπεξκαηνδωαξίνπ κε ην ωάξην ζην κηθξνζθόπην.  Καηά ηε δηαδηθαζία απηή έλα 

ζπεξκαηνδωάξην εηζάγεηαη κέζα ζην θπηηαξόπιαζκα ελόο ωαξίνπ κε εηδηθή βειόλα (εηθόλα Α).   

 

(α) ην κηθξνζθόπην βιέπεη όηη ην ζπεξκαηνδωάξην είλαη 100 θνξέο κηθξόηεξν από ην ωάξην.   

i. Γηα λα κεγεζύλεη ηα δύν θύηηαξα, έηζη ώζηε λα ηα κειεηήζεη θαιύηεξα, έρεη 

ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ πξνζνθζάικην θαθό (ζηελ εηθόλα Β ππνδεηθλύεηαη κε ηνλ αξηζκό 5) 

ζε ζπλδπαζκό κε ηνλ αληηθεηκεληθό θαθό (ζηελ εηθόλα Β ππνδεηθλύεηαη κε ηνλ αξηζκό 6).                                                                                               

Εηθόλα Α Εηθόλα Β 

  



5 
 

                                                                                                        (2 Χ 0.25κ = 0.5κ) κ: 

___ 

 

ii. Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ κηθξνζθνπίνπ 1-4.                                    (4 Χ 0.25κ = 1κ) κ: 

___ 

1: νπηηθή ηξάπεδα 

2: θσηεηλή πεγή 

3: καθξνκεηξηθόο θνριίαο            

4: κηθξνκεηξηθόο θνριίαο 

iii. Δθηόο από ηε δηαθνξά ζην κέγεζνο, λα γξάςεηε αθόκα κηα δηαθνξά αλάκεζα ζην ωάξην 

θαη ην ζπεξκαηνδωάξην.                                                                      (1 Χ 1κ = 1κ) κ: ___ 

Π.ρ Σν ζπεξκαηνδσάξην έρεη νπξά, ελώ ην σάξην δελ έρεη.  (ην ζπεξκαηνδσάξην θηλείηαη 

ελεξγεηηθά, ελώ ην σάξην θηλείηαη παζεηηθά, ην σάξην επηβηώλεη κηα κέξα, ην ζπεξκαηνδσάξην 

θαηά κέζν όξν 3, ην ζπεξκαηνδσάξην έρεη πδξνδπλακηθό ζρήκα, ελώ ην σάξην ζθαηξηθό) 

iv. Γηα λα γίλεη ε δηαδηθαζία ηεο εμσζσκαηηθήο γνληκνπνίεζεο, πξέπεη πξώηα λα αθαηξεζνύλ 

ζπεξκαηνδωάξηα θαη ωάξηα από ηα όξγαλα όπνπ παξάγνληαη.        (3 Χ 1κ = 3κ) κ: ___ 

 Σν όξγαλν όπνπ παξάγνληαη ηα ζπεξκαηνδωάξηα είλαη νη όξρεηο. 

 Σν όξγαλν όπνπ παξάγνληαη ηα ωάξηα είλαη νη σνζήθεο.   

 ε κηα γπλαίθα κε θαηακήλην θύθιν 28 εκεξώλ, πνηα ΖΜΔΡΑ ηνπ θύθινπ ζα είλαη 

ε πην θαηάιιειε γηα λα γίλεη ε αθαίξεζε ηνπ ωαξίνπ; Ζ 14ε (εκέξα σνξξεμίαο) 

v. Αλ ε γπλαίθα ηειηθά κείλεη έγθπνο, πώο ζα ην θαηαιάβεη πξαθηηθά (πξηλ πάεη ζην γηαηξό);  

                                                                                                        (1 Χ 0.5κ = 0.5κ) κ: ___ 

Γελ ζα έρεη πεξίνδν (ζηελ αξρή ηνπ επόκελνπ θύθινπ).   

Εξώηεζε 6 

Σν πην θάησ ηξνθηθό πιέγκα ζπλαληάηαη ζε πεξηνρέο κε παγεηώλεο.   
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(α) Ο αγξηόγαινο πνπ θαίλεηαη ζην ηξνθηθό πιέγκα, αλήθεη ζηελ νκνηαμία ηωλ πηελώλ.  Να 

γξάςεηε ηξία ραξαθηεξηζηηθά ησλ νξγαληζκώλ ηεο νκνηαμίαο απηήο.                                             

                                                                                                                  (3 Χ 0.25κ = 0.75κ) κ: 

___ 

i. Γελλνύλ απγά ζηελ μεξά. 

ii. Αλαπλένπλ κε πλεύκνλεο. 

iii. Σν δέξκα ηνπο θαιύπηεηαη κε θηεξά. 

 

(β) Από ην ηξνθηθό πιέγκα λα νλνκάζεηε ηα εμήο:    

                                                                                                                  (3 Χ 0.25κ = 0.75κ) κ: 

___ 

Έλαλ παξαγσγό Κσλνθόξα δέληξα, βειαληδηά 

Έλαλ θνξπθαίν ζεξεπηή Κόθθηλε αιεπνύ, λπθίηζα 

Έλα θπηνθάγν νξγαληζκό θαζάξη, πνληηθόο. αγξηόγαινο 

(γ) Από ην ηξνθηθό πιέγκα ζηελ πξνεγνύκελε ζειίδα λα εληνπίζεηε δύν νξγαληζκνύο πνπ 

έρνπλ αλάκεζά ηνπο ηε ζρέζε ζεξεπηή-ζεξάκαηνο.                                              (2 Χ 0.25κ = 

0.5κ) κ: ___ 

Έλα παξάδεηγκα: Θεξεπηήο: κπγαιή    Θήξακα: αξάρλε  

(δ) Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ έρεη εληζρπζεί, ιόγσ δηαθόξσλ 

αλζξσπίλσλ δξαζηεξηνηήησλ.                                                                 (2 Χ 0.5κ = 1κ) κ: ___ 

i. Σν θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ είλαη ζπλδεδεκέλν κε ην αέξην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα.  

 Λόγσ ηεο ελίζρπζεο ηνπ θαηλνκέλνπ, ε κέζε ζεξκνθξαζία ηεο Γεο έρεη απμεζεί. 
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ii. Ζ αιιαγή ηεο ζεξκνθξαζίαο έρεη πξνθαιέζεη ηε κεηαλάζηεπζε ηεο θόθθηλεο αιεπνύο ζε 

αθόκα πην βόξεηεο πεξηνρέο, κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ πιεζπζκνύ ηεο ζηελ πεξηνρή 

ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα.  Να εμεγήζεηε γηαηί ε κείσζε ηνπ 

πιεζπζκνύ ηεο θόθθηλεο αιεπνύο, πηζαλό λα νδεγήζεη ζε αύμεζε ηνπ πιεζπζκνύ ηεο 

λπθίηζαο.                                                                                               (1 Χ 1κ = 1κ) κ: ___     

Ζ θόθθηλε αιεπνύ θαη ε λπθίηζα ζπλαγσλίδνληαη γηα ηελ ηξνθή ηνπο (πρ πνληηθνί θαη ζθαζάξηα).  

Όηαλ νη θόθθηλεο αιεπνύδεο κεησζνύλ (ιόγσ κεηαλάζηεπζεο), νη λπθίηζεο ζα βξίζθνπλ πην 

πνιιή ηξνθή θη έηζη ν πιεζπζκόο ηνπο ζα απμεζεί.   

(ε) Αθόκα θαη ζηηο παγσκέλεο πεξηνρέο ηεο Γεο, ε θωηνζύλζεζε απνηειεί ηελ πην ζεκαληηθή 

ιεηηνπξγία, όρη κόλν γηα ηα θπηά, αιιά θαη γηα ηνπο ππόινηπνπο νξγαληζκνύο.  Να εμεγήζεηε ηε 

ζεκαζία ηεο θσηνζύλζεζεο γηα όινπο ηνπο νξγαληζκνύο ηνπ πιαλήηε καο, θάλνληαο αλαθνξά 

θαη ζηα δύν πξντόληα πνπ παξάγνληαη.                                                                    (1 Χ 2κ = 2κ) 

κ: ___     

Με ηε θσηνζύλζεζε ηα θπηά παξάγνπλ (α) ηε γιπθόδε/άκπιν θαη (β) ην νμπγόλν.  Οη δύν απηέο 

νπζίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα όινπο ηνπο νξγαληζκνύο γηα λα παίξλνπλ ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο.  Ζ γιπθόδε-πνπ παίξλνπλ κε ηελ ηξνθή ηνπο- θαη ην 

νμπγόλν-πνπ παίξλνπλ κέζσ ηεο αλαπλνήο-ελώλνληαη κέζα ζηα κηηνρόλδξηά ηνπο θαη 

απειεπζεξώλεηαη ε ελέξγεηα.   

Ή κε ηε θσηνζύλζεζε παξάγεηαη ην νμπγόλν πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ αλαπλνή ησλ 

νξγαληζκώλ θαη ην άκπιν πνπ απνηειεί ηε βάζε ηεο δηαηξνθήο ησλ απηόηξνθσλ θαη 

εηεξόηξνθσλ νξγαληζκώλ.   

 

 

 

 

 

 

Εξώηεζε 7 

Να κειεηήζεηε ηα δύν θύηηαξα (Α θαη Β) πνπ απεηθνλίδνληαη πην θάησ θαη λα απαληήζεηε. 
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(α) ε πνην από ηα δύν θύηηαξα, ην Α ή ην Β, αλαθέξεηαη θαζεκηά από ηηο αθόινπζεο δειώζεηο;                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                       (4 Χ 0.5κ = 2κ) κ: ___ 

i. Από απηά είλαη δνκεκέλν ην ζώκα ελόο γάηνπ: Β 

ii. Αλήθεη ζε απηόηξνθν νξγαληζκό: Α 

iii. Έρεη ζηαζεξό θαη άθακπην ζρήκα: Α 

iv. Γελ πεξηέρεη ρισξνπιάζηεο: Β 

(β) Να νλνκάζεηε ηα εμήο κέξε:                                                                     (2 Χ 0.5κ = 1κ) κ: ___                 

i. Μέξνο κε αξηζκό 6 ζην θύηηαξν Α: ρπκνηόπην 

ii. Μέξνο κε αξηζκό 2 ζην θύηηαξν Β: θπηηαξόπιαζκα 

(γ) Σν κηηνρόλδξην ζην θύηηαξν Α ππνδεηθλύεηαη κε ηνλ αξηζκό 1 θαη ζην θύηηαξν Β 

ππνδεηθλύεηαη κε ηνλ αξηζκό 4.   Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ νξγαληδίνπ απηνύ;                             (1 

Χ 1κ = 1κ) κ: ___ 

Δθεί απειεπζεξώλεηαη ελέξγεηα (γηα ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ θπηηάξνπ) ή εθεί γίλεηαη ε θαύζε.   

(δ) Ζ θπηηαξηθή (πιαζκαηηθή) κεκβξάλε είλαη ε επηθάλεηα πνπ ρσξίδεη ην εζσηεξηθό από ην 

εμσηεξηθό πεξηβάιινλ ηνπ θπηηάξνπ.  Ζ κεκβξάλε απηή ειέγρεη πνηεο νπζίεο κπαίλνπλ θαη πνηεο 

νπζίεο βγαίλνπλ από ην θύηηαξν.  (ηη κπαίλεη θαη ηη βγαίλεη) 

                                                                                                                       (2 Χ 0.5κ = 1κ) κ: ___ 

(ε) Σόζν ην θύηηαξν Α, όζν θαη ην θύηηαξν Β, είλαη επθαξπσηηθά θύηηαξα.  Να γξάςεηε έλα ιόγν 

πνπ λα ππνζηεξίδεη ηε δήισζε απηή.                                                                  (1 Χ 1κ = 1κ) κ: 

___ 

Έρνπλ θαη ηα δύν ππξήλα (ή κηηνρόλδξηα).   
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ΜΕΡΟ Γ:  Απνηειείηαη από κία (1) εξώηεζε ησλ δώδεθα (12) κνλάδσλ.  Να ηελ απαληήζεηε.   

Εξώηεζε 8 

ην Μάξην αξέζεη πνιύ ε Βηνινγία θαη ζέιεη λα γίλεη επηζηήκνλαο, όηαλ κεγαιώζεη.   

(α) Ωο επηζηήκνλαο ζα πξέπεη λα κάζεη ρξεζηκνπνηεί ηα βήκαηα ηεο επηζηεκνληθήο κεζόδνπ.   

i. Σα βήκαηα απηά ζαο δίλνληαη πην θάησ κε ηπραία ζεηξά.  Να ηα βάιεηε εζείο ζηε ΩΣΖ 

ζεηξά.   

                                                                                                                    (6 Χ 0.25κ = 1.5κ) κ: 

___ 

Παξαηήξεζε Δξώηεκα Τπόζεζε Πείξακα  Απνηειέζκαηα  πκπέξαζκα 

ii. Αλ έλαο επηζηήκνλαο αλαγθαζηεί λα απνξξίςεη ηελ αξρηθή ηνπ ππόζεζε, ηη πξέπεη λα 

θάλεη ζηε ζπλέρεηα;                                                                                           (1 Χ 1κ = 1κ) 

κ: ___ 

Να δηαηππώζεη λέα ππόζεζε.                                                                                            

(β)  Ο Μάξηνο ζέιεζε λα επαλαιάβεη ζην ζπίηη, έλα 

από ηα πεηξάκαηα πνπ είδε ζηελ ηάμε ζην κάζεκα γηα 

ηε Φσηνζύλζεζε.  Πήξε δύν ίδηα πξάζηλα θπηά, από 

ηνλ θήπν θαη ηα έβαιε γηα 72 ώξεο ζην ζθνηάδη.   Μεηά, 

αθνύ ηα πόηηζε, ην Α ην έβαιε θνληά ζην παξάζπξν 

ζην δσκάηηό ηνπ, θαη ην Β ην άθεζε ζην ζθνηάδη, γηα 3 

εκέξεο.  ηε ζπλέρεηα έθνςε έλα θύιιν από θάζε θπηό θαη εηνηκάζηεθε λα ηα απνρξσκαηίζεη, 

πξηλ πξνρσξήζεη ζηελ αλίρλεπζε ακύινπ.   

i. Γηα πνην ιόγν πξέπεη ηα θύιια λα απνρξσκαηηζηνύλ, πξηλ γίλεη ε αλίρλεπζε ακύινπ;   

                                                                                                               (1Χ 1κ = 1κ) κ: ___ 

Ζ ρισξνθύιιε είλαη κηα ρξσζηηθή νπζία (κε ζθνύξν ρξώκα) πνπ δελ επηηξέπεη λα δνύκε αλ 

ππάξρεη αιιαγή ρξώκαηνο ηνπ ησδίνπ θαηά ηελ αλίρλεπζε ηνπ ακύινπ.  Έηζη πξέπεη λα ηελ 

απνκαθξύλνπκε από ην θύιιν, πξηλ θάλνπκε ηνλ απνρξσκαηηζκό.   

 

 

Δξώηεκα    πκπέξαζκα    Τπόζεζε    Πείξακα    Απνηειέζκαηα    Παξαηήξεζε 
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ii. Πνηα ρεκηθή νπζία πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ν Μάξηνο γηα ηνλ απνρξσκαηηζκό;  

νηλόπλεπκα                                                                                             (1Χ 1κ = 1κ) κ: ___  

iii. Πνηα ρεκηθή νπζία πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ν Μάξηνο γηα ηελ αλίρλεπζε ακύινπ ζηα 

απνρξσκαηηζκέλα θύιια;  Γηάιπκα ησδίνπ                     (1Χ 1κ = 1κ) κ: 

___ 

 

iv. Να γξάςεηε έλαλ παξάγνληα πνπ ν Μάξηνο έρεη θξαηήζεη ζηαζεξό ζην πείξακα απηό. 

Σν λεξό, ην είδνο ηνπ θπηνύ                                                            (1 Χ 0.5κ = 0.5κ) κ: ___ 

v. ε πνην από ηα δύν θύιια ζα βξεη ν Μάξηνο άκπιν;  Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο 

πην θάησ.                                                                                            (2 Χ 1.5κ = 3κ) κ: ___                        

Όηαλ γίλεη ε αλίρλεπζε ακύινπ ζην θύιιν από ην θπηό Α, ην ρξώκα ζα είλαη καύξν. 

Αηηηνιόγεζε: Σν θπηό Α είρε ζηε δηάζεζή ηνπ όινπο ηνπο παξάγνληεο θαη πξώηεο ύιεο πνπ είλαη 

απαξαίηεηνη γηα λα γίλεη ε θσηνζύλζεζε.   

Όηαλ γίλεη ε αλίρλεπζε ακύινπ ζην θύιιν από ην θπηό Β, ην ρξώκα ζα είλαη θηηξηλνθαθέ.   

Αηηηνιόγεζε: Σν θπηό Β δελ είρε ην θσο πνπ είλαη απαξαίηεηνο παξάγνληαο γηα λα γίλεη ε 

θσηνζύλζεζε.    

(γ)  Όηαλ ε κεηέξα ηνπ Μάξηνπ, αλαθάιπςε όηη είρε θπηά κέζα ζην δσκάηηό ηνπ, αθόκα θαη ηε 

λύρηα κε ηα παξάζπξα θιεηζηά, ηνπ εμήγεζε όηη, αλ θαη δελ πεηξάδεη λα έρεη ηα θπηά κέζα ζην 

δσκάηην ηε κέξα, ηε λύρηα πξέπεη νπσζδήπνηε λα ηα βγάδεη έμσ.   

Να κειεηήζεηε ηηο 6 δειώζεηο πνπ αθνινπζνύλ ΣΖΝ ΔΠΟΜΔΝΖ ΔΛΗΓΑ.  Πνηεο από απηέο ζα 

κπνξνύζε λα είρε ρξεζηκνπνηήζεη ε κεηέξα ηνπ Μάξηνπ, ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα ηνλ πείζεη;   
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Να γξάςεηε Σσζηό ή Λάζνο κεηά από θάζε δήισζε.                                      (6 Χ 0.5κ = 3κ) κ: 

___ 

i. Σα θπηά ηε κέξα θάλνπλ κόλν θσηνζύλζεζε θαη ηε λύρηα θάλνπλ κόλν αλαπλνή: 

Λάζνο 

ii. Σα θπηά θάλνπλ θσηνζύλζεζε, αιιά όρη αλαπλνή: Λάζνο 

iii. Σόζν ν Μάξηνο, όζν θαη ηα θπηά, αλαπλένπλ θαζόιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο: σζηό 

iv. Σε κέξα ν αέξαο κέζα ζην δσκάηην εκπινπηίδεηαη κε νμπγόλν, ιόγσ ηεο αλαπλνήο 

ησλ θπηώλ:  Λάζνο 

v. Σε λύρηα ην δσκάηην γεκίδεη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, δηόηη ηα θπηά δελ θάλνπλ ηόηε 

θσηνζύλζεζε, γηα λα ην απνξξνθήζνπλ: σζηό 

vi. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο κέξαο ην νμπγόλν πνπ παξάγεηαη από ηε θσηνζύλζεζε ησλ 

θπηώλ, είλαη αξθεηό θαη γηα ηελ αλαπλνή ησλ θπηώλ θαη ηελ αλαπλνή ηνπ Μάξηνπ: 

σζηό 

 

ΣΔΛΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Ζ Γηεπζύληξηα 

                                                                                            

Μαξία Διεπζεξίνπ 



ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΙΟΤ ΓΟΜΔΣΙΟΤ     ΥΟΛΙΚΗ  ΥΡΟΝΙΑ  2015-2016 
 

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2016 
 
Μάθημα: ΦΤΙΚΑ (ΒIΟΛΟΓΙΑ)              Σάξη: Α΄ 
 
Ημεπομηνία: 15/06/2016          Γιάπκεια: 1ώπα και 30 λεπηά (90΄ λεπηά) 
 
Ολνκαηεπώλπκν: ……………………………………………………  Τκήκα:……..    Αξ:………..….  
 
Βαζκόο:……/40    Οινγξάθσο:…………..……… Υπνγξ. Καζεγεηή:………………..……….…… 
 
___________________________________________________________________________ 
 
ΟΓΗΓΙΔ: 
 

 Να πξνζέμεηε ηελ εκθάληζε ηνπ γξαπηνύ ζαο θαη λα γξάςεηε κε κειάλη κπιε ή καύξν. 

 Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πγξνύ. 

 Τν εμεηαζηηθό δνθίκην ηεο Βηνινγίαο απνηειείηαη από επηά (7) ζειίδεο θαη ρσξίδεηαη ζε 
ηξία κέξε Α, Β θαη Γ. Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο. 

 
 
 
 

ΜΔΡΟ Α΄:  Αποηελείηαι από ηέζζεπιρ (4) επωηήζειρ. 
  Κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με δςόμιζη (2.5) μονάδερ. 

Να απανηήζεηε ζε όλερ ηιρ επωηήζειρ. 
 

Δπώηηζη 1 

 
(α) Να ανηιζηοισίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α κε ηηο πξνηάζεηο ηεο ζηήιεο Β. Γίπια από ηελ 
θάζε έλλνηα ηεο ζηήιεο Α, λα βάιεηε ηνλ θαηάιιειν αξηζκό από ηε ζηήιε Β.  
Γηα ηελ θάζε έλλνηα ηεο ζηήιεο Α, ππάξρεη κόλν κία ζσζηή απάληεζε από ηε ζηήιε Β. 
               (4x0.5=2κ) 

   Α     Β 
 

______ α. Ηζηόο    1. Όξγαλν ηνπ πεπηηθνύ  
       ζπζηήκαηνο 

 

______ β. Κύηηαξν    2. Απνηειείηαη από  
       δηαθνξεηηθνύο ηζηνύο 

 

______ γ. Σηνκάρη    3.Οκάδα όκνησλ θπηηάξσλ  
πνπ θάλνπλ ηελ ίδηα  
ιεηηνπξγία 
 

______ δ. Όξγαλν    4.Μηθξόηεξε κνλάδα από ηελ  
νπνία απνηεινύληαη όινη νη  
νξγαληζκνί 

 
 
(β) Να γπάτεηε ηνλ νξηζκό γηα ηνλ νξγαληζκό.             (0.5κ) 
 

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

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

3 

 

 

4 

 

1 

 

 

2 

Ο οργανιζμός αποηελείηαι από ένα ζύνολο οργανικών ζσζηημάηων και 

περιβάλλεηαι από ηο δέρμα. 



2 

 

Δπώηηζη 2 

 

Να μελεηήζεηε ηνπο νξγαληζκνύο πνπ θαίλνληαη ζηηο εηθόλεο Α-Ε θαη να απανηήζεηε ζηηο 
εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ:        
  

 

 

 
    

Δηθόλα Α 

Αμοιβάδα 

Δηθόλα Β 

Υοπηάπι 

Δηθόλα Γ 

Φίδι 

Δηθόλα Γ 

Αποςπαίορ 

Δηθόλα Δ 

Γύπαρ 

Δηθόλα Ε 

Παζσαλίηζα 

 

 (α) Σε ποιο Βαζίιεην αλήθεη ν νξγαληζκόο ηεο εηθόλαο Α; …………Πξώηηζηα.… (0.5κ) 

 

(β) Σε ποια Οκνηαμία αλήθεη ν νξγαληζκόο ηεο εηθόλαο Ε; ……………Πηελά…(0.5κ) 

  

(γ) Ποιορ/οι από ηοςρ πιο πάνυ οπγανιζμούρ αλήθνπλ ζηα Αζπόλδπια;              (0.5κ) 

……Ε……………………………………..……………………………………………… 

 

(δ) Ζ Ακνηβάδα (Δηθ. Α) θαη ν Αξνπξαίνο (Δηθ. Γ) αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθά Βαζίιεηα. 
Να γπάτεηε μια ομοιόηηηα και μια διαθοπά πνπ έρεη ε Ακνηβάδα κε ηνλ Αξνπξαίν 
ιακβάλνληαο ππόςε ηα θξηηήξηα ηαμηλόκεζεο ηωλ νξγαληζκώλ ζε Βαζίιεηα. (2x0.5=1κ) 
 

Οκνηόηεηα: Έρνπλ ππξήλα ζην θύηηαξν ηνπο / Βξίζθνπλ έηνηκε ηελ ηξνθή ηνπο 

Γηαθνξά: Ζ ακνηβάδα είλαη κνλνθύηηαξνο νξγαληζκόο ελώ ν αξνπξαίνο πνιπθύηηαξνο. 

 

Δπώηηζη 3 

(α) Ζ πην θάησ εηθόλα δείρλεη έλαλ νηθνζύζηεκα. Αθνύ ηε κειεηήζεηε, να  
 απανηήζεηε ζηιρ επυηήζειρ πος ακολοςθούν: 
 

 
 

Να γπάτεηε:                     (3x0.5=1.5κ) 
 

(α) Έλαλ βηνηηθό παξάγνληα Πξόβαην, Γέληξν, Λνπινπδηα 

(β) Έλαλ αβηνηηθό παξάγνληα Νεξό, βξνρή, ζύλλεθα 

(γ) Έλαλ παξαγωγό Γέληξα, ινπινύδηα 

 

 (β) Να γπάτεηε μία διαθοπά κεηαμύ απηόηξνθωλ θαη εηεξόηξνθωλ νξγαληζκώλ: 
                          (1κ) 

Οη απηόηξνθνη παξάγνπλ κόλνη ηνπο ηελ ηξνθή ηνπο κε ηε θσηνζύλζεζε ελώ νη 

εηεξόηξνθνη βξίζθνπλ έηνηκε ηελ ηξνθή ηνπο από ην πεξηβάιινλ ηνπο. 

http://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=_ZdqCmbq8mcCEM&tbnid=VOd-QUwgW5M8FM:&ved=0CAUQjRw&url=http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C103/478/3159,12707/&ei=T3mJU-jNE4KiO9GFgPAD&bvm=bv.67720277,d.ZWU&psig=AFQjCNHo0YdtOu617B_vLm86o8_uinfX9A&ust=1401603296914704
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Δπώηηζη 4 

 

Να ζςμπληπώζεηε ηα κενά ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα, έηζη ώζηε λα πεξηγξάθεηαη 
ζσζηά, ε ιεηηνπξγία ηεο Φωηνζύλζεζεο:     (5x0.5=2.5κ) 

 

 
 

 
 

ΜΔΡΟ Β΄:  Αποηελείηαι από ηπειρ (3) επωηήζειρ. 
  Κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με έξι (6) μονάδερ. 

Να απανηήζεηε ζε όλερ ηιρ επωηήζειρ. 
 
 

Δπώηηζη 5 

 
(α) Να γπάτεηε ηηο δύν Σπλνκνηαμίεο ζηηο νπνίεο ηαμηλνκνύληαη νη νξγαληζκνί ηνπ Βαζηιείνπ 
ηωλ Ζώωλ θαζώο θαη ην θξηηήξην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γη’ απηή ηελ ηαμηλόκεζε, 
ζπκπιεξώλνληαο ηα θελά, ζην πην θάησ δηάγξακκα:      (3x0.5=1.5κ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(β) Να διαβάζεηε ην πην θάησ θείκελν θαη να απανηήζεηε ζηην επώηηζη πος ακολοςθεί: 
 

«Οι οργανιςμοί αυτοί είναι ςυνήθωσ πολυκφτταροι. Τα κφτταρά τουσ ζχουν πυρήνα και κυτταρικό 
τοίχωμα. Ένα άλλο χαρακτηριςτικό τουσ είναι ότι δεν φωτοςυνθζτουν, αλλά προςλαμβάνουν ζτοιμη 
την τροφή τουσ, από το περιβάλλον τουσ». 
 

Να ονομάζεηε ην Βαζίιεην ζην νπνίν αλήθνπλ νη νξγαληζκνί πνπ πεξηγξάθνληαη ζην πην 
πάλσ θείκελν θαη να δικαιολογήζεηε ηην απάνηηζή ζαρ αναθέπονηαρ δύο λόγοςρ: 

        [0.5+(2x0.6)=1.7κ] 
 

Οη νξγαληζκνί πνπ πεξηγξάθνληαη ζην πην πάλσ θείκελν αλήθνπλ ζην Βαζίιεην 

………………………… δηόηη:  

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

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

 

(Ζ εξώηεζε ζπλερίδεηαη ζηελ επόκελε ζειίδα) 

Βαζίιεην: Εώα 

Σπλνκνηαμία: …………….…… Σπλνκνηαμία: …………….…… 

Κξηηήξην: ………………….………. 
……………………………………... 

Ζιηαθό θσο 

Φισξνθύιιε 

Γηνμείδην ηνπ 
άλζξαθα 

Άκπιν Ομπγόλν Νεξό 

Αλ έρνπλ ή όρη 
ζπνλδπιηθή ζηήιε 

Αζπόλδπια Σπνλδπισηά 

Μύθεηεο 

Έρνπλ θπηηαξηθό ηνίρσκα / ππξήλα/είλαη πνιπθύηηαξνη. 
 
Γελ θσηνζπλζέηνπλ αιιά βξίζθνπλ έηνηκε ηελ ηξνθή ηνπο από ην πεξηβάιινλ ηνπο. 
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(γ) Να ζςμπληπώζεηε ηα κενά κε ηνπο αξηζκνύο 1-7, ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 
                 (7x0.4=2.8κ) 

 

Ομοηαξία 

 

Υαπακηηπιζηικά 

 

1. …………………. 

 

Δππεηά 

 

Θηλαζηικά 

Σι έσοςν ζηο δέπμα 2. ………………… Φνιίδεο 5. ………….……. 

Πωρ αναπνέοςν Βξάγρηα 4. ……………….. 6. ……..……..….. 

Σι γεννούν 3. ………………... Απγά 7. …….…………. 

 

Δπώηηζη 6 

 

(α) Τα πην θάησ ζρήκαηα δείρλνπλ δύν θύηηαξα. 
 

(i) Να ονομάζεηε ηα κέξε / νξγαλίδηα πνπ δείρλνπλ ηα βέιε κε ηνπο αξηζκνύο 1-4. 
         (4x0.5= 2κ) 
 

 

 
 

1. ……………..………... 

2. ………………..……... 

3. …………………..…... 

4. ………………..……... 

 
 

 (ii) Ππόκειηαι για πξνθαξπωηηθά ή επθαξπωηηθά κύηηαπα; Να δικαιολογήζεηε ηην 
απάνηηζή ζαρ αναθέπονηαρ έναν λόγο:          (1κ) 

  

Πξόθεηηαη γηα ………………………………… θύηηαξα δηόηη ………………………..……..… 

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

 (iii) Ποιορ είναι ο πόλορ ησλ κηηνρνλδξίωλ πνπ θαίλνληαη ζηα πην πάλσ ζρήκαηα; 
             (0.5κ) 

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

(β) Να ονομάζεηε ην νξγαλίδην ηνπ θπηηθνύ θπηηάξνπ, ζην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε 
ιεηηνπξγία ηεο θωηνζύλζεζεο.         (0.5κ) 

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

 

(γ) Να ζςμπληπώζεηε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο:          (4x0.5=2κ) 

 

(i) H ………………………………. είλαη έλα όπγανο πνπ αλήθεη ζην ……………..……….. 
ζύζηημα θαη ιεηηνπξγεί ζαλ αληιία ξπζκίδνληαο ηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο. 

 

(ii) Οη ………………………………. είλαη ππεύζπλνη γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο αλαπλνήο θαη 
αλήθνπλ ζην ……………………………………..….. ζύζηημα. 

Ππξήλαο 
 

Κπηηαξηθή κεκβξάλε 
 

Κπηηαξηθό ηνίρσκα 
 

Κπηηαξόπιαζκα 

Μιηοτόνδριο 

1 

2 

4 

3 

Μιηοτόνδριο 

Δπθαξπσηηθά 

Απγά 

Λέπηα 

Χάξηα 

Πλεύκνλεο 

Τξίρεο 
 

Πλεύκνλεο 
 

Εσληαλά κηθξά 

Έρνπλ ππξήλα 

Κπθινθνξηθό Καξδία 

Απειεπζέξσζε ελέξγεηαο 

Αλαπλεπζηηθό 

Πλεύκνλεο 

Φισξνπιάζηεο 
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Δπώηηζη 7 

Ο Ευτφχιοσ είναι μαθητήσ Α΄ γυμναςίου. Πριν λίγεσ μζρεσ βρζθηκε ςτον κήπο τησ γιαγιάσ του και παρατήρηςε 
ότι ζνα φυτό είχε δίχρωμα φφλλα, δηλαδή κάποια περιοχή των φφλλων του ήταν πράςινη και κάποια άλλη 
λευκή (εικ.Α). Η γιαγιά του, του είπε πωσ πρόκειται για κιςςό. Ο Ευτφχιοσ διερωτήθηκε αν και οι δφο περιοχζσ 
του φφλλου του κιςςοφ, η πράςινη και η λευκή, μποροφν να φωτοςυνθζςουν. Αποφάςιςε να μεταφζρει τον 
προβληματιςμό του ςτουσ ςυμμαθητζσ του και αφοφ πάρουν άδεια από την καθηγήτρια τουσ, να 
διερευνήςουν το θζμα ςτο εργαςτήριο Βιολογίασ του ςχολείου τουσ. 
 

(α) Οη ιέμεηο πνπ θαίλνληαη ζην πην πάλσ θείκελν κε έληνλα γξάκκαηα θαη είλαη 
ππνγξακκηζκέλεο, απνηεινύλ βήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη επηζηήκνλεο, γηα 
λα εξεπλήζνπλ δηάθνξα θαηλόκελα. Λακβάλνληαο ππόςε ηε δηαδηθαζία απηή, να γπάτεηε με 
ηη ζωζηή ζεηξά ηα επόκελα ηέζζεξα (4) βήκαηα, πος ππέπει να ακολοςθήζοςν ηα παιδιά, 
για να καηαλήξοςν ζε κάποιο ζςμπέπαζμα, ζε ζσέζη με ηον πποβλημαηιζμό ηοςρ:  (1.2κ) 
 

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

 

(β) Με ηηο γλώζεηο πνπ έρεηε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο θσηνζύλζεζεο, ποιον απαξαίηεην 
παξάγνληα / πξώηε ύιε θα διεπεςνήζοςν ηα παιδιά;       (0.7κ) 
 

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

 

(γ) Τα παηδηά πήξαλ έλα δίρξσκν θύιιν θηζζνύ από έλα θπηό πνπ ήηαλ πνηηζκέλν θαη 
εθηεζεηκέλν ζην ειηαθό θώο θαη ηνλ αέξα. Αθνύ ην απνρξσκάηηζαλ, έξημαλ ζην 
απνρξσκαηηζκέλν θύιιν δηάιπκα ηωδίνπ.  
 

(i) Ποιο είναι ηο σπώμα ηνπ δηαιύκαηνο ηωδίνπ πξηλ ηελ επαθή ηνπ κε ην  
απνρξσκαηηζκέλν θύιιν;         (0.5κ) 

 

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

 

(ii) Ποιαν οςζία θα ανισνεύζοςν ηα παηδηά κε ην δηάιπκα ησδίνπ;   (0.6κ) 
 

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

 

(iii) Να ζςμπληπώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα, ώζηε λα θαίλνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ 
πήξαλ ηα παηδηά, δικαιολογώνηαρ ηην απάνηηζή ζαρ ζηην ηελεςηαία ζηήλη: 

           [(2Φ0.5)+(2Φ1)=3κ] 
 

 
 
 

Δηθόλα Α: Κηζζόο κε  
               δίρξσκα θύιια 

 
Φξώκα δηαιύκαηνο 
ησδίνπ κεηά ηελ 
επαθή ηνπ κε ην 
απνρξσκαηηζκέλν 
θύιιν 

 
1. Ζ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ηνπ θύιινπ 
θωηνζπλζέηεη; (Ναη / Όρη) 
 
2. Να δικαιολογήζεηε ηην απάνηηζή ζαρ. 

 

 

 
Πξάζηλε 
πεξηνρή 
θύιινπ 

 
 
 
 
 

 

Λεπθή 
πεξηνρή 
θύιινπ 

 
 
 
 
 

 

 

Κηηξηλνθαθέ 

Φισξνθύιιε 

Υπόζεζε, Πείξακα, Απνηειέζκαηα, Σπκπέξαζκα 

Κηηξηλνθαθέ 

Μπιε-καύξν 

Άκπιν 

1. Ναη 
2. Γηόηη δηαζέηεη όιεο ηηο πξώηεο ύιεο 
(λεξό, δηνμείδην ηνπ άλζξαθα) θαη ηνπο 
απαξαίηεηνπο παξάγνληεο (ειηαθό θσο, 
ρισξνθύιιε) γηα λα κπνξεί λα 
θσηνζπλζέζεη. 

 
1. Όρη 
2. Γηόηη δελ έρεη ρισξνθύιιε πνπ είλαη 
απαξαίηεηνο παξάγνληαο γηα λα κπνξεί 
λα θσηνζπλζέζεη. 
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ΜΔΡΟ Γ΄:  Αποηελείηαι από ένα (1) επώηημα ηων δώδεκα (12) μονάδων. 
 

Δπώηηζη 8 

 

(α) Γίλεηαη ην πην θάησ ηξνθηθό πιέγκα. Αθνύ ην κειεηήζεηε, να απανηήζεηε ζηιρ επυηήζειρ 
πος ακολοςθούν. Γηα ηηο απαληήζεηο ζαο, αληί νλόκαηα νξγαληζκώλ, λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηα 
γξάκκαηα Α-Κ. 
 

 
 

(i) Φξεζηκνπνηώληαο ηα γξάκκαηα Α-Κ, να γπάτεηε:     (4x0.5=2κ) 
 

(α) Έλαλ ζαξθνθάγν νξγαληζκό  

(β) Έλαλ παξαγωγό  

(γ) Έλαλ θνξπθαίν ζεξεπηή  

(δ) Έλαλ θπηνθάγν νξγαληζκό  

 

(ii) Με βάζε ην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα, να ζσεδιάζεηε (να γπάτεηε) μία ηποθική 
αλςζίδα πνπ λα πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο (4) νξγαληζκνύο θαη έλαο από απηνύο λα είλαη 
ν νξγαληζκόο Κ. Αληί γηα νλόκαηα νξγαληζκώλ, λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηα γξάκκαηα Α-Κ.
              (4x0.5=2κ) 
 
 
 
(iii) Να γπάτεηε έλαλ νξγαληζκό πνπ ζα κεηωζεί θαη έλαλ νξγαληζκό πνπ ζα 
απμεζεί πξνζσξηλά, αλ από ην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα απνκαθξπλζεί ν 
νξγαληζκόο πνπ δείρλεη ην γξάκκα Η. Να δικαιολογήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο. 

   (4x0.5=2κ) 

1. Ο νξγαληζκόο Γ/Κ. θα μειωθεί δηόηη: ………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

2. Ο νξγαληζκόο Ε. θα αςξηθεί δηόηη: ………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

Δ 

Ζ 

Γ 

Β 

Α 

Θ 

Ε 

Γ 

Κ Η 

Γηόηη ζα έρεη ιηγόηεξε ηξνθή αθνύ ν νξγαληζκόο Ζ απνηειεί κέξνο ηεο ηξνθήο ηνπ.  

Γ/Κ/Η/Γ 
 

Α/Ε 
 

Κ/Γ 
 

Β/Ζ/Θ/Δ 

Ε            Θ          Η         Κ Ε            Δ          Γ         Κ 

Γηόηη δε ζα ηξώγεηαη από ηνλ νξγαληζκό Ζ.  
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(β) Από ην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα θάπνηνη νξγαληζκνί εμαζθαιίδνπλ ηελ ηξνθή ηνπο κε ηε 
ιεηηνπξγία ηεο Φωηνζύλζεζεο. Όκσο ε ιεηηνπξγία ηεο Φωηνζύλζεζεο είλαη ζεκαληηθή γηα 
ΟΛΟΥΣ ηνπο νξγαληζκνύο πνπ δνπλ ζηνλ πιαλήηε Γε. Να εξηγήζεηε γιαηί, αναθέπονηαρ 
δύο λόγοςρ.                 (2x1=2κ) 

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

………………………………………………………………………………………..… 

 

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

………………………………………………………………………………………..… 

 
 
(γ) Όινη νη νξγαληζκνί απνηεινύληαη από θύηηαξα. Να ζςμπληπώζεηε ηα κενά 1-4, για να 
δείξεηε πώρ είναι νξγαλωκέλνη νη (πνιπθύηηαξνη) νξγαληζκνί, μεθηλώληαο από ηελ πην 
απιή έλλνηα.             (4x0.5=2κ) 

 

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

4. ……………………………… Οξγαληζκόο 

 
 

(δ) Να γπάτεηε ηέζζεπιρ (4) ιεηηνπξγίεο πνπ θάλνπλ όινη νη δωληαλνί νξγαληζκνί. 
              (4x0.5=2κ) 
 

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

 

3. …………………………………………  4. ……………………………..……… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H εηζεγήηξηα        Ο Γηεπζπληήο 

 

 

Μαξία Αξγπξίδνπ      Δπαγόξαο Καξαγηώξγεο 

 

Με ηε θσηνζύλζεζε παξάγεηαη ΟΞΥΓΟΝΟ ην νπνίν είλαη απαξαίηεην γηα ηε 
ιεηηνπξγία ηεο αλαπλνήο όισλ ησλ νξγαληζκώλ πνπ δνπλ ζηνλ πιαλήηε Γε. 
 
 
Με ηε θσηνζύλζεζε παξάγεηαη ΑΜΥΛΟ ην νπνίν είλαη ηξνθή ησλ θπηώλ ηα νπνία 
απνηεινύλ ηξνθή ησλ θπηνθάγσλ νξγαληζκώλ θιπ. Τν άκπιν είλαη ε βάζε ηεο 
δηαηξνθήο όισλ ησλ νξγαληζκώλ πνπ δνπλ ζηνλ πιαλήηε Γε. 
 

Ηζηόο 

Κίλεζε 

Οξγαληθό ζύζηεκα 

Όξγαλν 

Απέθθξηζε 

Αλαπαξαγσγή 

Κύηηαξν 

Αλαπλνή 

Τξέθνληαη 

Δξεζηζηηθόηεηα 

Αλάπηπμε 
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ΓΤΜΝΑΙΟ  ΑΓΙΟΤ ΒΑΙΛΔΙΟΤ  ΣΡΟΒΟΛΟΤ                   ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2015-2016 
 
 
 
 
 

 
 
 

ΓΡΑΠΣΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2016 
 

 
ΒΑΘ.: ……………/40 
 
 
ΟΛΟΓΡΑΦΧ: ………..……..…..  
 
 
ΤΠΟΓΡΑΦΗ:………………….….. 
 

 
 
ΣΑΞΗ:              A  ΓΤΜΝΑΙΟΤ 
 

 
 
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 10/06/2016 

 
 
ΜΑΘΗΜΑ: ΦΤΙΚΑ (ΒΙΟΛΟΓΙΑ) 
 

 
 
ΤΝΟΛΙΚΟ ΥΡΟΝΟ:  
 
1.30 ΧΡΑ (90 ΛΔΠΣΑ) 
 

 
 
ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ: ……………………………………..……..….... 
 
 

 
 
ΣΜΗΜΑ: …………..    ΑΡ. : …….. 

 

 
ΠΡΟΟΥΗ 

 
ΝΑ ΠΡΟΔΞΔΣΔ ΣΗΝ ΔΜΦΑΝΙΗ ΣΟΤ ΓΡΑΠΣΟΤ Α ΚΑΙ ΝΑ ΓΡΑΦΔΣΔ ΜΔ ΜΠΛΔ ΜΔΛΑΝΙ. 

 
ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΙ Η ΥΡΗΗ ΓΙΟΡΘΧΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ 

 
ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ  ΓΧΓΔΚΑ (12) ΔΛΙΓΔ 

 
 
 
 

 
 
 

ΚΑΛΗ  ΕΠΙΣΤΥΙΑ 
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ΜΔΡΟ Α΄: Απνηειείηαη από ηέζζεπιρ  (4) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε 
βαζκνινγείηαη κε δςόμιζη (2,5) κνλάδεο. Να απανηήζεηε ζε όλερ ηιρ επωηήζειρ. 

 
 1.  Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζνύλ νη επηζηήκνλεο, γηα κειεηήζνπλ έλα θαηλόκελν θαη λα 
θαηαιήμνπλ ζε θάπνην ζπκπέξαζκα, νλνκάδεηαη Δπηζηεκνληθή Μέζνδνο.  
α) Ο Μηράιεο κπέξδεςε ηα βήκαηα ηεο Δπηζηεκνληθήο Μεζόδνπ θαη ρξεηάδεηαη ηε βνήζεηά ζαο, γηα 
λα ηα βάιεη ζηε ζσζηή ζεηξά. 

 
Αποηέλεζμα,   Δπώηημα,   Πείπαμα,   Παπαηήπηζη,   ςμπέπαζμα,   Τπόθεζη 

 

 
1. Παξαηήξεζε 

2. Δξώηεκα 

3. Τπόζεζε 

4. Πείξακα 

5. Απνηέιεζκα 

6. πκπέξαζκα                 (6 Χ 0,25 μ. =1,5) μ.: ……… 

β) Ο Μηράιεο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ αθνινπζώληαο ηα πην πάλσ βήκαηα ηεο Δπηζηεκνληθήο 
Μεζόδνπ, παξαθνινπζνύζαλ θάζε κέξα ηελ αλάπηπμε δύν θπηώλ γηα δύν εβδνκάδεο. Με ηε 
βνήζεηα ηεο πην θάησ εηθόλαο, λα δηαηππώζεηε ην εξώηεκα ην νπνίν δηεξεύλεζαλ ηα παηδηά. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Δξώηεκα: Πώο/Πόζν επεξεάδεη ην ιίπαζκα ηελ αλάπηπμε ησλ θπηώλ; 

                                                                                                             (1 Χ 0,5 μ. = μ. 0,5) μ.: ……… 

γ) Να εμεγήζεηε πνην βήκα πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ ζε πεξίπησζε πνπ κεηά από κηα πεηξακαηηθή 
δηαδηθαζία απνξξηθζεί ε αξρηθή ηνπ ππόζεζε. 

Αλ απνξξηθζεί ε αξρηθή ππόζεζε ζα πξέπεη λα δηαηππώζνπλ λέα ππόζεζε θαη λα ζπλερίζνπλ ηα 
επόκελα βήκαηα. 

   (1 Χ 0,5 μ. = μ. 0,5) μ.: ……… 
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2. Σν πην θάησ ζρεδηάγξακκα παξνπζηάδεη έλα ηξνθηθό πιέγκα. Αθνύ ην κειεηήζεηε, λα      

απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α) Να νλνκάζεηε έναν νξγαληζκό από ηελ θάζε θαηεγνξία :                                
    

         θπηνθάγν νξγαληζκό: Αθξίδα, θίνπξνο, Λαγόο 

    πακθάγν νξγαληζκό: Πνληηθόο 

    ζεξεπηή ηνπ ιαγνύ: Φίδη, Αιεπνύ 

    ζήξακα ηεο θνπθνπβάγηαο: Βάηξαρνο, Φίδη 

    θαηαλαισηή: Οπνηνδήπνηε δών 

    ζαξθνθάγν νξγαληζκό: Αιεπνύ, Κνπθνπβάγηα, Φίδη, Βάηξαρνο 

    απηόηξνθν νξγαληζκό: Πνώδε θπηά, Θάκλνη, Γέληξα     

    θνξπθαίν ζεξεπηή: Αιεπνύ, Κνπθνπβάγηα 

     (8 Χ 0,25 μ. = μ.2 ) μ.: ……… 
 

β) Να εμεγήζεηε ζε ζπληνκία ηη ζα ζπκβεί ζηνλ πιεζπζκό ησλ ζθίνπξσλ, αλ εμαθαληζηεί ν  

          πιεζπζκόο ηεο αιεπνύο.             

  

Ο πιεζπζκόο ησλ ζθίνπξσλ ζα απμεζεί πνιύ γηαηί ε αιεπνύ είλαη ν κνλαδηθόο ζεξεπηήο ηνπο 
νπόηε αλ εμαθαληζηεί δελ ζα ηνπο ηξώεη θαλέλαο. 
 
 
             (1 Χ 0,5 μ. = μ. 0,5) μ.: ……… 
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3. α) Να ζπκπιεξώζεηε ην πην θάησ δηάγξακκα, κε ηα όξγαλα ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο, 
γηα  λα δείμεηε ηελ πνξεία πνπ ζα αθνινπζήζνπλ ηα ζπεξκαηνδσάξηα ζην ζώκα ελόο άληξα 
μεθηλώληαο από ην όξγαλν παξαγσγήο κέρξη θαη ηελ έμνδό ηνπο.      

 
                                                                                                               (4 Χ 0,25 μ. = μ. 1) μ.: ……… 
 
β) Να γξάςεηε δύν όξγαλα αδέλεο πνπ εκπινπηίδνπλ ηα ζπεξκαηνδσάξηα κε πγξά (εθθξίκαηα). 
     

       i) Όξρηο, Δπηδηδπκίδα   ii) Πξνζηάηεο αδέλαο, πεξκαηνδόρνο θύζηε 

                                                                                                            (2 Χ 0,25 μ. = μ. 0,5) μ.: ……… 
 
γ) Να γξάςεηε πνην όξγαλν ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ άληξα είλαη ππεύζπλν γηα ηηο πην 

θάησ ιεηηνπξγίεο: 

i) ηελ πξνζσξηλή απνζήθεπζε ησλ ζπεξκαηνδσαξίσλ: Δπηδηδπκίδα 

ii) ηε δηνρέηεπζε ησλ ζπεξκαηνδσαξίσλ ζην ζώκα ηεο γπλαίθαο:  Πένο 

                                                                                      (2 Χ 0,25 μ. = μ. 0,5) μ.: ……… 
 
δ) Έλαο παηδίαηξνο εμεηάδνληαο θάπνην αγνξάθη δηαπίζησζε όηη ν αξηζηεξόο ηνπ όξρηο δελ ήηαλ 
κέζα ζην όζρεν θαη εμήγεζε ζηνπο γνλείο ηνπ όηη ε πάζεζε απηή πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί πξηλ ην 
παηδί ηνπο κπεη ζηελ εθεβεία, γηαηί, αλ θαζπζηεξήζνπλ, κπνξεί λα ηνπ δεκηνπξγήζεη πξόβιεκα. 
 
Να νλνκάζεηε ηελ πάζεζε πνπ δηέγλσζε ν γηαηξόο θαη ην πξόβιεκα πνπ κπνξεί λα παξνπζηαζηεί. 
 

i) πάζεζε: Κξπςνξρία       ii) πξόβιεκα: Μείσζε ηεο γνληκόηεηαο (θαηαζηξνθή ζπεξκαηνδσαξίσλ)   
                                                                 Πηζαλή ζηεηξόηεηα 
                     (2 Χ 0,25 μ. = μ. 0,5) μ.: ……… 
 
 
4. α) Σν αλζξώπηλν ζώκα είλαη θηηαγκέλν από πνιιά όξγαλα ηα νπνία επηηεινύλ δηάθνξεο 
ιεηηνπξγίεο γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνύ. Να  παξαηεξήζεηε ην πην θάησ ζρήκα θαη  λα 
αλαγλσξίζεηε ηα όξγαλα κε ηνπο αξηζκνύο 1-6.                                 
 

1. Δγθέθαινο  

2. Πλεύκνλαο 

3. πθώηη 

4. Καξδία 

5. ηνκάρη 

6. Λεπηό έληεξν 

                               (6 Χ 0,25 μ. =1,5) μ.: ……… 

Όρχις Επιδιδυμίδα Σπερματικός πόρος Ουρήθρα 
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β) Να γξάςεηε ζε πνην/α όξγαλν/α γίλνληαη νη αθόινπζεο ιεηηνπξγίεο:  
 
Πξνζσξηλή απνζήθεπζε ηεο ηξνθήο θαη ζπλέρεηα ηεο πέςεο: ηνκάρη 

Μεηαθνξά ζξεπηηθώλ νπζηώλ θαη νμπγόλνπ πξνο ηα όξγαλα: Αηκνθόξα αγγεία (Αξηεξίεο/Φιέβεο) 

Απνξξόθεζε ησλ ζξεπηηθώλ νπζηώλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πέςεο: Λεπηό έληεξν 

Απνκάθξπλζε βιαβεξώλ νπζηώλ από ην αίκα θαη παξαγσγή νύξσλ: Νεθξά 

                                                                                                               (4 Χ 0,25 μ. = μ. 1) μ.: ……… 
 
 
 

ΜΔΡΟ Β΄: Απνηειείηαη από ηπειρ (3) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 
έξι (6) κνλάδεο. Να απανηήζεηε ζε όλερ ηιρ επωηήζειρ. 

 
 
1. α) Ο πιαλήηεο καο θαηνηθείηαη από έλα κεγάιν αξηζκό δσληαλώλ νξγαληζκώλ.  Οη Βηνιόγνη 
επηζηήκνλεο, γηα λα κπνξέζνπλ λα κειεηήζνπλ ηνπο νξγαληζκνύο, ζθέθηεθαλ ηξόπνπο κε ηνπο 
νπνίνπο ηνπο ηαμηλνκνύλ ζε δηάθνξεο νκάδεο, κε βάζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα. 
 
Με πνην θξηηήξην ηαμηλόκεζεο ζα κπνξνύζακε λα μερσξίδακε έλα καληηάξη: 
 
i) από έλα ιαγό: Αλ ηα θύηηαξα πνπ δνκείηαη ν νξγαληζκόο έρνπλ θπηηαξηθό ηνίρσκα ή όρη.           

Σν καληηάξη έρεη θπηηαξηθό ηνίρσκα ελώ ν ιαγόο όρη. 

ii) από έλα θππαξίζζη: Πώο ν νξγαληζκόο εμαζθαιίδεη ηελ ηξνθή ηνπ. Σν καληηάξη βξίζθεη έηνηκε 

ηξνθή ελώ ην θππαξίζζη ηελ παξάγεη (θσηνζπλζέηεη). 

                                                                                                            (2 Χ 0,25 μ. = μ. 0,5) μ.: ……… 
 
β) Να ζπκπιεξώζεηε ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί ην βαζίιεην πνπ αλήθνπλ νη νξγαληζκνί κε ηα 
πην θάησ ραξαθηεξηζηηθά. 

 

 

Υαπακηηπιζηικά 
 

Βαζίλειο 

 

Απηόηξνθνη πνιπθύηηαξνη νξγαληζκνί κε θπηηαξηθό ηνίρσκα 
θαη ππξήλα 

Φπηά 

 
Μνλνθύηηαξνη νξγαληζκνί κε ππξήλα 
 

Πξώηηζηα 

Δηεξόηξνθνη πνιπθύηηαξνη νξγαληζκνί ρσξίο θπηηαξηθό ηνίρσκα  
θαη ππξήλα 

Εώα 

 
Δηεξόηξνθνη πνιπθύηηαξνη νξγαληζκνί κε θπηηαξηθό ηνίρσκα  

θαη ππξήλα 

Μύθεηεο 

 
Μνλνθύηηαξνη νξγαληζκνί ρσξίο ππξήλα Μνλήξε 

        

                                    (5 Χ 0,25 μ. = μ. 1,25) μ.: ……… 
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γ) i) Να ζπκπιεξώζεηε ηα 9 κενά ζηνλ πην θάησ πίλαθα γξάθνληαο ηα νλόκαηα ησλ δύν 
νκνηαμηώλ θαη ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ θάζε κία από ηηο νκνηαμίεο.  
 

 
 
Κπιηήπιο Σαξινόμηζηρ 

 
ΟΜΟΣΑΞΙΑ 

 
Δξπεηά 

 
Πηηνά 

 

 
Θειαζηηθά 

 
Γέπμα 

 

 
Με θνιίδεο 

 
Με θηεξά 

 
Με ηξίρεο 

 
Αναπνέοςν 

 

 
Με πλεύκνλεο 

 
Με πλεύκνλεο 

 
Με πλεύκνλεο 

 
Γεννούν 

 

 
Αβγά 

 
Αβγά 

 
Εσληαλά κηθξά 

 
Παπάδειγμα οπγανιζμού 

 

 
Φίδη 

 
Πεξηζηέξη 

 
Γάηα 

 
                                               (9 Χ 0,25 μ. = μ. 2,25) μ.: ……… 

 
ii) ε πνηα ζπλνκνηαμία αλήθνπλ νη νξγαληζκνί ηνπ πην πάλσ πίλαθα; 
 
πνλδπισηά                                 (1 Χ 0,5 μ. = μ. 0,5) μ.: ……… 
 
iii) Να αλαθέξεηε ην θξηηήξην ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζαηε γηα ηελ θαηάηαμή ηνπο ζηελ πην πάλσ 
ζπλνκνηαμία. 
 

Ύπαξμε ζπνλδπιηθήο ζηήιεο                              (1 Χ 0,5 μ. = μ. 0,5) μ.: ……… 
 

 δ) Να γξάςεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηνύζαηε, γηα λα δηαθξίλεηε 
 επηζηεκνληθά ηνλ βάηξαρν από ηελ ηζηπνύξα ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πην θάησ πίλαθα. 

 

                                                                                                               (4 Χ 0,25 μ. = μ. 1) μ.: ……… 

 

Οξγαληζκόο 

 
Υαξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα όζνλ αθνξά: 

 
Σν δέξκα 

 
Σελ αλαπλνή 

 

Δλήιηθαο 

Βάηξαρνο 

 

Λείν θαη Τγξό  

 

Πλεύκνλεο 

 

Σζηπνύξα 

 

 

Με ιέπηα 

 

Βξάγρηα 
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2. α) i) Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ θπηηθνύ θπηηάξνπ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνπο αξηζκνύο 1- 6.                                                      

 

1. Υπκνηόπην  

2. Υισξνπιάζηεο 

3. Μηηνρόλδξηα 

4. Κπηηαξηθό ηνίρσκα 

5. Ππξήλαο 

6. Κπηηαξόπιαζκα 

                    (6 Χ 0,25 μ. =1,5) μ.: ……… 

ii) Να γξάςεηε πνην νξγαλίδην ηνπ θπηηάξνπ θάλεη ηηο πην θάησ ιεηηνπξγίεο: 

Διέγρεη ηελ είζνδν θαη ηελ έμνδν δηάθνξσλ νπζηώλ: Κπηηαξηθή κεκβξάλε 

Απειεπζεξώλεη ελέξγεηα γηα ηηο δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ θπηηάξνπ: Μηηνρόλδξην 

Παξάγεη ζξεπηηθέο νπζίεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ θπηηθνύ θπηηάξνπ: Υισξνπιάζηεο 

Απνζεθεύεη λεξό θαη άιιεο νπζίεο γηα ην θπηηθό θύηηαξν: Υπκνηόπην 
 
Διέγρεη όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ θπηηάξνπ: Ππξήλαο 
 
Πξνζηαηεύεη ην θπηηθό θύηηαξν θαη ηνπ δίλεη ζηαζεξό ζρήκα: Κπηηαξηθό ηνίρσκα 
 

       (6 Χ 0,25 μ. =1,5) μ.: ……… 

 

iii) Να ζπκπιεξώζεηε ηα κέξε ηνπ κηθξνζθνπίνπ πνπ δείρλνπλ νη αξηζκνί 1-4 ζην πην θάησ ζρήκα. 

  

 

 

1. Πξνζνθζάικηνο θαθόο 

2. Μαθξνκεηξηθόο θνριίαο 

3. Αληηθεηκεληθόο θαθόο 

4. Οπηηθή Σξάπεδα 

 
          (4 Χ 0,25 μ. =1) μ.: ……… 

β) Να ηνπνζεηήζεηε ηηο αθόινπζεο έλλνηεο ζηελ θαηάιιειε ζεηξά ώζηε λα θηάζεηε από ηελ πην      
πνιύπινθε ζηελ πην απιή:          

ιστός   οργανικό σύστημα   κύτταρο   οργανισμός   

 (α)  Οξγαληζκόο   (β)  Οξγαληθό ζύζηεκα   (γ)  … όπγανο … 

 (δ)  Ηζηόο     (ε)  Κύηηαξν 

          (4 Χ 0,25 μ. =1) μ.: ……… 

1 

4 

2 

3 
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γ) i) Να νλνκάζεηε ην είδνο ησλ θπηηάξσλ πνπ δείρλνπλ ηα ζρήκαηα A θαη Β κε θξηηήξην ηελ 
ύπαξμε νξγαλσκέλνπ ππξήλα ή όρη θαη λα ηα θαηαηάμεηε ζην βαζίιεην ζην νπνίν αλήθνπλ. 

 

 
 

 

 
 
Δίδνο θπηηάξσλ :    Α: Δπθαξπσηηθό     B: Πξνθαξπσηηθό 

            Βαζίιεην:         Πξώηηζηα          Μνλήξε 
                                   (4Χ 0,25 μ. = μ. 1) μ.: ……… 
 
3. α) Να κειεηήζεηε ην πην θάησ δηάγξακκα θαη λα νλνκάζεηε ηηο  δηαδηθαζίεο πνπ αληηζηνηρνύλ            
ζηνπο αξηζκνύο 1-4 θαη ζαο δίλνληαη κε αιθαβεηηθή ζεηξά:   
    Γιαίπεζη κςηηάπων, Γονιμοποίηζη, Δμθύηεςζη, Χοππηξία       

    1. Χνξξεμία      

    2.  Γνληκνπνίεζε 

3.  Γηαίξεζε θπηηάξσλ 

4.  Δκθύηεπζε                  

                                      (4Χ 0,25 μ. = μ. 1) μ.: ……… 

β) Με βάζε ην ίδην δηάγξακκα λα ζπκπιεξώζεηε ηα πην 

θάησ εξσηήκαηα: 

i) Πνηα κέξα ελόο θαηακήληνπ θύθινπ δηάξθεηαο 28 εκεξώλ γίλεηαη ε ιεηηνπξγία κε ηνλ αξηζκό 1;                  

Ζ 14ε κέξα ηνπ θαηακήληνπ θύθινπ.                          (1 Χ 0,25 μ. = μ. 0,25) μ.: ……… 

ii) Να εμεγήζεηε ηε δηαδηθαζία κε ηνλ αξηζκό 2 θαη λα γξάςεηε ζε πνην όξγαλν γίλεηαη.  

Γηαδηθαζία: Έλσζε ηνπ ππξήλα ηνπ σαξίνπ κε ηνλ ππξήλα ηνπ ζπεξκαηνδσαξίνπ. 

    (1 Χ 0,5 μ. = μ. 0,5) μ.: ……… 
Όξγαλν: Χαγσγόο                                                   (1Χ 0,25 μ. = μ. 0,25) μ.: ……… 

iii) Πώο νλνκάδεηαη ην πξώην θύηηαξν ηνπ λένπ νξγαληζκνύ;  

Επγσηό                             (1 Χ 0,25 μ. = μ. 0,25) μ.: ……… 

iv) Πνηεο κέξεο ηνπ θαηακήληνπ θύθινπ 28 εκεξώλ νλνκάδνληαη θξίζηκε πεξίνδνο; 

Από ηελ 11ε κέρξη ηελ 16ε κέξα ηνπ θαηακήληνπ θύθινπ.                (1 Χ 0,5 μ. = μ. 0,5) μ.: ……… 

v) Πνηα δηαδηθαζία πνπ θαίλεηαη ζην πην πάλσ ζρήκα ζεκαηνδνηεί ηελ έλαξμε ηεο εγθπκνζύλεο; 

Ζ δηαδηθαζία 4 – Δκθύηεπζε                           (1 Χ 0,25 μ. = μ. 0,25) μ.: ……… 

γ) i) ε πην όξγαλν ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο γπλαίθαο απειεπζεξώλνληαη ηα 
ζπεξκαηνδσάξηα θαηά ηε ζεμνπαιηθή επαθή; 
 
ηνλ θόιπν                             (1 Χ 0,25 μ. = μ. 0,25) μ.: ……… 
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ii) Να γξάςεηε δύν ραξαθηεξηζηηθά ηεο δνκήο ηνπ ζπεξκαηνδσαξίνπ πνπ ην βνεζνύλ λα θηάζεη 
γξήγνξα ζην σάξην.  
              
(1) Έρεη νπξά      (2) Έρεη πδξνδπλακηθό ζρήκα 

                                                                       (2 Χ 0,25 μ. = μ. 0,5) μ.: ……… 

iii) Να γξάςεηε πνην όξγαλν ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο γπλαίθαο είλαη ππεύζπλν γηα 
ηηο πην θάησ δηαδηθαζίεο. 

Αλάπηπμε εκβξύνπ: Μήηξα 

Έμνδνο αίκαηνο θαηά ηελ έκκελε ξύζε: Κόιπνο 
 
Παξαγσγή γπλαηθείσλ νξκνλώλ: Χνζήθε 

Μεηαθνξά νμπγόλνπ ζην έκβξπν: Οκθάιηνο ιώξνο 

Πξνζηαζία εκβξύνπ από θηππήκαηα: Ακληαθό πγξό / ζάθνο      

Έμνδνο εκβξύνπ από ην ζώκα: Κόιπνο 
 

                                                                       (6 Χ 0,25 μ. = μ. 1,5) μ.: ……… 

δ) Να γξάςεηε ηξεηο ζσκαηηθέο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηα θνξίηζηα ζηελ εθεβεία. 
 
(1) Αλαπηύζζεηαη ην ζηήζνο 

(2) Δκθαλίδνληαη ηξίρεο ζηηο καζράιεο θαη ζηα γελλεηηθά όξγαλα 

(3) Οη γνθνί κεγαιώλνπλ θ.α. 

                                                                     (3 Χ 0,25 μ. = μ. 0,75) μ.: ……… 

 

ΜΔΡΟ Γ΄: Απνηειείηαη από μία (1) εξώηεζε. Ζ νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 
δώδεκα (12) κνλάδεο.  

 
1. α) Να παξαηεξήζεηε ηελ πην θάησ εηθόλα θαη λα γξάςεηε: 

i) Σξεηο απηόηξνθνπο νξγαληζκνύο: 

(1) Υνξηάξη 

(2) Πνώδε θπηά 

(3) Λνπινύδηα, Γέληξα 

 
ii) Σξεηο εηεξόηξνθνπο νξγαληζκνύο:   

(1) Υειώλα, Φάξη  

(2) Γεξάθη, Βάηξαρνο 

(3) Πεηαινύδα, Διάθη, Παπαξνύλα 
 
                  (6 Χ 0,25 μ. = μ. 1,5) μ.: ……… 
 
iii) Σξεηο αβηνηηθνύο παξάγνληεο: 

(1) Ήιηνο       (2) Νεξό      (3) Αέξαο,  Υώκα,   Πέηξεο 

                                                                                                          (3 Χ 0,25 μ. = μ.0 ,75) μ.: ……… 
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iv) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηνλ νξηζκό πνπ ζαο δίλεηαη πην θάησ: 

Σν ζύλνιν ησλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ ( βιοτικών παξαγόλησλ) πνπ δνπλ ζε κηα πεξηνρή καδί κε 

αβηνηηθνύο παξάγνληεο, θαζώο θαη νη κεηαμύ ηνπο αιιειεπηδξάζεηο, απνηεινύλ έλα οικοσύστημα.

                        (2 Χ 0,25 μ. = μ.0 ,5) μ.: ……… 

 
β) Σν πην θάησ ζρεδηάγξακκα παξνπζηάδεη έλα ηξνθηθό πιέγκα. Αθνύ ην κειεηήζεηε, λα      
απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ.  

 

 

      

 

 

 

 

 

 

α) i) Να γξάςεηε κηα ηξνθηθή αιπζίδα κε ηέζζεξηο νξγαληζκνύο ζηελ νπνία λα ζπκκεηέρεη ην ζθνπιήθη.                                                  

                                                                                                                   
                                                                                                                    (4Χ 0,25 μ. = μ. 1) μ.: ……… 

    ii) Να εμεγήζεηε ηη δείρλνπλ ηα βέιε ζε κηα ηξνθηθή αιπζίδα. 
 

     Σελ θαηεύζπλζε ηεο ελέξγεηαο.     

    

                                               (1 Χ 0,25 μ. = μ. 0,25) μ.: ……… 

 
iii) Να αλαθέξεηε δύν νξγαληζκνύο πνπ αληαγσλίδνληαη γηα ηελ ηξνθή ηνπο (νλνκάζηε ηελ).                        

 
 (3Χ 0,25 μ. = μ. 0,75) μ.: ……… 

β) i) Πνηνη από ηνπο νξγαληζκνύο ηνπ πην πάλσ πιέγκαηνο θάλνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο θσηνζύλζεζεο  
    θαη πνηα δύν πξντόληα παξάγνληαη κε ηε ιεηηνπξγία απηή; 
    
  Οξγαληζκνί: Πνώδε θπηά                                               (1 Χ 0,25 μ. = μ. 0,25) μ.: ……… 

  Πξντόληα: (1) Άκπιν/Γιπθόδε                 (2) Ομπγόλν  

                                                    (2 Χ 0,25 μ. = μ. 0,5) μ.: ……… 

 
          ΟΡΓΑΝΙΜΟ  1 

 
            ΟΡΓΑΝΙΜΟ 2 

 
                   ΣΡΟΦΗ 

 
                  αύξα 

 
               Μηθξό πηελό 

 
                  θνπιήθη 

Ποώδη φυτά Σκουλήκι    Σαφρα Αετός 
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ii) Να δώζεηε δύν ιόγνπο πνπ λα δείρλνπλ ηελ ζεκαζία ησλ πξντόλησλ απηώλ γηα ηνπο άιινπο 
νξγαληζκνύο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο. 

(1) Σν άκπιν είλαη ε ζξεπηηθή νπζία πνπ παξάγνπλ ηα θπηά κε ηε ιεηηνπξγία ηεο θσηνζύλζεζεο 
θαη είλαη ε βάζε ηεο ηξνθηθήο αιπζίδαο γηα λα εμαζθαιίδνπλ νη ππόινηπνη νξγαληζκνί δνκηθά θαη 
ελεξγεηαθά πιηθά. 

(2) Σν νμπγόλν πνπ παξάγεηαη είλαη απαξαίηεην γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο αλαπλνήο όισλ ησλ 
δσληαλώλ νξγαληζκώλ. 

                                                                                                            (2 Χ 0,5 μ. = μ. 1) μ.: ……… 

iii) Πνηα είλαη ε πξσηαξρηθή πεγή ελέξγεηαο γηα όινπο ηνπο νξγαληζκνύο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο; 

Ήιηνο                                (1 Χ 0,5 μ. = μ. 0,5) μ.: ……… 

iv) Πνηα νπζία ηνπ θπηηθνύ θπηηάξνπ δεζκεύεη απηή ηελ ελέξγεηα; 
 
Υισξνθύιιε                                 (1 Χ 0,5 μ. = μ. 0,5) μ.: ……… 

γ) Ζ Λέλα  ζέιεζε λα δηεξεπλήζεη πνηνη παξάγνληεο είλαη απαξαίηεηνη, γηα λα γίλεη ε ιεηηνπξγία ηεο 
θσηνζύλζεζεο. Έθαλε γη’ απηό ηα πεηξάκαηα πνπ θαίλνληαη ζην πην θάησ ζρήκα.  
 
i) Πνηνλ παξάγνληα έρεη κεηαβάιεη ζηα δνρεία Β θαη Γ; 
 
Γνρείν Β: Νεξό  

Γνρείν Γ: Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα 

ii) Πνην δνρείν (Α, Β, ή Γ) είλαη ν κάξηπξαο;    
 
Σν δνρείν Α 
 
                  (3Χ 0,25 μ. = μ. 0,75) μ.: ……… 

iii) Λίγεο κέξεο κεηά ε Λέλα πήξε έλα θύιιν από ην θάζε 
θπηό, γηα λα ειέγμεη πνηα από απηά έθηηαμαλ άκπιν. Πην 
θάησ δίλνληαη νη εηθόλεο Α, Β, Γ θαη Γ πνπ δείρλνπλ ηα 
ζηάδηα πνπ αθνινύζεζε αλαθαηεκέλα.  Να ηε βνεζήζεηε 
λα ηα βάιεη ζηε ζσζηή ρξνληθή ζεηξά. 
  

        
       Α                              Β                                 Γ                 Γ 

 
 
 
 

 
                                                                                                                 (4Χ 0,25 μ. = μ. 1) μ.: ……… 

 

[Type a quote from the document or 

the summary of an interesting point. 

You can position the text box anywhere 

in the document. Use the Drawing 

Tools tab to change the formatting of 

the pull quote text box.] 

Δ Α Β Γ 
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iv) Πνηα νπζία αθαίξεζε από ην θύιιν κε ηε δηαδηθαζία ηνπ απνρξσκαηηζκνύ;       

Υισξνθύιιε                                 (1 Χ 0,5 μ. = μ. 0,5) μ.: ………                  
 
v) Πνην είλαη ην δηάιπκα Υ πνπ ρξεζηκνπνίεζε γηα ηελ αλίρλεπζε ηνπ ακύινπ θαη πνηα αιιαγή  
παξαηήξεζε ζην ρξώκα ηνπ δηαιύκαηνο;                                                                    

Γιάλςμα Υ Απσικό σπώμα διαλύμαηορ Σελικό σπώμα διαλύμαηορ 

Ησδίνπ Κηηξηλνθαθέ Μαύξν 

 

                                                                                                           (3Χ 0,25 μ. = μ. 0,75) μ.: ……… 

 
vi) Να γξάςεηε ζε πνηα θύιια, από ηα θπηά Α, Β θαη Γ πνπ έιεγμε ε Λέλα, ην απνηέιεζκα ήηαλ 

ζεηηθό θαη ζε πνηα ήηαλ αξλεηηθό. Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο ζε θάζε πεξίπησζε. 

Απνηέιεζκα θύιινπ από ην θπηό Α: Θεηηθό 

Αηηηνιόγεζε: ην θπηό Α ζα αληρλεύζεη άκπιν γηαηί έρεη όιεο ηηο απαξαίηεηεο πξώηεο ύιεο θαη 

απαξαίηεηνπο παξάγνληεο. 

Απνηέιεζκα θύιινπ από ην θπηό B: Αξλεηηθό 

Αηηηνιόγεζε: ην θπηό Β δελ ζα αληρλεύζεη άκπιν γηαηί δελ έρεη λεξό πνπ είλαη απαξαίηεηε πξώηε 

ύιε. 

Απνηέιεζκα θύιινπ από ην θπηό Γ: Αξλεηηθό 

Αηηηνιόγεζε: ην θπηό Γ δελ ζα αληρλεύζεη άκπιν γηαηί δελ έρεη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (ην δεζκεύεη 

ην αζβεζηόλεξν) πνπ είλαη απαξαίηεηε πξώηε ύιε. 

 

                                                                                                             (6Χ 0,25 μ. = μ. 1,5) μ.: ……… 

 

 

 

 

 

 

 

Οη εηζεγεηέο:        Ζ Γηεπζύληξηα:  
 

Μαξία Μέηηα 
Μηράιεο Υξηζηνδνπιίδεο 

 
 
Ρέλα Βαξλάβα 
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ΓΚΛΑΠΗΝ ΑΓΗΝ ΠΡΙΗΑΛΝ ΠΡΟΝΒΝΙΝ         ΠΣΝΙΗΘΝ ΔΡΝΠ 2015-2016    

              

ΓΡΑΠΣΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2016 

ΚΑΘΖΚΑ: ΦΠΗΘΑ (ΒΗΝΙΝΓΗΑ) 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ: 13.06.2016      

                                                 ΒΑΘΚΝΠ: ............................/40                                                                                                     
                                                

                                          ΝΙΝΓΟΑΦΥΠ꞉ …………………………….. 

                              

       
                             Ξ. ΘΑΘΖΓΖΡΖ: ............................................ 

ΡΑΜΖ: Α΄                             

ΣΟΝΛΝΠ:  1 ώξα θαη 30 ιεπηά (90 ιεπηά)      

 

 

 
ΝΛΝΚΑΡΔΞΥΛΚΝ: ...............................................................       

 
                                                     ΡΚΖΚΑ: ...........       Αξ. …....                                                                       

 

 
ΓΔΛ ΔΞΗΡΟΔΞΔΡΑΗ Ζ ΣΟΖΠΖ ΓΗΝΟΘΥΡΗΘΝ. ΛΑ ΓΟΑΤΔΡΔ 

ΚΝΛΝ ΚΔ ΚΞΙΔ Ή ΚΑΟΝ ΠΡΙΝ 

ΡΝ ΔΜΔΡΑΠΡΗΘΝ ΓΝΘΗΚΗΝ ΑΞΝΡΔΙΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΔΛΡΔΘΑ (11) 

ΠΔΙΗΓΔΠ 

 

 

Κέξνο  Α  Απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) εξωηήζεηο.  Θάζε 

νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δπόκηζε (2.5) κνλάδεο. Λα 

απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξωηήζεηο. 

 

1.  α) Λα ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ηνπ πην θάησ θεηκέλνπ.   

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

Ρν πξάζηλν ρξώκα ησλ θπηώλ νθείιεηαη ζε κηα ρξσζηηθή νπζία πνπ 

νλνκάδεηαη ριωξνθύιιε θαη ε νπνία βξίζθεηαη κέζα ζηνπο  

ριωξνπιάζηεο ησλ θπηηθώλ θπηηάξσλ. 
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1. β) Λα ππνγξακκίζεηε από όινπο ηνπο πην θάησ νξγαληζκνύο 

κόλν απηνύο πνπ αλήθνπλ ζηε ζπλνκνηαμία αζπόλδπια.   

                                                                          (4 x 0,5 μ= 2 μ)                                                       

                                
                  
Ψάρι     αστερίας   κάβουρας   γάτα        αράχνη           περιςτέρι        μέλισσα         βάτραχοσ    

 

2. Λα αληηζηνηρίζεηε ηηο πην θάησ εηθόλεο πνπ εηθνλίδνπλ 
νξγαληζκνύο από βαζίιεηα, κε ην θαηάιιειν όλνκα θάζε βαζηιείνπ.                       

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

Γξ. 
     ΔΗΘΝΛΔΠ 

 
Αληηζηνίρηζε 

Α/Α ΒΑΠΗΙΔΗΑ 

ΕΥΛΡΑΛΥΛ 

ΝΟΓΑΛΗΠΚΥΛ 

Α  Α -2 1 

ΚΘΖΡΔΠ 

Β  Β -3 2 

ΞΟΩΡΗΠΡΑ 

Γ  Γ -4 3 

ΚΝΛΖΟΖ 

Γ 
 

Γ -1 

 

 

 

         Δ -5 

4 

ΦΡΑ 

Δ   5 

ΕΩΑ 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.mlms.loganschools.org/~ckircalli/homework/MATH_SCIENCE LINK PAGES/paramecium.jpg&imgrefurl=http://www.mlms.loganschools.org/~ckircalli/homework/MATH_SCIENCE LINK PAGES/PROTIST INTERNET LESSON.html&h=236&w=361&sz=34&tbnid=tZE8lZCeHcIFWM:&tbnh=95&tbnw=145&prev=/search?q=protist&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=protist&usg=__oTlaV5fCvBuGgFHwl3j5uQK4Xu8=&docid=VjbBTIlzJOk74M&hl=el&sa=X&ei=luPmT9f2G8iL8gOm0ei9Cg&ved=0CHcQ9QEwBQ&dur=729
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRv_HJ7_7MAhUCNhoKHSqNC9MQjRwIBw&url=http://www.livecity.gr/249489/pethane-i-tigris-tou-zoologikou-kipou-trikalon&psig=AFQjCNGEUEAxN9GQu_gHRiFzXtVUhPp4lw&ust=1464597075567498
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3. Ρη είλαη ε βηνινγία θαη κε ηη αζρνιείηαη;          (1 x 2,5 μ = 2,5μ) 

Βηνινγία είλαη ε επηζηήκε πνπ αζρνιείηαη κε ηα θαηλόκελα ηεο 

δωήο θαη ηνπο λόκνπο πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηωλ 

δωληαλώλ νξγαληζκώλ. 

4. α) Λα αληηζηνηρίζεηε ηε ζηήιε Α κε ηε ζηήιε Β. (2 x 1 μ = 2 μ)                                 

                                                                        

Πηήιε Α Πηήιε Β Αληηζηνίρηζε 

    1. Έκβηα ζώκαηα 

 

2. Άβηα ζώκαηα 

α.  Πώκαηα πνπ 

έρνπλ δσή 

 

β. Πώκαηα πνπ δελ 

έρνπλ θαη δελ είραλ 

πνηέ δσή 

 

γ. Πώκαηα πνπ δελ 

έρνπλ αιιά θάπνηε 

είραλ δσή 

       1 α 

 

        2 β 

 

4. β) Λα γξάςεηε δύν θνηλέο ιεηηνπξγίεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ όινπο 

ηνπο δσληαλνύο νξγαληζκνύο.                          (2 x 0,25μ= 0,5 μ)    

 Νη νξγαληζκνί ηξέθνληαη 

 Νη νξγαληζκνί απεθθξίλνπλ 
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Κέξνο  Β Απνηειείηαη από ηξεηο (3) εξωηήζεηο.  

Θάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε έμη (6) κνλάδεο. Λα 
απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξωηήζεηο. 

 

5. α) Λα θαηαγξάςεηε κε ηε ζσζηή ζεηξά ηα βήκαηα ηεο 

επηζηεκνληθήο κεζόδνπ                                       (6 x 0,5μ = 3 μ)                                                                                                                      

 

  Βήμα 1: 

 

  Βήμα 2: 

 

  Βήμα 3: 

 

  Βήμα 4: 

 

  Βήμα 5: 

 

  Βήμα 6: 

 

 

5. β) Λα δώζεηε έλαλ νξηζκό γηα ην ηη είλαη θύηηαξν.  

                                                                           (1 x 2 μ = 2 μ)                                                                                                                      

 

Ρν θύηηαξν είλαη ε βαζηθή θαη ιεηηνπξγηθή κνλάδα πνπ 

εθδειώλεη ην θαηλόκελν ηεο δωήο. Έηζη, ωο θύηηαξν λνείηαη 

ην κηθξόηεξν δνκηθό ζπζηαηηθό ηεο έκβηαο ύιεο, πνπ 

απνηειείηαη από κηα ζπζηεκαηηθά νξγαλωκέλε νκάδα κνξίωλ, 

πνπ βξίζθνληαη ζε δπλακηθή αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ηνπο. 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 

ΕΡΩΣΗΜΑ 

ΤΠΟΘΕΗ 

ΠΕΙΡΑΜΑ 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ 

ΤΜΠΕΡΑΜΑ 
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5. γ) Λα βάιεηε  √  ζηα πην θάησ νξγαλίδηα, δνκέο ή πεξηνρέο πνπ 

ππάξρνπλ ζην θπηηθό, ην δσηθό, ή ην βαθηεξηαθό θύηηαξν, 

αληίζηνηρα.                                                 (4 x 0,25 μ = 1 μ)                                                                                                                      

 

 

Νξγαλίδην/Γνκή/Ξεξηνρή 

ΔΘΑΟΥΡΗΘΝ  ΞΟΝΘΑΟΥΡΗΘΝ  

Φπηηθό 
θύηηαξν 

Εωηθό 
θύηηαξν 

Βαθηήξην 

Θπηηαξηθό ηνίρωκα √  √ 

Κηηνρόλδξην √ √  

 

6. α) Κε βάζε ηα όζα έρεηε κειεηήζεη κέρξη ηώξα γηα ηε δηαδηθαζία 

ηεο θσηνζύλζεζεο, λα  γξάςεηε ηέζζεξηο παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ ηαρύηεηα ηεο θσηνζύλζεζεο.      (4 x 0,5 μ = 2 μ)    

 ΦΥΠ 

 ΘΔΟΚΝΘΟΑΠΗΑ 

 ΓΗΝΜΔΗΓΗΝ ΡΝ ΑΛΘΟΑΘΑ 

 ΛΔΟΝ 

6. β) Ξνιινί επηζηήκνλεο ππνζηεξίδνπλ όηη θαηά ηηο ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο ην Φαηλόκελν ηνπ Θεξκνθεπίνπ γίλεηαη όιν θαη πην έληνλν. 

Απηό ην απνδίδνπλ, θπξίσο, ζηελ αύμεζε ηεο πεξηεθηηθόηεηαο ηνπ 

αηκνζθαηξηθνύ αέξα ζε δηνμείδην ηνπ άλζξαθα. Λα γξάςεηε ηξεηο 

ιόγνπο πνπ πξνθαινύλ ηελ αύμεζε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηελ 

αηκόζθαηξα.                                                       (3 x 1 μ = 3 μ)    

 Νη ζπλερώο απμαλόκελεο θαύζεηο γηα ηελ παξαγωγή 

ελέξγεηαο 

 

 Ζ κείωζε ηεο θωηνζύλζεζεο. 

 

 Ξαξάγεηαη αθόκα από ηελ απνζύλζεζε νξγαληθώλ 

νπζηώλ. 
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6. γ) Από ηελ πην θάησ εηθόλα λα βξείηε θαη λα γξάςεηε έλαλ 

απηόηξνθν νξγαληζκό, έλαλ εηεξόηξνθν νξγαληζκό, έλα βηνηηθό 

παξάγνληα θαη έλαλ αβηνηηθό παξάγνληα.        (4 x 0,25 μ = 1 μ)   

  

                   

 

 

 

Έλαο απηόηξνθνο νξγαληζκόο είλαη ην δέληξν 

Έλαο εηεξόηξνθνο νξγαληζκόο είλαη ην ειάθη 

Έλαο βηνηηθόο παξάγνληαο είλαη ην πνπιί 

Έλαο αβηνηηθόο παξάγνληαο είλαη ην λεξό 

 

 

7. α) Λα δώζεηε έλαλ νξηζκό γηα ηελ έλλνηα «νξγαληθό ζύζηεκα». 
                                                                         (1 x 1 μ = 1 μ)    

Πηε βηνινγία, ζύζηεκα νξγάλωλ, πνπ νλνκάδεηαη επίζεο 

βηνινγηθό ζύζηεκα, είλαη κηα νκάδα νξγάλωλ πνπ 

ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ εθηέιεζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο 

ιεηηνπξγίαο. Κηα νκάδα ζπζηεκάηωλ ζπλζέηεη έλα νξγαληζκό, 

π.ρ. ην αλζξώπηλν ζώκα . 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%BF_(%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_(%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)
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7. β) Αλάινγα κε ηε βιάβε πνπ έρεη ππνζηεί θάπνηνο αζζελήο, νη γηαηξνί 

ζα πξέπεη λα απνθαζίζνπλ αλ ζα πξέπεη λα κεηακνζρεύζνπλ νιόθιεξν 

όξγαλν ή κέξνο ηνπ νξγάλνπ. Λα κειεηήζεηε ηηο ηξεηο πην θάησ 

πεξηπηώζεηο αζζελώλ πνπ λνζειεύηεθαλ ζε έλα κεηακνζρεπηηθό θέληξν 

θαη λα γξάςεηε ζηελ αληίζηνηρε ζέζε ηνπ πίλαθα ηη είδνπο κεηακόζρεπζε 

έγινε στοσς τρεις πιο κάτω ασθενείς.                               (3 x 0,5 μ = 1,5 μ)                                                                                                                                        

 

7. γ) Λα κειεηήζεηε ηηο παξαθάησ Δηθόλεο θαη λα γξάςεηε δίπια από θάζε Δηθόλα ην όλνκα 
ηνπ Νξγαληθνύ Ππζηήκαηνο πνπ απηή παξνπζηάδεη.                                                        
 
                                                                                                           (4 x 0,5 μ = 2 μ) 

Α/Α 
Ξεξίπηωζε Κεηακόζρεπζεο 

Δίδνο 

Κεηακόζρεπζεο 

1. 

Ν θύξηνο Βαζίιεο είρε ζνβαξό πξόβιεκα θαξδίαο θαη 

νη γηαηξνί απνθάζηζαλ όηη ρξεηαδόηαλ κεηακόζρεπζε 

θαξδίαο. 

Κεηακόζρεπζε 

νξγάλνπ 

2. 

Ν θύξηνο Αιέμαλδξνο αληηκεηώπηδε κηα ζνβαξή 

αζζέλεηα πνπ αθνξνύζε ην αίκα θαη νη γηαηξνί 

απνθάζηζαλ όηη ρξεηαδόηαλ κεηακόζρεπζε 

αηκνπνηεηηθώλ θπηηάξωλ (θύηηαξα πνπ παξάγνπλ 

αίκα). 

Κεηακόζρεπζε 

θπηηάξωλ 

3. 

Ζ θπξία Αζεκίλα είρε πξόβιεκα κε ην αξηζηεξό ηεο 

κάηη θαη νη γηαηξνί απνθάζηζαλ όηη ρξεηαδόηαλ 

κεηακόζρεπζε ηνπ θεξαηνεηδή ρηηώλα ηνπ καηηνύ 

(ν ρηηώλαο απηόο απνηειείηαη από πάξα πνιιά όκνηα 

θύηηαξα). 

Κεηακόζρεπζε 

ηζηνύ 

1.  2.  

3. 
 

 

4. 
 

Αλαπαξαγωγηθό 

ή γελλεηηθό 

ζύζηεκα 

Θπθινθνξηθό 

ζύζηεκα  

Αλαπλεπζηηθό 

ζύζηεκα 

Κπïθό 

ζύζηεκα 
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7. δ)   επθαξπσηηθό θύηηαξν                 πξνθαξπσηηθό θύηηαξν 

 

             

Ξνπ είλαη ζπγθεληξσκέλν ην γελεηηθό πιηθό ζην θάζε έλα από ηα δύν 

πην πάλσ θύηηαξα;                                         (3 x 0,5 μ = 1,5 μ) 

Πε κίαλ ακνηβάδα (πξώηηζην) ην γελεηηθό πιηθό βξίζθεηαη 

 i) ζηνλ ππξήλα θαη ii) ζηα κηηνρόλδξηα ελώ ζε κηα ζαικνλέια 

(βαθηήξην) όιν ην γελεηηθό πιηθό βξίζθεηαη ζην 

θπηηαξόπιαζκα. 

 

 

 Κέξνο  Γ  Απνηειείηαη από έλα (1) εξώηεκα ηωλ 12 

κνλάδωλ. Λα απαληεζεί νιόθιεξε ε εξώηεζε. 
                                                

8. α) Ππρλά, ε νξγάλσζε θαη νη ιεηηνπξγίεο κηαο πόιεο 

πξνζνκνηάδνπλ κε ηε δνκή θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ θπηηάξνπ. Λα 
αληηζηνηρίζεηε ζηνλ πην θάησ πίλαθα ηα κέξε ελόο θπηηθνύ θπηηάξνπ 

κε ηα αλάινγα κέξε κηαο πόιεο.                            (3 x 0,5 = 1,5 κ)              
                                                                                                    

Κέξε Φπηηθνύ Θπηηάξνπ  

 

 1 Β 

 

 2 Γ 

 

 3 Δ 

 

 

Κέξε Ξόιεο 

1. Ξπξήλαο Ρείρε ηεο πόιεο Α. 

2. Κηηνρόλδξην Γεκαξρείν Β. 

3. 

 

Σπκνηόπην  Δξγνζηάζην 

Ξαξαγσγήο Ρξνθίκσλ 

Γ. 

Δξγνζηάζην 

Ξαξαγσγήο Δλέξγεηαο 

Γ. 

Απνζήθεο Δ. 

 

https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCoKm78KvLAhVmEJoKHZG2AP8QjRwIBw&url=https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CE%BF%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%B4%CE%B1&psig=AFQjCNH3C3NRjbvm3vJE17_RBQvZKYoAIQ&ust=1457347449261038
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8qLus8qvLAhVqD5oKHTWIBvIQjRwIBw&url=http://users.sch.gr/xristosvl/_private/BIOLOGIA/a_gymnasiou/Biol_a_gym_1.2_1.3.htm&psig=AFQjCNE9Yt4uG6IEyMkqDSlDR-iFNAfT1A&ust=1457347884702182
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8. β) Ξνηα είλαη ηα πξντόληα ηεο θσηνζύλζεζεο;   (2 x 1 μ = 2 μ) 

 

Ρα πξνϊόληα ηεο θωηνζύλζεζεο είλαη ε γιπθόδε θαη ην νμπγόλν, 

ην νπνίν απειεπζεξώλεηαη ζηνλ αέξα. Κε ηε θωηνζύλζεζε 

εγθιωβίδεηαη ελέξγεηα ζην κόξην ηεο γιπθόδεο. Πηε ζπλέρεηα ε 

γιπθόδε κεηαθέξεηαη ζε όια ηα κέξε ηνπ θπηνύ. 

8. γ) i. Ζ ζύζηαζε ηεο αηκόζθαηξαο δελ είλαη ζηαζεξή. Ρν θαηώηεξν ζηξώκα ηεο, 

δειαδή ν αηκνζθαηξηθόο αέξαο, απνηειείηαη θπξίσο από ηα αέξηα άδσην θαη 

νμπγόλν. Ζ αηκόζθαηξα πεξηέρεη, επίζεο, άιια αέξηα όπσο ην δηνμείδην ηνπ 

άλζξαθα. Λα γξάςεηε ηελ αλαινγία ησλ αεξίσλ απηώλ ζε μεξή (ρσξίο πδξαηκνύο) 

αηκόζθαηξα ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

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

 
 
 

 

 

 

 

 

 

8. γ) ii. Ιακβάλνληαο ππόςε ζαο ηελ πεξηεθηηθόηεηα ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα ζηελ αηκόζθαηξα, πνηα ζρέζε ππάξρεη κεηαμύ ηεο 

πεξηεθηηθόηεηαο ηνπ αεξίνπ απηνύ ζηελ  αηκόζθαηξα, θαη ηεο 

ζεκαζίαο ηνπ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο δσήο ζηνλ πιαλήηε καο;           

                                                                                                  (1 x 2 μ = 2 μ)                               

Ρν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα είλαη απαξαίηεην γηα λα γίλεη ε ιεηηνπξγία ηεο 

θωηνζύλζεζεο. Κηθξή αύμεζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 

ζηελ αηκόζθαηξα απμάλεη ην ξπζκό ηεο θωηνζύλζεζεο ηωλ θπηώλ. Όκωο 

αύμεζε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα αιιά θαη άιιωλ αεξίωλ πξνθαιεί 

άλνδν ηεο κέζεο ζεξκνθξαζίαο ηεο αηκόζθαηξαο ηεο γεο, γηαηί έηζη πνζά 

αθηηλνβνιίαο δελ ζα κπνξνύλ λα δηαθύγνπλ από ηε γε θαη ζα ππάξμεη 

αύμεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. 

ΠΠΡΑΠΖ ηνπ ΑΡΚΝΠΦΑΗΟΗΘΝ ΑΔΟΑ 

Α/Α Ππζηαηηθό Ξεξηεθηηθόηεηα 
% (v/v) 

1. Άδσην 78 % 

2. Νμπγόλν 21 % 

3. 

Ι
ν
ηπ

ά
 α

έ
ξ
ηα

 Γηνμείδην 

ηνπ 

άλζξαθα 

0,033 % 

4. Άλλα αέρια 0,96 
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8. δ) Κε βάζε  ηελ πην θάησ  γξαθηθή παξάζηαζε λα γξάςεηε γηα ηε 

ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμύ ζπγθέληξσζεο ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα θαη ξπζκνύ (ηαρύηεηαο) ηεο θσηνζύλζεζεο. 

                                                                        (1 x 2 μ = 2 μ) 

 

 

 

 

Κε ηελ αύμεζε ηεο ζπγθέληξωζεο ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 

κέρξη ζε έλα ζεκείν, παξαηεξείηαη θαη αύμεζε ηνπ ξπζκνύ 

(ηαρύηεηα) ηεο θωηνζύλζεζεο. Από έλα ζεκείν θαη κεηά, 

αλεμάξηεηα ηεο αύμεζεο ηεο ζπγθέληξωζεο ηνπ δηνμεηδίνπ 

ηνπ άλζξαθα, ε αύμεζε ηνπ ξπζκνύ (ηαρύηεηα) ηεο 

θωηνζύλζεζεο παξακέλεη ζηαζεξή. 
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8. ε) Λα ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζην παξαθάησ θείκελν: 

                                                                        (6 x 0,5 μ = 3 μ) 

Ρα θπηά κε ηε βνήζεηα ηεο ριωξνθύιιεο δεζκεύνπλ ειηαθή 

ελέξγεηα, θαη ρξεζηκνπνηώληαο σο πξώηεο ύιεο ην δηνμείδην ηνπ 

άλζξαθα ηεο αηκόζθαηξαο θαη λεξό, ζπλζέηνπλ/παξάγνπλ κόλα 

ηνπο ηελ ηξνθή ηνπο. Απηή ε δηαδηθαζία νλνκάδεηαη  

θωηνζύλζεζε . Ραπηόρξνλα, ηα θπηά κε ηε δηαδηθαζία ηεο 

θσηνζύλζεζεο, ηξνθνδνηνύλ ηελ αηκόζθαηξα κε νμπγόλν .                        

 

 

 

 

 

         H εηζεγήηξηα                                          O Γηεπζπληήο 

 

  Γέζπνηλα Σξηζηνδνύινπ                                 Αιέμεο Αιεμάλδξνπ 
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 Τν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη  από  έληεθα (11) δαθηπινγξαθεκέλεο ζειίδεο θαη ηξία κέξε Α΄, Β΄, Γ΄. 

 Να γξάθεηε κόλν κε κπιε ή καύξν κειάλη. 
      Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πγξνύ ή ηαηλίαο. 

 
 

ΚΑΛΗ ΔΠΙΣΤΥΙΑ 

 
ΜΔΡΟ  Α΄ ( Μνλάδεο 10 ) 

Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο (1 κέρξη 4). 

Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δπόκηζε (2,5) κνλάδεο. 

ΔΡΩΣΗΗ 1 

1. α) Να νλνκάζεηε ην νξγαληθό ζύζηεκα πνπ 
         θαίλεηαη ζηε δηπιαλή εηθόλα.                                                                  κ.         κ.0,25 

         Πεπηηθό ζύζηεκα 
         
            1 
1. β) Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα ηνπ αλζξώπηλνπ               
        νξγαληζκνύ πνπ ζεκεηώλνληαη ζην  
        δηπιαλό ζρήκα κε ηνπο αξηζκνύο 1, 2 θαη 3.              2             κ. 0,75 

        1.    πθώηη                                                               3 

        2.    ηνκάρη 

        3.    Παρύ έληεξν 

1. γ) Να πεξηγξάςεηε ηε ιεηηνπξγία πνπ εθηεινύλ ηα πην θάησ όξγαλα :                                  κ. 1,5  

        i. Πλεύκνλεο : Βνεζνύλ ζηελ αλαπλνή. Γηεπθνιύλνπλ ηελ πξόζιεςε νμπγόλνπ  
                               θαη ηελ απνβνιή δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. 
        ii. Νεθξνί : Καζαξίδνπλ ην αίκα από ηηο βιαβεξέο νπζίεο θαη παξαγσγνπλ ηα νύξα. 

        iii. Λεπηό έληεξν : Οινθιεξώλεη ηελ πέςε ηεο ηξνθήο ζε κηθξόηεξεο ζξεπηηθέο 
                                      νπζίεο. ηελ ζπλέρεηα νη νπζίεο απηέο απνξξνθνύληαη από ηα  
                                      ηνηρώκαηά ηνπ γηα λα θαηαιήμνπλ ζην αίκα. 
 
 
 

1 
 



 
ΔΡΩΣΗΗ 2 

 
Η πην θάησ εηθόλα δείρλεη έλα νηθνζύζηεκα. Αθνύ ην κειεηήζεηε, λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο  
πνπ αθνινπζνύλ. 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
2. α) Να νλνκάζεηε ηελ πξσηαξρηθή πεγή ελέξγεηαο γηα ην πην πάλσ νηθνζύζηεκα, αιιά   
         θαη γηα όια ηα νηθνζπζηήκαηα ηεο Γεο.                                                                             κ. 0,5 

         Ήιηνο 

2. β) Να εμεγήζεηε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίνλ ε πξσηαξρηθή πεγή ελέξγεηαο πνπ αλαθέξαηε πην   
        πάλσ θαηαιήγεη ζηνπο δηάθνξνπο νξγαληζκνύο, απηόηξνθνπο θαη εηεξόηξνθνπο.          κ.1 

        Η ελέξγεηα ηνπ ήιηνπ κε ηε ιεηηνπξγία ηεο θσηνζύλζεζεο θαηαιήγεη ζην άκπιν  
        πνπ θηηάρλνπλ νη απηόηξνθνη νξγαληζκνί. ηε ζπλέρεηα νη εηεξόηξνθνη νξγαληζκνί  
        παίξλνπλ ην άκπιν ηξώγνληαο θπηά ή άιινπο νξγαληζκνύο. Έηζη ε ελέξγεηα ηνπ  
        ήιηνπ, κέζσ ηνπ ακύινπ θαη ησλ άιισλ ζξεπηηθώλ νπζηώλ πνπ θαηαζθεπάδνληαη  
        κε απηό, θαηαιήγεη ζε όινπο ηνπο νξγαληζκνύο απηόηξνθνπο θαη εηεξόηξνθνπο.  
 
2. γ) Να νλνκάζεηε δύν βηνηηθνύο θαη δύν αβηνηηθνύο παξάγνληεο ηνπ πην πάλσ  
        νηθνζπζηήκαηνο.                                                                                                                    κ.1 
 

Bηνηηθνί   
παξάγνληεο 

 
i.  Αξλί                                 ii.   Γέληξν 

Aβηνηηθνί 
παξάγνληεο 

 
i.  Νεξό                                ii.   Υώκα         

 
ΔΡΩΣΗΗ 3 

3. α) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηελ πην θάησ ρεκηθή αληίδξαζε έηζη ώζηε, λα πεξηγξάθεη 
        ζσζηά ηε ιεηηνπξγία ηεο θσηνζύλζεζεο.             κ. 1,5 

 
 
 

        +                + 
 
 

2 

 Νεξό Διοξείδιο του 
άνθρακα 
 

Γιπθόδε-

Άκπιν 
Ομπγόλν 

Ηιηαθό θσο 

Υισξνθύιιε 



 
 

3. β) Να κειεηήζεηε ην πην θάησ θείκελν θαη λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ.    

        Τηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ γίλεηαη όιν θαη πην έληνλν κε     
        απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνύληαη  πξνβιήκαηα ζηε Γε καο. Απηό απνδίδεηαη θπξίσο ζηελ    
        αύμεζε ηεο πεξηεθηηθόηεηαο ηνπ αηκνζθαηξηθνύ αέξα ζε θάπνην αέξην.  
 
        i. Να νλνκάζεηε ην αέξην ζην νπνίν βαζηθά νθείιεηαη ε αύμεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ  
           ζεξκνθεπίνπ.                κ. 0,25    

           Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα 

        ii. Να εμεγήζεηε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίνλ ε θσηνζύλζεζε βνεζά ζηε κείσζε ηνπ  
            θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ.                                  κ. 0,75    

            Γηα λα θάλνπλ ηα θπηά ηε ιεηηνπξγία ηεο θσηνζύλζεζεο είλαη απαξαίηεην λα  
            ρξεζηκνπνηήζνπλ ην αέξην δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Έηζη ην αέξην απηό κεηώλεηαη  
           ζηελ αηκόζθαηξα θαη θαηά ζπλέπεηα κεηώλεηαη θαη ην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ.   
                                                                                              
ΔΡΩΣΗΗ 4 

4. α) Καηά ηε δηεξεύλεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο θσηνζύλζεζεο, απνρξσκαηίδνπκε θύιια θαη  
        πξνζπαζνύκε λα αληρλεύζνπκε άκπιν ζ’απηά. Να απαληήζεηε ζηηο πην θάησ εξσηήζεηο   
        νη νπνίεο αθνξνύλ απηή ηε δηαδηθαζία.                         κ. 1,5  

        i. Να νλνκάζεηε ηελ νπζία ε νπνία δίλεη ην πξάζηλν ρξώκα ζηα θύιια. 

            Υισξνθύιιε 

        ii. Σε πνηα νξγαλίδηα ηνπ θπηηάξνπ βξίζθεηαη απηή ε πξάζηλε νπζία; 

            ηνπο ρισξνπιάζηεο 

        iii. Να νλνκάζεηε ην πγξό αληηδξαζηήξην ην νπνίν ρξεζηκνπνηνύκε γηα ηνλ  
             απνρξσκαηηζκό ησλ θύιισλ. 

             Οηλόπλεπκα         

        iv. Πνην δηάιπκα πξνζζέηνπκε ζηα απνρξσκαηηζκέλα θύιια, γηα λα αληρλεύζνπκε άκπιν 
             ζ’ απηά; 

             Γηάιπκα ησδίνπ       

        v. Να γξάςεηε ηη ζα παξαηεξήζνπκε ζηελ πεξίπησζε πνπ ην απνηέιεζκα ηεο αλίρλεπζεο  
            ακύινπ ζηα θύιια είλαη ζεηηθό. 

            Σν δηάιπκα ησδίνπ ( θαη ην θύιιν ) ζα γίλεη καύξν.           

        vi. Πνηα ζα πξέπεη λα είλαη ε παξαηήξεζή καο, αλ δελ ππάξρεη άκπιν ζηα θύιια πνπ  
             απνρξσκαηίζακε;       

             Σν δηάιπκα ησδίνπ ζα παξακείλεη θηηξηλνθαθέ.          

4. β) Να γξάςεηε θαη λα εμεγήζεηε δύν ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο  ε θσηνζύλζεζε ζεσξείηαη  
        απαξαίηεηε γηα όινπο ηνπο νξγαληζκνύο πνπ δνπλ ζηε Γε.               κ. 1 

        i. Με ηε θσηνζύλζεζε παξάγεηαη γιπθόδε – άκπιν πνπ απνηειεί ηξνθή γηα ηα   
           θπηά αιιά θαη γηα ζρεδόλ όινπο ηνπο νξγαληζκνύο ηεο Γεο.  

        ii. Με ηε θσηνζύλζεζε παξάγεηαη νμπγόλν πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ αλαπλνή  
            ησλ νξγαληζκώλ.   
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ΜΔΡΟ  Β΄ (Μνλάδεο 18)  

Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο ( 5, 6 θαη 7 ). 

Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε  έμη ( 6) κνλάδεο.  

 
ΔΡΩΣΗΗ 5 
  
Ο Γξεγόξεο πήξε δώξν γηα ηε γηνξηή ηνπ έλα κηθξνζθόπην. Με ην κηθξνζθόπην απηό, άξρηζε λα 

παξαηεξεί θύηηαξα δηαθόξσλ νξγαληζκώλ. Όκσο κπεξδεύηεθε θαη δελ κπνξεί λα μερσξίζεη  

πνην παξαζθεύαζκα, από απηά πνπ δίλνληαη πην θάησ, αλήθεη ζηα θύιια ηνπ θπθιάκηλνπ πνπ  

ηνπ ράξηζαλ. Γηα λα ηνλ βνεζήζεηε λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 

     

  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
                                       
 
 
 
                                  Κύηηαξν Α                          Κύηηαξν Β   
                               ( Παξαζθεύαζκα 1 )                           ( Παξαζθεύαζκα 2 ) 
 
 
5. α) Πνην από ηα δύν θύηηαξα αλήθεη ζην θπθιάκηλν, ην θύηηαξν Α ή ην θύηηαξν Β;           κ. 0,25 

        Σν θύηηαξν Α 

        Γηα λα δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο, λα νλνκάζεηε ηξία νξγαλίδηα (ή θαη δνκέο)  
        ηα νπνία ππάξρνπλ ζην θύηηαξν ηνπ θπθιάκηλνπ, αιιά δελ ππάξρνπλ ζην άιιν  
        θύηηαξν όπσο θαίλεηαη ζηα πην πάλσ παξαζθεπάζκαηα.                     κ. 0,75       
        
        i.   Υπκνηόπην  

       ii.  Υισξνπιάζηεο 

        iii. Κπηηαξηθό ηνίρσκα  
 
5. β) Γίπια από θάζε νξγαλίδην/κέξνο ηνπ θπηηάξνπ, πνπ δίλεηαη πην θάησ, λα γξάςεηε ηνλ  
        αξηζκό κε ηνλ νπνίν ην νξγαλίδην απηό ζεκεηώλεηαη ζηα παξαζθεπάζκαηα 1 θαη 2.            κ. 1 

        i. Κπηηαξόπιαζκα :  Αξηζκόο  2 

        ii. Μηηνρόλδξην :   Αξηζκόο 3 

        iii. Ππξήλαο :   Αξηζκόο 4   

        iv. Κπηηαξηθή κεκβξάλε :   Αξηζκόο 1  
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5. γ) Να αληηζηνηρίζεηε ηελ θαηαζθεπή ή ιεηηνπξγία ηνπ θπηηάξνπ πνπ δίλεηαη ζηε ζηήιε Α,  
        κε ην θαηάιιειν κέξνο ηνπ, πνπ δίλεηαη ζηε ζηήιε Β.                                                       κ.1,5     
 

ηήιε Α Αληηζηνίρηζε ηήιε Β  

  i.  Καηαζθεπάδεηαη από θπηηαξίλε, πξνζηαηεύεη θαη  
      δίλεη ζηαζεξό θαη άθακπην ζρήκα ζην θύηηαξν. 

   
  i.    -  η   

Α.  Κπηηαξηθή 
    κεκβξάλε  

 
 ii.  Διέγρεη όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ θπηηάξνπ.  

 
 ii.    -   Γ 

 
Β.  Χπκνηόπην  

 
iii.  Διέγρεη ηελ είζνδν θαη έμνδν νπζηώλ ζην  
      θύηηαξν.  

 
 iii.   -   Α 

 
Γ.  Ππξήλαο  

iv.  Γηαζπά ζξεπηηθέο νπζίεο θαη ειεπζεξώλεη  
      ελέξγεηα. 

  
iv.   -    Γ 

  
Γ.  Μηηνρόλδξην  

 
v.  Απνζεθεύεη λεξό θαη άιιεο νπζίεο γηα ην θύηηαξν. 

 
 v.    -    Β 

 
Δ. Χισξνπιάζηεο  

 
vi. Γεζκεύεη κέξνο ηεο θσηεηλήο ελέξγεηαο ηνπ ήιηνπ 
     γηα λα θηηάμεη ην θύηηαξν ηελ ηξνθή ηνπ. 

 
 vi.   -    Δ 

 
η. Κπηηαξηθό  
     ηνίρσκα  

 

5. δ) Η δηπιαλή εηθόλα δείρλεη ην κηθξνζθόπην ηνπ Γξεγόξε.  

        i. Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ κηθξνζθνπίνπ  
           πνπ ζεκεηώλνληαη ζηελ εηθόλα κε ηνπο  
           αξηζκνύο 1 κέρξη 4.              .                  κ. 1           
            
       1      
                    1. Πξνζνθζάικηνο φακός                                                                                                                                               

                    2. Αληηθεηκεληθόο θαθόο              .    2 

                    3. Οπηηθή ηξάπεδα   3 

                    4. Φσηεηλή πεγή              .                       .    4 
 
            
 
              ii.  Από ηηο ηξεηο νλνκαζίεο κηθξνζθνπίσλ πνπ δίλνληαη πην θάησ, λα θπθιώζεηε  
                   εθείλελ ε νπνία αληηζηνηρεί ζην κηθξνζθόπην ηνπ Γξεγόξε.                                    κ. 0,5  

                    Α.  Ηιεθηξνληθό κηθξνζθόπην ζάξσζεο.    
                         Φσηνληθό κηθξνζθόπην.       

                    Γ.  Ηιεθηξνληθό κηθξνζθόπην 
  
5. ε) Χξεζηκνπνηώληαο ηνπο θαθνύο πνπ ζεκεηώλνληαη ζην ζρήκα ηνπ κηθξνζθνπίνπ κε ηνπο  
        αξηζκνύο 1 θαη 2, ν Γξεγόξεο βιέπεη ηα θύηηαξα ηνπ θπθιάκηλνπ 800 θνξέο πην  
        κεγάια από ην πξαγκαηηθό ηνπο κέγεζνο. Ο θαθόο 1 έρεη κεγεζπληηθή ηθαλόηεηα 20 Χ.   

        Να ππνινγίζεηε ηε κεγεζπληηθή ηθαλόηεηα ηνπ θαθνύ 2.         
        (Δθηόο από ην ηειηθό απνηέιεζκα, λα θαίλνληαη θαη νη πξάμεηο πνπ θάλαηε).                       κ. 1 
 
          800  ÷  20  = 40 

          Η κεγεζπληηθή ηθαλόηεηα ηνπ αληηθεηκεληθνύ θαθνύ 2 είλαη  40 Υ 
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Β 



 

ΔΡΩΣΗΗ 6 

Τν πην θάησ ζρεδηάγξακκα παξνπζηάδεη έλα ηξνθηθό πιέγκα. Αθνύ ην κειεηήζεηε, λα  
απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. α) Να νλνκάζεηε :                κ. 1,25 

               έλα θπηνθάγν νξγαληζκό :   Αθξίδα 
               έλαλ πακθάγν νξγαληζκό :  Πνληηθόο 
               έλα ζήξακα ηνπ ζθίνπξνπ :  Βειαληδηά 
               έλαλ θνξπθαίν ζεξεπηή :  Κνπθνπβάγηα 
               έλαλ παξαγσγό :  Φπηό 

 
6. β) Να ζρεδηάζεηε κηα ηξνθηθή αιπζίδα ζηελ νπνία λα ζπκκεηέρνπλ ε αθξίδα θαη ην θίδη.  κ. 1,5 

 
         Φπηό          Αθξίδα          Βάηξαρνο          Φίδη          Κνπθνπβάγηα 

                                                   
6. γ) Να νλνκάζεηε έλαλ νξγαληζκό πνπ αληαγσλίδεηαη κε ηελ θνπθνπβάγηα γηα ηελ ηξνθή.  
        Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                                                                             κ. 0,75 

        Σν θίδη αληαγσλίδεηαη κε ηελ θνπθνπβάγηα γηα ηελ ηξνθή. Σξέθνληαη θαη νη δύν κε  
         βαηξάρνπο.  

6. δ) Να εμεγήζεηε κε πνην ηξόπν ζα επεξεαζηεί ν πιεζπζκόο ησλ βαηξάρσλ, αλ ειαηησζνύλ  
        δξακαηηθά νη αθξίδεο.                                   κ. 1   

        Αλ ειαηησζνύλ δξακαηηθά νη αθξίδεο, νη βάηξαρνη θηλδπλεύνπλ λα εμαθαληζηνύλ  
        γηαηί δελ ζα βξίζθνπλ ηίπνηα λα ηξώλε αθνύ νη αθξίδεο είλαη ε κόλε ηνπο ηξνθή.   
       
6. ε) Αλ γηα θάπνην ιόγν νη αθξίδεο απμεζνύλ πάξα πνιύ, ππάξρεη θίλδπλνο λα εμαθαληζηνύλ  
        όινη νη νξγαληζκνί ηνπ ηξνθηθνύ πιέγκαηνο. Να εμεγήζεηε γηαηί ζα ζπκβεί απηό.        κ. 1,5 
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        Αλ νη αθξίδεο απμεζνύλ πάξα πνιύ ηα θπηά θαη νη βειαληδηέο πνπ είλαη ζηε βάζε  
        ηνπ ηξνθηθνύ πιέγκαηνο θηλδπλεύνπλ κε εμαθάληζε. Δπνκέλσο θαη νη θπηνθάγνη  
        νξγαληζκνί ηνπ πιέγκαηνο θηλδπλεύνπλ λα εμαθαληζηνύλ, αιιά θαη όινη νη άιινη  
        νξγαληζκνί ( ζαξθνθάγνη θαη πακθάγνη ), πνπ ε δηαηξνθή ηνπο εμαξηάηαη άκεζα  
        ή έκκεζα από ηνπο παξαγσγνύο ηνπ ηξνθηθνύ πιέγκαηνο. 

         
ΔΡΩΣΗΗ 7 

7. Η λπρηεξίδα αλήθεη ζηα Χεηξόπηεξα. Γηα ηελ ηαμηλόκεζή ηεο ζηελ νκάδα απηή,  
    ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα πην θάησ θξηηήξηα. Αθνύ ηα κειεηήζεηε λα απαληήζεηε ζηηο  
    εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 
 
 
                       Πνιπθύηηαξνο νξγαληζκόο, 
       Κριτήριο Α            ρσξίο θπηηαξηθό ηνίρσκα, 
         πνπ δελ θσηνζπλζέηεη.  
 
 
       
       Κριτήριο Β        Ύπαξμε ζπνλδπιηθήο  
                                                  ζηήιεο. 
 
 
 
       Κριτήριο Γ              Γελλά δσληαλά κηθξά. 
 
 
 

7. α) Σε πνην Βαζίιεην θαηαηάζζεη ηε λπρηεξίδα ην κριτήριο Α;                             κ. 0,25 

         ην βαζίιεην ησλ δώσλ. 

7. β) Σε πνηα Σπλνκνηαμία θαηαηάζζεη ηε λπρηεξίδα ην θξηηήξην Β;         κ. 0,25 

         ηε ζπλνκνηαμία ησλ ζπνλδπισηώλ δώσλ. 

7. γ) Σε πνηα Οκνηαμία θαηαηάζζεη ηε λπρηεξίδα ην θξηηήξην Γ;          κ. 0,25 

        ηελ νκνηαμία ησλ ζειαζηηθώλ. 

7. δ) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα πνπ αλαθέξεηαη ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά 
        γλσξίζκαηα ηαμηλόκεζεο ησλ Ψαξηώλ θαη ησλ Δξπεηώλ.                                                     κ. 1 
         

Οξγαληζκόο Οκνηαμία Χαξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ νξγαληζκνύ 

 

 
 
     Ψάξηα 

 
Αλαπλέεη κε   βξάγρηα   θαη ην δέξκα ηνπ  

θαιύπηεηαη κε   ιέπηα. 

 

 
 

Δξπεηά 

 
Αλαπλέεη κε  πλεύκνλεο  θαη ην δέξκα ηνπ  

θαιύπηεηαη κε   θνιίδεο. 
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7. ε) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζην θείκελν πνπ αθνινπζεί. Τν θείκελν αλαθέξεηαη ζηα  
        ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ βαηξάρνπ.                           κ. 2 

        Ο βάηξαρνο αλήθεη ζην βαζίιεην ησλ    δώσλ, ζηελ νκνηαμία ησλ   ακθηβίσλ.  

        Γελληέηαη θαη κεγαιώλεη αξρηθά ζην λεξό, αλαπλένληαο κε  βξάγρηα.  

        Σηε ζπλέρεηα   κεηακνξθώλεηαη   αλαπηύζζνληαο ηελ ηθαλόηεηα  

        λα δεη θαη ζηελ μεξά, αλαπλένληαο κε   πλεύκνλεο.  

        Γελλά   απγά  ζην λεξό. 

        Τν δέξκα ηνπ είλαη   ιείν   θαη πάληνηε  πγξό.  

 

7. ζη) Να ραξαθηεξίζεηε, κε κηα ιέμε, ηελ ηεξάζηηα πνηθηιία νξγαληζκώλ πνπ θαηνηθνύλ   
          ζηνλ πιαλήηε καο θαη νη νπνίνη θαηαηάζζνληαη ζε πέληε βαζίιεηα.                    κ. 0,5 

           Βηνπνηθηιόηεηα 
 

 
7. δ) Να νλνκάζεηε ηα βαζίιεηα 1, 2 θαη 3, ζηα νπνία αλήθνπλ νη πην θάησ νξγαληζκνί  
        ( Ακνηβάδα, Βαθηήξηα θαη Μαληηάξηα ).                     κ. 0,75 
 
 

        

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
7. ε) Σε κηα κηθξνζθνπηθή παξαηήξεζε, εληνπίζακε ζηα θύηηαξα κηαο ακνηβάδαο δύν νξγαλίδηα  
        ηα νπνία δελ ππάξρνπλ ζηα θύηηαξα ελόο βαθηεξίνπ. Να νλνκάζεηε απηά ηα δύν (2) 
        νξγαλίδηα πνπ θαηαηάζζνπλ ηελ ακνηβάδα ζην βαζίιεην 1 θαη όρη ζην βαζίιεην 2.               κ. 1 

 
          Ππξήλαο. 

          Μηηνρόλδξηα. 
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Μανιτάρια 

 

1. Πξώηηζηα 

 

 

2. Μνλήξε 

 

3. Μύθεηεο 



 
 
ΜΔΡΟ  Γ΄ (Μνλάδεο 12)  

Απνηειείηαη από κία (1) εξώηεζε.  

Η νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δώδεθα (12) κνλάδεο. 

 
 ΔΡΩΣΗΗ 8  
  
                            5    
                              .                                             

8. α) Γίλεηαη, ζην δηπιαλό ζρήκα, ην                      1 
        γπλαηθείν αλαπαξαγσγηθό ζύζηεκα.          
               .   

6                                          .  

        i. Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηα νπνία                  2  
           ζεκεηώλνληαη ζην ζρήκα κε ηνπο       
           αξηζκνύο 2, 5 θαη 6.                 3      .            κ. 0,75  

           2.  Σξάρεινο ηεο κήηξαο              

           5.   Μήηξα                                                   4 

           6.   Ωνζήθε                                                                                 

 
 
        ii. Να νλνκάζεηε, κε ηε ζσζηή ζεηξά ζην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί, ηα όξγαλα από ηα  
            νπνία πεξλνύλ ηα ζπεξκαηνδσάξηα κέρξη λα ζπλαληήζνπλ δσληαλό ην σάξην, 
            κέζα ζην ζώκα ηεο γπλαίθαο.         κ.1 
 

 

 
 
8. β) Να εμεγήζεηε ηνπο πην θάησ όξνπο :                           κ. 2 

        i. Γνληκνπνίεζε ηνπ σαξίνπ : Η έλσζε ελόο σαξίνπ κε έλα ζπεξκαηνδσάξην κέζα 
                                                           ζηνλ σαγσγό. 

        ii. Ωνξξεμία : Η ειεπζέξσζε ηνπ σαξίνπ από ηελ σνζήθε.  

 
 8. γ) Να γξάςεηε δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ εθηεινύλ νη σνζήθεο ηεο γπλαίθαο.                   κ. 1                               

        i. Δθθξίλνπλ γπλαηθείεο νξκόλεο. 

        ii. Διεπζεξώλνπλ, ζπλήζσο κηα θνξά ηνλ κήλα, έλα σάξην πνπ θαηαιήγεη ζηνλ  
            σαγσγό. 

 

8. δ) Να αλαθέξεηε δύν αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζην ζώκα ησλ θνξηηζηώλ, θαηά ηελ  
        εθεβεία.                  κ. 0,5 

        i. Δκθαλίδνπλ ηξίρεο θάησ από ηηο καζράιεο θαη ζηα γελλεηηθά όξγαλα. 

        ii. Σν ζώκα ηνπο αξρίδεη λα έρεη πην έληνλε κπξσδηά. 
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Αηδνίν άιπηγγα Μήηξα Κόιπνο 



8. ε) Γίλεηαη ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα ηνπ αλδξηθνύ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο. 

        i. Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηα νπνία ζεκεηώλνληαη  
           ζην ζρήκα κε ηνπο αξηζκνύο 1-4.                                                                                        .      κ. 1 
 

    

            1. πεξκαηηθόο πόξνο                                              1           .3     

            2. Όξρηο 

            3. Πξνζηάηεο αδέλαο                                                 .4                      

            4. Οπξήζξα                                                                2 

  

 
        ii. Να νλνκάζεηε ηελ πάζεζε θαηά ηελ νπνία ην όξγαλν κε ηνλ αξηζκό 2  παξακέλεη  
            ζηελ θνηιηαθή πεξηνρή.               κ. 0,5 

             Κξπςνξρία 

        iii. Αλ ε πάζεζε απηή δελ αληηκεησπηζηεί έγθαηξα, ηη κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζε έλαλ  
             άληξα; Να εμεγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.               κ. 1 

             Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ζηεηξόηεηα. Παξακέλνληαο νη όξρεηο ζηελ θνηιηαθή  
             πεξηνρή, αλαπηύζζνπλ ζεξκνθξαζίεο κεγαιύηεξεο από ηηο θπζηνινγηθέο.  
             Απηό ηνπο πξνθαιεί ζεκαληηθέο αιινηώζεηο θαη δελ παξάγνπλ  
             ζπεξκαηνδσάξηα ή παξάγνπλ πνιύ ιίγα. 
 
        iv. Σην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί, λα γξάςεηε κε ηε ζσζηή ζεηξά ηα όξγαλα από ηα  
             νπνία ζα πεξάζνπλ ηα ζπεξκαηνδσάξηα ζην ζώκα ελόο άλδξα, μεθηλώληαο από ην  
             όξγαλν παξαγσγήο ηνπο.                                               κ. 1 
 

 

 

 

8. ζη) Να αληηζηνηρίζεηε θάζε όξν πνπ δίλεηαη ζηε ζηήιε Α, ηνπ πην θάησ πίλαθα, κε ηελ  
          θαηάιιειε θξάζε πνπ δίλεηαη ζηε ζηήιε Β.                                                          κ. 1   

  

 
ηήιε Α 

 
Αληηζηνίρηζε 

 
ηήιε Β 

 

 1.  Δπηδηδπκίδα 

 

 1.  Γ 

 
 Α.   Όξγαλν πνπ δηνρεηεύεη ην ζπέξκα 
        κέζα ζην ζώκα ηεο γπλαίθαο. 

 
 2.  Σπεξκαηνδόρνο 
         θύζηε 

  

 2.  Γ 

 
 Β.   Γεξκάηηλνο ζάθνο ζηνλ νπνίν 
        βξίζθεηαη ν όξρηο. 

 
 3.  Όζρεν 
        

  

 3.  Β 

 
 Γ.   Μηθξόο αδέλαο πνπ  
       παξάγεη εθθξίκαηα 

 

 4.  Πένο 

  

 4.  Α 

 
 Γ.   Σσιήλαο πνπ απνζεθεύεη  
       πξνζσξηλά ηα ζπεξκαηνδσάξηα 
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Όξρηο Δπηδηδπκίδα πεξκαηηθόο πόξνο Οπξήζξα 



 

 

8. δ) Γίλνληαη πην θάησ ηα ζρήκαηα ησλ γελλεηηθώλ θπηηάξσλ ηνπ αλζξώπνπ. 

        i. Να νλνκάζεηε ηα γελλεηηθά θύηηαξα Α θαη Β.                                                                 κ. 0,5  
 

 

 
 
 

               

                Κύηηαξν Α  :   Ωάξην                 Κύηηαξν Β  :  πεξκαηνδσάξην 

        ii. Να πεξηγξάςεηε ην ζρήκα ηνπ θπηηάξνπ Β.                        κ. 0,5 

            Έρεη καθξπά νπξά θαη θεθαιή κε ππξήλα θαη πδξνδπλακηθό ζρήκα. 

        iii. Να γξάςεηε δύν ζθνπνύο πνπ εμππεξεηεί ην ζπγθεθξηκέλν ζρήκα ηνπ θπηηάξνπ Β.      κ. 1 

              Η νπξά βνεζά ην ζπεξκαηνδσάξην λα θηλείηαη. 

                 ηελ θεθαιή ηνπ ζπεξκαηνδσαξίνπ ππάξρνπλ νπζίεο πνπ ην βνεζνύλ λα  
                 ηξππά ην πεξίβιεκα ηνπ σαξίνπ. 
 

        iv. Να εμεγήζεηε γηαηί ην θύηηαξν Α είλαη επθαξπσηηθό.                                                  κ.0,25 

             Γηαηί έρεη θαιά ζρεκαηηζκέλν ππξήλα ( θαη κηηνρόλδξηα ) 

 

 

 

ΤΕΛΟΣ 

 

 

 

       Η Γηεπζύληξηα 

 

 

                              Μαξία Υξηζηνύδηα 
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ΠΡΟΟΥΗ   

Να πξνζέμεηε ηελ εκθάληζε ηνπ γξαπηνύ ζαο θαη λα γξάςεηε κε κειάλη κπιε ή καύξν.   

             Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ (Tipp-Ex)   
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ΜΔΡΟ Α΄: 

Απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) εξωηήζεηο.     
Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δπόκηζε (2.5) κνλάδεο.    
Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξωηήζεηο.  
 

Δξώηεζε 1 

Να κειεηήζεηε ηελ πην θάησ ηξνθηθή αιπζίδα πνπ αθνινπζεί θαη λα ζπκπιεξώζεηε ηηο πην 

θάησ πξνηάζεηο. 

 

α. Τα βέιε ζε κηα ηξνθηθή αιπζίδα δείρλνπλ ηελ θαηεύζπλζε κε ηελ νπνία κεηαθέξεηαη  ε 

ελέξγεηα.                              (1x0.5κ=0.5κ) κ:...... 

β. Έλαο παξαγωγόο ζ’ απηή ηελ ηξνθηθή αιπζίδα είλαη: ην θπηό        

                                            (1x0.5κ=0.5κ) κ:...... 

γ. Έλαο ζεξεπηήο από ηελ πην πάλσ ηξνθηθή αιπζίδα είλαη ε θάκπηα ή ν πνληηθόο ή ε 

θνπθνπβάγηα θαη έλα ζήξακα είλαη ην θπηό ή ε θάκπηα ή ν πνληηθόο.    

                                                                                      (2x0.5κ=1κ) κ:...... 

δ. Ο θνξπθαίνο ζεξεπηήο ηεο πην πάλσ ηξνθηθήο αιπζίδαο είλαη ε θνπθνπβάγηα.  

          (1x0.5κ=0.5κ) κ:...... 

Δξώηεζε 2 

Σαο δίλεηαη ε εηθόλα ηνπ αλαπαξαγωγηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο γπλαίθαο.  

α. Να νλνκάζεηε ηα κέξε ζην πην θάησ ζρήκα πνπ αθνξνύλ ηηο ελδείμεηο 1-4.                                                                                                  

 

 1.θόιπνο 

 2.σνζήθε 

 3.κήηξα 

 4.σαγσγόο ή ζάιπηγγα 

                                                       (4x0.5κ=2κ) κ:....... 

 

β. Να γξάςεηε ην όξγαλν ζην νπνίν θπιάγνληαη ηα σάξηα. σνζήθε 
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          (1x0.5κ=0.5κ) κ:...... 

 

Δξώηεζε 3 

Τα ζπνλδπιωηά δώα δηαθξίλνληαη ζε 5 νκνηαμίεο:  

ψάρια, ερπετά, αμυίβια, πτηνά, θηλαστικά 

Να αλαθέξεηε ηελ νκνηαμία πνπ πεξηγξάθεηαη πην θάησ.  

α. Γελλνύλ «δσληαλά» κηθξά: ζειαζηηθά 

β. Γελλνύλ αβγά, έρνπλ ιέπηα θαη βξάγρηα: ςάξηα 

γ. Τν δέξκα ηνπο θαιύπηεηαη από θνιίδεο: εξπεηά 

δ. Τν δέξκα ηνπο θαιύπηεηαη από θηεξά: πηελά 

ε. Σηα αξρηθά ζηάδηα ηεο δσήο ηνπο αλαπλένπλ κε βξάγρηα, ελώ αξγόηεξα 

αλαπηύζζνπλ πλεύκνλεο. ακθίβηα 

         (5x0.5κ=2.5κ) κ:....... 

Δξώηεζε 4 

α. Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα πνπ αλαθέξεηαη ζηα όξγαλα θαη ηα νξγαληθά 

ζπζηήκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ. 

Οξγαληθό ζύζηεκα Όξγαλν 1 Όξγαλν 2 Όξγαλν 3 

Αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα 

 

ξηληθέο θνηιόηεηεο ή θάξπγγαο  

ή πλεύκνλεο ή βξόγρνη ή θπςειίδεο Τξαρεία Λάξπγγαο 

 

Πεπηηθό ζύζηεκα Σηνκάρη Σπθώηη (ήπαξ) Λεπηό έληεξν 

                                                                                                                

 (2x0.5κ=1κ) κ:....... 

 

β. Να γξάςεηε έλα βαζηθό όξγαλν ηνπ θπθινθνξηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ ιεηηνπξγεί σο αληιία 

πνπ ζηέιλεη ην αίκα ζε όιν ην ζώκα. θαξδηά  

                                                                                                                (1x0.5κ=0.5κ) κ:....... 

γ. Να αλαθέξεηε ην νξγαληθό ζύζηεκα ζην νπνίν αλήθνπλ ηα αηκνθόξα αγγεία.  

θπθινθνξηθό ζύζηεκα      

                          (1x1κ=1κ) κ:....... 
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ΜΔΡΟ Β΄: 

Απνηειείηαη από ηξεηο (3) εξωηήζεηο.   

Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε έμη (6) κνλάδεο.    

Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξωηήζεηο.   

 

Δξώηεζε 5 

Να κειεηήζεηε ην θύηηαξν πνπ απεηθνλίδεηαη πην θάησ θαη λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο. 

α. Να γξάςεηε ην είδνο ηνπ θπηηάξνπ ηεο εηθόλαο.  

θπηηθό θύηηαξν                                                                                  

(1x1κ=1κ) κ:...... 

β. Να αλαθέξεηε έλα (1) ιόγν πνπ λα δηθαηνινγεί ηελ 

απάληεζε πνπ έρεηε δώζεη πην πάλσ.  

Δίλαη θπηηθό θύηηαξν γηαηί έρεη κεγάιν ρπκνηόπην ή 

θπηηαξηθό ηνίρσκα ή ρισξνπιάζηεο. 

                                                                  (1x1κ=1κ) κ:...... 

γ. Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ θπηηάξνπ πνπ αθνξνύλ ζηηο ελδείμεηο 1-4.  

1. θπηηαξηθό ηνίρσκα    2. θπηηαξηθή κεκβξάλε 

3. ππξήλαο   4. ρπκνηόπην 

                                                                                                                 (4x0.5κ=2κ) κ: ....... 

δ. Να νλνκάζεηε ηα νξγαλίδηα 5 θαη 6, κε βάζε ηηο εμήο πιεξνθνξίεο:  

i. Τν νξγαλίδην 5 απειεπζεξώλεη ελέξγεηα πνπ πξνέξρεηαη από ζξεπηηθέο νπζίεο πνπ 

θαίγνληαη κε ηε βνήζεηα ηνπ νμπγόλνπ: κηηνρόλδξην 

ii. Τν νξγαλίδην 6 βξίζθεηαη ζηα πξάζηλα κέξε ησλ θπηώλ θαη είλαη απαξαίηεην γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηεο θωηνζύλζεζεο: ρισξνπιάζηεο 

                                                                                                                       (2x0.5κ=1κ) κ: ....... 

ε. Να γξάςεηε δύν δηαθνξέο αλάκεζα ζηα επθαξπσηηθά θαη πξνθαξπσηηθά θύηηαξα. 

i. Τα επθαξπσηηθά θύηηαξα έρνπλ ππξήλα ελώ ηα πξνθαξπσηηθά θύηηαξα όρη. 

ii. Τα επθαξπσηηθά θύηηαξα έρνπλ κηηνρόλδξηα ελώ ηα πξνθαξπσηηθά θύηηαξα όρη. 

                                                                                                               (2x0.5κ=1κ) κ: ....... 

3 4
7 

5 

6 

2 

1 
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Δξώηεζε 6 

Σηελ πην θάησ εηθόλα θαίλεηαη ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν δεκηνπξγείηαη ην θαηλόκελν ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ. 

 

 

α. Να εμεγήζεηε γηαηί ε αύμεζε ηνπ Φαηλνκέλνπ ηνπ Θεξκνθεπίνπ πξνθαιεί άλνδν ηεο κέζεο 

ζεξκνθξαζίαο ηεο αηκόζθαηξαο ηεο Γεο. 

Η αύμεζε ηνπ ζηξώκαηνο ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζπλεπάγεηαη αύμεζε ησλ αθηίλσλ ηνπ 

ήιηνπ πνπ παγηδεύνληαη ζηελ αηκόζθαηξα. Έηζη ε κέζε ζεξκνθξαζία απμάλεηαη. 

                                                                                                                          (1x2κ=2κ) κ: ....... 

β. Να γξάςεηε ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο Σσζηό ή Λάζνο.  

η. Τν θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ βνήζεζε ζηελ αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζε επίπεδα πνπ 

επέηξεπαλ ηελ αλάπηπμε ηεο δσήο ζηνλ πιαλήηε. Σσζηό 

ηη. Σήκεξα νη άλζξσπνη κε ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπο έρνπλ κεηώζεη ηελ πνζόηεηα ηνπ δηνμεηδίνπ 

ηνπ άλζξαθα ζηελ αηκόζθαηξα. Λάζνο 

ηηη. Η κείσζε ησλ ηξνπηθώλ δαζώλ απμάλεη έληνλα ην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Σσζηό 

ηλ. Η αύμεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ έρεη πξνθαιέζεη θιηκαηηθέο αιιαγέο. Σσζηό 

                                                                                                                         (4x0.5=2κ) κ: ....... 

γ. Να θπθιώζεηε ηε ζσζηή απάληεζε ζηηο πην θάησ εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο.  

i. Έλα από ηα αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ είλαη: 

1. Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα 

2. Ομπγόλν 

3. Άδσην 

4. Νεξό 
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ii. Από ηα πην θάησ κόλν έλα δελ ζπκβάιιεη ζηελ αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ πιαλήηε: 

1. Καζεκεξηλή ρξήζε απηνθηλήηνπ 

2. Μεηαθίλεζε κε πνδήιαην 

3. Αλνηρηά παξάζπξα κε αλακκέλν ην θιηκαηηζηηθό 

4. Αλακκέλν ην θσο          (2x1κ=2κ) κ: ....... 

 

Δξώηεζε 7 

Πην θάησ θαίλεηαη ε εηθόλα ηνπ αλαπαξαγωγηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ άληξα.   

α. Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα δείρλνληαο ηελ έλδεημε πνπ αληηζηνηρεί ζην θάζε 

όξγαλν (Δεν θα χρησιμοποιηθούν όλοι οι αριθμοί).  

 

Όλνκα Οξγάλνπ 
Αξηζκόο ζην 

ζρεδηάγξακκα 

Πένο 5 

Όξρηο 1 

Οπξήζξα 6 

πεξκαηηθόο πόξνο 7 

Πξνζηάηεο αδέλαο 2 

                                                                                              (5x0.5κ=2.5κ) κ: ....... 

β. Πώο νλνκάδεηαη ην κέξνο ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ άληξα ην νπνίν:                                                                                                   

i. Παξάγεη ηα ζπεξκαηνδσάξηα; όξρεηο 

ii. Αθνύ έξζεη ζε ζηύζε, δηνρεηεύεη ην ζπέξκα ζηνλ θόιπν ηεο γπλαίθαο; πένο 

iii. Δμαζθαιίδεη ζηνπο όξρεηο ζεξκνθξαζία γύξσ ζηνπο 35℃; όζρεν 

                                                                                                               (3x0.5=1.5κ) κ: ....... 

γ. Να ζπκπιεξώζεηε ην πην θάησ γξακκηθό δηάγξακκα κε ηα νλόκαηα ησλ νξγάλσλ από ηα 

νπνία δηέξρνληαη ηα ζπεξκαηνδσάξηα θαηά ηελ πνξεία ηνπο έμσ από ην ζώκα, μεθηλώληαο από 

ην όξγαλν παξαγσγήο ηνπο.  

 

όξρεηο επηδηδπκίδα ζπεξκαηηθόο πόξνο νπξήζξα 

                                                                                                                  (4x0.5κ=2κ) κ: ....... 
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ΜΔΡΟ Γ΄: 

Απνηειείηαη από κηα (1) εξώηεζε ηωλ 12 κνλάδωλ. 

Δξώηεζε 8 

α. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζην θείκελν πνπ αθνινπζεί.  

«Καηά ηε θσηνζύλζεζε, ηα θπηά κε ηε βνήζεηα ηεο ρισξνθύιιεο δεζκεύνπλ ειηαθή ελέξγεηα 

θαη ρξεζηκνπνηώληαο σο πξώηεο ύιεο ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα ηεο αηκόζθαηξαο θαη ην λεξό, 

παξάγνπλ κόλα ηνπο ηελ ηξνθή ηνπο, πνπ είλαη ην άκπιν ή γιπθόδε.   Ταπηόρξνλα κέζσ ηεο 

θσηνζύλζεζεο, ηξνθνδνηνύλ ηελ αηκόζθαηξα κε νμπγόλν .»  

                                                                           (4x0.5κ=2κ) κ: .......    

β. Σην δηπιαλό ζρήκα απεηθνλίδεηαη πεηξακαηηθή δηάηαμε πνπ 

ζηήζεθε γηα λα κειεηεζεί έλαο (1) από ηνπο παξάγνληεο 

απηνύο.   

i. Πνηνο είλαη ν παξάγνληαο απηόο; ην λεξό                              

ii. Να γξάςεηε έλαλ παξάγνληα πνπ ζα θξαηήζνπκε ζηαζεξό 

ζην πείξακα απηό. ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα ή ην θσο ή ηελ 

ρισξνθύιιε  

  (2x1κ=2κ) κ: ....... 

 γ. Σηελ πην θάησ πεηξακαηηθή δηάηαμε θαίλνληαη ηξία (3) πνηηζκέλα πξάζηλα θπηά, A, B θαη Γ, 

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 Γ 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. 

 

 

 

 

 

Απόηηζην 
θπηό 

Πνηηζκέλν 
θπηό 

Απόηηζην 

θπηό 
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i. Να εμεγήζεηε γηαηί ζην θύιιν από ην θπηό Α ην ρξώκα ηνπ ησδίνπ έκεηλε θαθέ.                                                                                 

Απνπζηάδεη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, άξα δελ έγηλε θσηνζύλζεζε θαη δελ παξάρζεθε άκπιν.  

                                                                                                               (1x1κ=1κ) κ: ....... 

ii. Να εμεγήζεηε γηαηί ην θύιιν από ην θπηό Γ δελ έθαλε θσηνζύλζεζε.    

Απνπζηάδεη ην θσο πνπ είλαη απαξαίηεηνο παξάγνληαο γηα λα γίλεη ε θσηνζύλζεζε. 

                                                                                                                         (1x1κ=1κ) κ: ....... 

iii. Να εμεγήζεηε γηαηί ζε θάζε πείξακα πξέπεη λα ππάξρεη πάληα έλα πείξακα ειέγρνπ (πρ. 

θπηό κάξηπξαο). 

Γηα λα κπνξεί λα γίλεη ζύγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη λα ειεγρζεί ε εγθπξόηεηα ηνπ 

πεηξάκαηνο. 

                                                                                                                          (1x1κ=1κ) κ: ....... 

δ. Πην θάησ απεηθνλίδεηαη κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο απνρξσκαηηζκνύ ηνπ θύιινπ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

i. Να γξάςεηε ην όλνκα ηνπ «πγξνύ Ψ». νηλόπλεπκα 

                                                             (1x1κ=1κ) κ: ....... 

ii. Πνην ρξώκα ζα έρεη ην «πγξό Ψ» όηαλ ε δηαδηθαζία απηή ηειεηώζεη; πξάζηλν  

                                                             (1x1κ=1κ) κ: ....... 
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iii. Να ηνπνζεηήζεηε ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο απνρξσκαηηζκνύ ηνπ θύιινπ κε ηε ζσζηή 

ζεηξά ρξεζηκνπνηώληαο ηνπο αξηζκνύο 1 κέρξη 6. 

ΣΑΓΙΑ ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΩΣΗ ΔΙΡΑ 

Βάδσ ην πξάζηλν θύιιν κέζα ζηνλ δνθηκαζηηθό 

ζσιήλα κε ην «πγξό Ψ». 
3 

Τν θύιιν γίλεηαη άζπξν. 6 

Ξεπιέλσ ην απνρξσκαηηζκέλν θύιιν. 5 

Τνπνζεηώ ην πξάζηλν θύιιν ζε δνρείν δέζεσο κε 

δεζηό λεξό γηα ιίγα ιεπηά. 
2 

Βάδσ ηνλ δνθηκαζηηθό ζσιήλα κε ην πγξό Ψ ζε 

δνρείν δέζεσο κε δεζηό λεξό. 
4 

Κόβσ έλα πξάζηλν θύιιν. 1 

                                                                                                                      (6x0.5κ=3κ) κ: ........ 

 

 

                    Η Γηεπζύληξηα 

                                                               

 

    Υξπζηάιια Παληειή 
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ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΓΓΕΛΟΥ ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑΣ 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΟΝΙΑ: 2015-2016 

 

 
 

ΓΑΡΤΕΣ ΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 
 

 

Μάκθμα:  ΦΥΣΙΚΑ (ΒΙΟΛΟΓΙΑ) 

 

Χρόνοσ:     1 ϊρα και 30 λεπτά  

 

Ονοματεπϊνυμο:   ________________________________________________ 
 

 

Τάξθ: Aϋ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 

Hμερομθνία: 15/06/2016 

 

Τμιμα:  _______  Αρικμόσ:  _______  

 

 
 
 

ΡΟΣΟΧΗ 
Να προςζξετε τθν εμφάνιςθ του γραπτοφ ςασ και να γράψετε με μελάνι μπλε ι μαφρο. 

Απαγορεφεται θ χριςθ διορκωτικοφ. 
Το εξεταςτικό δοκίμιο αποτελείται από 10 ςελίδεσ. 

 
 
 
ΜΕΟΣ Α: Αποτελείται από τζςςερισ (4) ερωτιςεισ. 
  Κάκε ορκι απάντθςθ βακμολογείται με δυόμιςθ (2.5) μονάδεσ. 
  Να απαντιςετε ςε όλεσ τισ ερωτιςεισ. 
 
 
Ερϊτθςθ 1 
 
Να ςυμπλθρϊςετε τα κενά ςτισ πιο κάτω προτάςεισ: 
 
(α) Ένα ζμβιο ςϊμα ζχει ηωι, ενϊ ζνα νεκρό ςϊμα δεν ζχει, αλλά  
 
κάποτε είχε ηωι.     
 
(β) Δυο χαρακτθριςτικζσ λειτουργίεσ που παρουςιάηουν οι ηωντανοί οργανιςμοί είναι θ διατροφι 
 

και θ αναπνοι. 
 
(γ) Το πρϊτο βιμα τθσ επιςτθμονικισ μεκόδου ονομάηεται  παρατιρθςθ. 
 

                    (5 Χ 0.5 μ = 2.5 μ) μ: …….. 
 
 
 
 
 
 
 

Βακμόσ ………………… 

Ολογράφωσ ………………… 

Υπογραφι ………………… 
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Ερϊτθςθ 2  
 
(α) Να ονομάςετε το βαςίλειο ςτο οποίο ανικει ο οργανιςμόσ τθσ κάκε εικόνασ.   
 

 
 
 
Εικόνεσ 

 

  

 
 

 ντοματιά μανιτάρι βακτιριο χταπόδι 

 
Βαςίλεια 

 
Φυτά 
 

 
Μφκθτεσ 

 
Μονιρθ 
 

 
Ζϊα 

 
(4 Χ 0.5 μ = 2 μ) μ: …….. 

 
(β) Ποιο κριτιριο χρθςιμοποίθςαν οι επιςτιμονεσ για να κατατάξουν το μανιτάρι και το χταπόδι ςε διαφορετικά 
βαςίλεια; 
 
Τα κφτταρα με τα οποία δομείται ο οργανιςμόσ είναι κφτταρα με κυτταρικό τοίχωμα ι χωρίσ κυτταρικό τοίχωμα; 
 

 (0.5 μ) μ: …….. 
 
 
 
 
 
Ερϊτθςθ 3 
 
(α) Να ονομάςετε τα μζρθ του μικροςκοπίου με τισ ενδείξεισ 1 – 4, αξιοποιϊντασ κάποιεσ από τισ ακόλουκεσ ζννοιεσ 
που ςασ δίνονται με αλφαβθτικι ςειρά:  
  
Αντικειμενικοί φακοί, Μακρομετρικόσ κοχλίασ, Μικρομετρικόσ κοχλίασ, Οπτικι τράπεηα, Ρροςοφκάλμιοι φακοί, 
Φωτεινι πθγι       

 
 

1. Αντικειμενικοί φακοί 
 

2. Οπτικι τράπεηα 
 

3. Φωτεινι πθγι  
 

4. Μακρομετρικόσ κοχλίασ   
    
 (4 Χ 0.25 μ = 1 μ) μ: …….. 

 
(β) Ποιο είδοσ μικροςκοπίου απεικονίηει το πιο πάνω ςχιμα; Φωτονικό 

(0.5 μ) μ: …….. 
 

 

1 

4 

3 

2 
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Ερϊτθςθ 4 
 
(α) Στον πίνακα που ακολουκεί δίνονται δφο οργανιςμοί, οι οποίοι ανικουν ςε ςυγκεκριμζνεσ Ομοταξίεσ  
Σπονδυλωτϊν.  Να αναγνωρίςετε ςε ποια Ομοταξία ανικει ο κάκε οργανιςμόσ και να γράψετε ζνα βαςικό 
χαρακτθριςτικό για τθν κάκε Ομοταξία που κα μποροφςατε να χρθςιμοποιιςετε ςαν κριτιριο, για να διαχωρίςετε αυτά 
τα Σπονδυλωτά μεταξφ τουσ. 
   

Οργανιςμοί Ομοταξία Χαρακτθριςτικό τθσ Ομοταξίασ (Κριτιριο) που 
χρθςιμοποιιςατε για να διαχωρίςετε τουσ οργανιςμοφσ  

 
 
 
 
 
Α. 

 
 
Ερπετά 
 

 
 
Το δζρμα τουσ καλφπτεται από φολίδεσ. 

 
 
 
 
 
Β. 

 
 
Ρτθνά 
 
 

 
 
Το δζρμα τουσ καλφπτεται από φτερά. 

 
(4 Χ 0.25 μ = 1 μ) μ: …….. 

 
(β) Να ςυμπλθρϊςετε τα κενά ςτον πιο κάτω πίνακα: 
 

 
ΟΜΟΤΑΞΙΑ 
 

Ψάρια Θηλαστικά 

 
Γεννοφν 
 

αβγά μικρά ζώα 

 
Το δζρμα καλφπτεται με 
 

λζπια τρίχεσ 

 
Αναπνζουν με 
 

βράγχια πνεφμονεσ 

 
(6 Χ 0.25 μ = 1.5 μ) μ: …….. 
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1 

3 

4 

2 

ΜΕΟΣ Β: Αποτελείται από τρεισ (3) ερωτιςεισ. 
  Κάκε ορκι απάντθςθ βακμολογείται με ζξι (6) μονάδεσ. 
  Να απαντιςετε ςε όλεσ τισ ερωτιςεισ. 
 
 
Ερϊτθςθ 5 
 
(α) Να ονομάςετε τα όργανα του αντρικοφ αναπαραγωγικοφ ςυςτιματοσ που παρουςιάηουν οι ενδείξεισ 1-4 του πιο 
κάτω ςχεδιαγράμματοσ:  
  
       1. ςπερματικόσ πόροσ 
 
       2. ςπερματοδόχοσ κφςτθ    
             
            3. προςτάτθσ 
 
       4. όρχισ 
   
        
 

 
 

(4 Χ 0.5 μ = 2 μ) μ: …….. 
 
(β) Ποιο όργανο του αναπαραγωγικοφ ςυςτιματοσ του άνδρα είναι υπεφκυνο για: 
 
i) τθ διοχζτευςθ του ςπζρματοσ μζςα ςτο ςϊμα τθσ γυναίκασ;     Ρζοσ 
 
ii) τθν προςωρινι αποκικευςθ των ςπερματοηωαρίων;     Επιδιδυμίδα 

 
(2 Χ 0.5 μ = 1 μ) μ: …….. 

 
 (γ) Να ςυμπλθρϊςετε τα κενά ςτισ πιο κάτω προτάςεισ: 
 
i) Το ςπζρμα αποτελείται από εκατομμφρια ςπερματοηωάρια και από τα εκκρίματα  
 
των αδζνων.    
 
ii) Στθν πακολογικι κατάςταςθ τθσ κρυψορχίασ οι όρχεισ δεν ζχουν κατεβεί από τθν κοιλιακι  
 
περιοχι ςτο όςχεο.  Η κατάςταςθ αυτι μπορεί να προκαλζςει ςτειρότθτα.   

  
(4 Χ 0.5 μ = 2 μ) μ: …….. 

 
(δ) Ποια χαρακτθριςτικά του ςπερματοηωαρίου το βοθκοφν να κινείται γριγορα; 
 
i) Ουρά                        ii) Υδροδυναμικό ςχιμα κεφαλισ 

 
 (2 Χ 0.5 μ = 1 μ) μ: …….. 
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Ερϊτθςθ 6 
 
Το πιο κάτω ςχεδιάγραμμα απεικονίηει ζνα τροφικό πλζγμα.   Με βάςθ το τροφικό πλζγμα που ςασ δίνεται να 
απαντιςετε τισ ερωτιςεισ που ακολουκοφν. 
 
(α) Να ονομάςετε:                                                                           
 
i) ζναν παμφάγο οργανιςμό: αλεποφ/ςπίνοσ/τςίχλα 

 
ii) ζναν παραγωγό: τριανταφυλλιά/λάχανο/βατομουριά 

 
iii) ζναν φυτοφάγο οργανιςμό: μζλιςςα/γυμνοςάλιαγκασ/λαγόσ 

 
iv) ζναν οργανιςμό που ανταγωνίηεται με τον ςπίνο  
 
για τροφι: αλεποφ/τςίχλα                                                
 
v) ζναν κθρευτι τθσ τςίχλασ: αετόσ/αλεποφ 
 
vi) ζνα κιραμα τθσ τςίχλασ: μζλιςςα/γυμνοςάλιαγκασ  

 
 
 

(6 Χ 0.5 μ = 3 μ) μ: …….. 
                                                                
(β) i) Να ονομάςετε ζναν οργανιςμό από το πιο πάνω τροφικό πλζγμα που είναι κορυφαίοσ κθρευτισ.    
 

Αλεποφ/Αετόσ 
ii) Να δικαιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ δίνοντασ δφο (2) λόγουσ.   
 

 Ο οργανιςμόσ βρίςκεται ςτο τζλοσ  μιασ τροφικισ αλυςίδασ ι ςτθν κορυφι του πλζγματοσ. 
 

 Ο οργανιςμόσ δεν τρϊγεται από κανζνα άλλο οργανιςμό του τροφικοφ πλζγματοσ. 
 (2 Χ 0.5 μ = 1 μ) μ: …….. 

 
(γ) Να γράψετε (ςχεδιάςετε) μία τροφικι αλυςίδα ςτθν οποία ςυμμετζχει θ μζλιςςα. 

                                                                                                                                      
Τριανταφυλλιά  Μζλιςςα  Σπίνοσ/Τςίχλα  Αλεποφ/Αετόσ 

 (1 μ) μ: …….. 
 

(δ) i) Πϊσ κα επθρεαςτεί ο πλθκυςμόσ του λαγοφ (κα μειωκεί, κα αυξθκεί ι δεν κα επθρεαςτεί), αν μειωκοφν οι  
 
γυμνοςάλιαγκεσ; Θα αυξθκεί. 
 
ii) Να δικαιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ.                                                                                   
 
Γιατί ο λαγόσ και ο γυμνοςάλιαγκασ ανταγωνίηονται τθν τροφι (λάχανο). 

 (2 Χ 0.5 μ = 1 μ) μ: …….. 
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Ερϊτθςθ 7 
 
(α) Με τθ βοικεια του πιο κάτω ςχεδιαγράμματοσ, να απαντιςετε τα ερωτιματα που ακολουκοφν.   
      
i) Να ονομάςετε τα όργανα με τουσ αρικμοφσ 1-3.  
 
Όργανο 1:  Συκϊτι 
 
Όργανο 2:  Νεφρόσ 
 
Όργανο 3:  Λεπτό ζντερο 
 
ii) Να γράψετε ςε ποιο οργανικό ςφςτθμα ανικει το κακζνα από  
τα όργανα με τισ ενδείξεισ Α - Γ.  

 

Πργανο Οργανικό Σφςτθμα 

 
Α 

 
Αναπνευςτικό 

 
Β 

 
Κυκλοφορικό 

 
Γ 

 
Ρεπτικό 

 
 (6 X 0.25 μ = 1.5 μ) μ: …….. 

 
iii) Να αναφζρετε μία λειτουργία των οργάνων με τουσ αρικμοφσ 1 και 3.   

 
Λειτουργία οργάνου 1:  Ραραγωγι χολισ/Απαλλαγι οργανιςμοφ από βλαβερζσ ουςίεσ τισ οποίεσ ςτζλλει ςτο αίμα 

  
Λειτουργία οργάνου 3:  Ολοκλιρωςθ τθσ πζψθσ τθσ τροφισ/Απορρόφθςθ κρεπτικϊν ουςιϊν  

 
(2 Χ 0.5 μ = 1 μ) μ: …….. 

 
(β) Ο Κϊςτασ παρατιρθςε ςτο μικροςκόπιο το πιο κάτω κφτταρο που ανικει ςτον οργανιςμό Χ.  

i) O οργανιςμόσ Χ είναι προκαρυωτικόσ ι ευκαρυωτικόσ; 

Ευκαρυωτικόσ 

Να δικαιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ δίνοντασ δφο (2) λόγουσ.  

 Το κφτταρο ζχει πφρθνα.   
 

 Το κφτταρο ζχει μιτοχόνδρια. 
 

(3 Χ 0.25 μ = 0.75 μ) μ: …….. 
  
ii) Να ονομάςετε τα μζρθ του πιο πάνω κυττάρου με τισ ενδείξεισ 1 - 3.           

 
1. Κυτταρικό τοίχωμα         2.   Χυμοτόπιο         3.   Κυτταρόπλαςμα           

 
(3 Χ 0.5 μ = 1.5 μ) μ: …….. 

 
 

1 2 

3 

1 

2 

3 

Α 

Γ 

Β 
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1 

4 

6 
5 

3 

2 

iii) Ποιοσ είναι ο ρόλοσ τθσ κυτταρικισ μεμβράνθσ του κυττάρου;  
 
Ελζγχει ποιεσ ουςίεσ μπαίνουν και βγαίνουν από το κφτταρο. 

 
 (0.5 μ) μ: …….. 

 
iv) To κφτταρο τθσ διπλανισ ςελίδασ ανικει ςτον πολυκφτταρο οργανιςμό Χ.   Ο Κϊςτασ ιςχυρίηεται ότι ο οργανιςμόσ Χ 
ανικει ςτουσ μφκθτεσ.  Συμφωνείτε ι όχι;  Να δικαιολογιςετε πλιρωσ τθν απάντθςι ςασ με τθ βοικεια του 
ςχεδιαγράμματοσ του κυττάρου που ανικει ςτον οργανιςμό Χ.    
 
Διαφωνϊ.  Γιατί το κφτταρο του οργανιςμοφ Χ ζχει χλωροπλάςτεσ, επομζνωσ ο οργανιςμόσ Χ παράγει ο ίδιοσ τθν  
 
τροφι του (φωτοςυνκζτει), ενϊ οι μφκθτεσ προςλαμβάνουν τθν τροφι τουσ από το περιβάλλον τουσ.  

  
(0.75 μ) μ: …….. 

 
 
 
 
 
ΜΕΟΣ Γ:  Αποτελείται από μία (1) ερϊτθςθ των δϊδεκα (12) μονάδων. 
 
 
Ερϊτθςθ 8 
 
(α) Το πιο κάτω ςχεδιάγραμμα παρουςιάηει τθ διαδικαςία τθσ φωτοςφνκεςθσ.  Να ονομάςετε με βάςθ το 
ςχεδιάγραμμα:         
 

i) τισ πρϊτεσ φλεσ τθσ φωτοςφνκεςθσ με τισ ενδείξεισ: 
 

2. Διοξείδιο του άνκρακα 
 

3. Νερό 
 
ii) τουσ απαραίτθτουσ παράγοντεσ τθσ φωτοςφνκεςθσ με τισ 
ενδείξεισ: 

1. Ηλιακό φωσ 
 

6. Χλωροφφλλθ 
 
iii) τα προϊόντα τθσ φωτοςφνκεςθσ με τισ ενδείξεισ: 

 
4. Γλυκόηθ/Άμυλο 

 
5. Οξυγόνο 

  
(6 Χ 0.25 μ = 1.5 μ) μ: …….. 
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(β) Ο Νίκοσ 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.  Μετά τοποκζτθςε τα δφο φυτά ςτον ιλιο για 3-4 μζρεσ.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
i) Τι κζλει να διερευνιςει ο Νίκοσ με το πείραμα του; 
 
Εάν το διοξείδιο του άνκρακα είναι απαραίτθτθ πρϊτθ φλθ για τθ φωτοςφνκεςθ.   

 
(1 μ) μ: : …….. 

 
ii) Να ςυμπλθρϊςετε τα κενά ςτον πιο κάτω πίνακα που αφοροφν ςτουσ παράγοντεσ του πειράματοσ του Νίκου:                                                                      
       

ΡΑΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΡΕΙΑΜΑΤΟΣ 

Παράγοντασ που μετάβαλε ο Νίκοσ Πρϊτεσ φλεσ/απαραίτθτοι παράγοντεσ τθσ 
φωτοςφνκεςθσ που διατιρθςε ςτακεροφσ ο Νίκοσ 

  
1.   Νερό 

Διοξείδιο του άνκρακα  
2.   Ηλιακό φωσ 

 
 

 
3.   Χλωροφφλλθ 

 
(4 Χ 0.25 μ = 1 μ) μ: …….. 

 
iii) Ποια ιδιότθτα ζχει το αςβεςτόνερο; 
 
Δεςμεφει το διοξείδιο του άνκρακα.   
 
iv) Για ποιο λόγο το ςακοφλι που χρθςιμοποίθςε ο Νίκοσ ςτο πείραμα του ιταν διαφανζσ;  
 
Για να περνά το θλιακό φωσ που είναι απαραίτθτοσ παράγοντασ για τθ φωτοςφνκεςθ.   

 
(2 Χ 0.5 μ = 1 μ) μ: …….. 

 
v)  Γιατί ο Νίκοσ χρθςιμοποίθςε ςτο πείραμα του και δεφτερο φυτό (Β) χωρίσ να βάλει ςτθ γλάςτρα του φυτοφ ποτιρι 
ηζςεωσ με αςβεςτόνερο;  
 
Για να το ςυγκρίνει με το φυτό Α./Το φυτό Β παίηει τον ρόλο του μάρτυρα.      

(0.5 μ) μ: …….. 
 
 

Διαφανζσ πλαςτικό 

ςακοφλι 

Β 

αςβεςτόνερο 

Α 
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(γ) Ακολοφκωσ, ο Νίκοσ ζκοψε ζνα φφλλο από κάκε φυτό και ακολοφκθςε τθ διαδικαςία που περιγράφουν οι πιο κάτω 
εικόνεσ.  
 

Βιμα 1 Βιμα 2 Βιμα 3 Βιμα 4 

    
 

i) Να ονομάςετε τθν ουςία Χ μζςα ςτον δοκιμαςτικό ςωλινα (Βιμα 2). Οινόπνευμα 
 
ii) Για ποιο ςκοπό χρθςιμοποίθςε ο Νίκοσ τθν ουςία Χ; 
 
Διαλφει και απομακρφνει τθ χλωροφφλλθ από το φφλλο. 
 
iii) Να ονομάςετε τθν ουςία Ψ μζςα ςτο ςταγονόμετρο (Βιμα 4).  Ιϊδιο 
 
iv) Για ποιο ςκοπό χρθςιμοποίθςε ο Νίκοσ τθν ουςία Ψ;  
 
Ανίχνευςθ αμφλου. 
 
v) Μετά από το Βιμα 4, ποιο χρϊμα παρατιρθςε ο Νίκοσ ςτα δφο φφλλα; 
 

 Φφλλο από το φυτό Α: Κιτρινοκαφζ 
 

 Φφλλο από το φυτό Β: Μαφρο/Μπλε ςκοφρο 
 

(6 Χ 0.5 μ = 3 μ) μ: …….. 
 
(δ) Με τθ βοικεια τθσ πιο κάτω εικόνασ, να αναγνωρίςετε δφο (2) βιοτικοφσ και δφο (2) αβιοτικοφσ παράγοντεσ τθσ 
περιοχισ που απεικονίηεται. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
i) Βιοτικοί παράγοντεσ:   Βάτραχοσ    Ψάρι 
 
ii) Αβιοτικοί παράγοντεσ:   Νερό     Ηλιακό φωσ 

 
(4 X 0.25 μ = 1 μ) μ: …….. 

 
 

Χ Ψ 
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(ε) Να ςυμπλθρϊςετε τα κενά ςτισ πιο κάτω προτάςεισ: 
 
i) Η πρωταρχικι πθγι ενζργειασ για όλουσ του οργανιςμοφσ του πλανιτθ μασ είναι ο ιλιοσ. 
 
ii) Ένα οικοςφςτθμα αποτελείται από τουσ βιοτικοφσ και αβιοτικοφσ παράγοντεσ μιασ περιοχισ,  
 
κακϊσ και από τισ μεταξφ τουσ αλλθλεπιδράςεισ.   
 
iii) Η τεράςτια ποικιλία οργανιςμϊν που κατοικεί ςε ολόκλθρθ τθ Γθ χαρακτθρίηεται ωσ βιοποικιλότθτα. 
 
iv) Η κατάταξθ των ηωντανϊν οργανιςμϊν ςε ομάδεσ ςφμφωνα με ςυγκεκριμζνα κριτιρια ονομάηεται  
 
ταξινόμθςθ. 
 
v) Τα ςπονδυλωτά και τα αςπόνδυλα είναι οι δφο ςυνομοταξίεσ ςτισ οποίεσ μποροφμε να  
 
κατατάξουμε όλα τα ηϊα.   
 
vi) Η ταξινομικι ομάδα που ονομάηεται είδοσ μπορεί να οριςτεί ςαν το ςφνολο των  
 
οργανιςμϊν που μποροφν να ηευγαρϊνουν ελεφκερα και να παράγουν γόνιμουσ απογόνουσ.   

 
(6 X 0.5 μ = 3 μ) μ: …….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      

  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
   
   
   
  Δρ. Γεϊργιοσ Κάκκουρασ 
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ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΔΡΑ ΥΧΡΗΟΤ 

ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ 2015-2016  

  

  

  

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΧΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΗΟΤΝΗΟΤ 2016  
  

  

ΒΑΘ.: ............................. / 40 

ΟΛΟΓΡ.: ...............................  

ΤΠΟΓΡ.: ...............................  

  

ΣΑΞΖ:       Α΄ ΓΤΜΝΑΗΟΤ  

  

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ:  06/06/2016  

  

ΜΑΘΖΜΑ:          ΦΤΗΚΑ (ΒΗΟΛΟΓΗΑ)  

  

ΥΡΟΝΟ: 1 h 30 min (90΄ ιεπηά)  

  

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ: ......................................................................  

  

ΣΜΖΜΑ: ............  ΑΡ.: .........  

  

  

ΠΡΟΟΥΖ  

Να πξνζέμεηε ηελ εκθάληζε ηνπ γξαπηνύ ζαο θαη λα γξάςεηε κε κειάλη κπιε ή καύξν.  

             Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ (Tipp-Ex)  

           Τν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από 12 ζειίδεο.  

  

  

  

  

  

  

  

  

Κ Α Λ Ζ   Δ Π Η Σ Τ Υ Η Α  
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 ΜΔΡΟ Α: Απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο.   

  Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δπόκηζε (2.5) κνλάδεο.   

 Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο.  

  

Δξώηεζε 1  

Να ζπκπιεξώζεηε κε ηηο θαηάιιειεο ιέμεηο ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα έηζη ώζηε λα 

πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία ηεο θσηνζύλζεζεο.  

 

 

 

 

 

 

(5 Χ 0.5 μ = 2.5 μ)   μ: … 

Δξώηεζε 2  

(α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ Μηθξνζθνπίνπ όπσο δείρλνπλ νη αξηζκνί 1 - 4: 

 

 

 

 

    

 

 (4 Χ 0.5 μ = 2 μ)   μ: … 

 

(β)   Τη είδνπο κηθξνζθόπην είλαη ην πην πάλσ θσηνληθό ή ειεθηξνληθό; 

Φσηνληθό  

(1 Χ 0.5 μ = 0.5 μ)   μ: …     

 

1. Πξνζνθζάικηνη θαθνί 

2. Αληηθεηκεληθνί θαθνί 

3. Οπηηθή ηξάπεδα 

4. Φσηεηλή πεγή 

1 

2 

3 

4 

Ζιηαθό Φώο 

 Ομπγόλν Γιπθόδε-

Άκπιν 

Υισξνθύιιε 

Νεξό 
Γηνμείδην ηνπ 

Άλζξαθα 
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Δξώηεζε 3  

(α) Σηνλ πην θάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηέζζεξεηο (4) δσληαλνί νξγαληζκνί. Να γξάςεηε ην  

Βαζίιεην ζην νπνίν αλήθεη ν θάζε νξγαληζκόο.                                                             

Εσληαλόο 
Οξγαληζκόο 

 

 

 

 

 

 

 

Τξηαληάθπιιν Ακνηβάδα Μαληηάξη Βαθηήξην 

Βαζίιεην Φπηά Πξώηηζηα Μύθεηεο Μνλήξε 

 

(4 Χ 0.25 μ = 1 μ)   μ: …  

(β) Να αληηζηνηρίζεηε ην θάζε Βαζίιεην (1 – 4) κε έλα από ηα γξάκκαηα Α - Γ πνπ 

αληηπξνζσπεύνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ πνπ αλήθνπλ ζε απηό.                                                      

  

(4 Χ 0.25 μ = 1 μ)   μ: …  

(γ) Πνην είλαη ην ζσζηό από ηα αθόινπζα; 

 κόλν ηα δώα έρνπλ εμεηδηθεπκέλα θύηηαξα κε ππξήλα 

 κόλν ηα δώα έρνπλ θπηηαξηθό ηνίρσκα ζηα θύηηαξα ηνπο 

 κόλν ηα θπηά ρξεηάδνληαη λεξό 

 κόλν ηα θπηά θηηάρλνπλ ηελ ηξνθή ηνπο 

(1 Χ 0.5 μ = 0.5 μ)   μ: …  

 

Βαζίιεην Αληηζηνίρεζε Υαξαθηεξηζηηθά ησλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ 

 1. Εώα 1. Β 
Α. Οξγαληζκνί κε πνιιά θύηηαξα, κε ππξήλα θαη θπηηαξηθό 
ηνίρσκα, πνπ δελ θσηνζπλζέηνπλ αιιά πξνζιακβάλνπλ ηελ 
ηξνθή ηνπο από ην πεξηβάιινλ ηνπο. 

2. Πξώηηζηα 2. Γ 

Β. Πνιπθύηηαξνη νξγαληζκνί, θύηηαξα κε ππξήλα αιιά ρσξίο 

θπηηαξηθό ηνίρσκα. Πξνζιακβάλνπλ ηελ ηξνθή ηνπο από ην 

πεξηβάιινλ ηνπο. 

3. Μνλήξε 3. Γ Γ. Απνηεινύληαη από έλα θύηηαξν (κνλνθύηηαξνη) κε 
ππξήλα. 

4. Μύθεηεο 4. Α 
Γ.  Απνηεινύληαη από έλα θύηηαξν (κνλνθύηηαξνη) ρσξίο 

ππξήλα. 
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Δξώηεζε 4 

(α) Να γξάςεηε ηνλ ζσζηό όξν δίπια από θάζε πξόηαζε. 

i. Δίλαη ε δνκηθή θαη ιεηηνπξγηθή κνλάδα ηεο δσήο  θύηηαξν 

ii. Τν ζύλνιν ησλ θπηηάξσλ ηα νπνία είλαη όκνηα κνξθνινγηθά θαη είλαη εηδηθεπκέλα λα θάλνπλ 

ηελ ίδηα ιεηηνπξγία νλνκάδεηαη ηζηόο 

iii. Τν ζύλνιν όισλ ησλ νξγαληθώλ ζπζηεκάησλ πνπ ζπλεξγάδνληαη ζην ζώκα καο θαη 

πεξηβάιινληαη από ην δέξκα νλνκάδεηαη νξγαληζκόο  

iv. Τα δηάθνξα όξγαλα πνπ ζπλεξγάδνληαη κεηαμύ ηνπο γηα λα θάλνπλ ηελ ίδηα 

ιεηηνπξγία απνηεινύλ έλα   νξγαληθό ζύζηεκα 

 (4 Χ 0.25 μ = 1 μ)   μ: …  

(β) Να αλαθέξεηε δίπια από θάζε θύηηαξν εάλ είλαη πξνθαξπσηηθό ή επθαξπσηηθό.           

 

 Ακνηβάδα       επθαξπσηηθό 
 

 

 Βαθηήξην     πξνθαξπσηηθό  
 

(2 Χ 0.25 μ = 0.5 μ)   μ: …  

(γ) Τα πην θάησ ζρήκαηα παξνπζηάδνπλ δύν δηαθνξεηηθά θύηηαξα. Να εμεγήζεηε γηαηί έρνπλ 

δηαθνξεηηθό ζρήκα ηα θύηηαξα απηά;                         

 

 

 

Σα πην πάλσ θύηηαξα δελ έρνπλ ηελ ίδηα δνκή/ζρήκα, δηόηη θάζε θύηηαξν έρεη κηα 

ζπγθεθξηκέλε/δηαθνξεηηθή ιεηηνπξγία λα θάλεη ή  

Έλα ζπγθεθξηκέλν ζρήκα λα εμππεξεηεί κηα ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία.  

 

 (1 Χ 1 μ = 1 μ)   μ: …         
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ΜΔΡΟ Β:  Απνηειείηαη από ηξεηο (3) εξσηήζεηο.   

  Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε έμη (6) κνλάδεο.   

 Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο.  

Δξώηεζε 5  

 (α) Να αληηζηνηρήζεηε θάζε όξγαλν ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ (Α-Γ) κε ηε ιεηηνπξγία πνπ 

επηηειεί (1- 4).  

                                                                                                                               

 

(4 Χ 0.25 μ = 1 μ)   μ: …  

 

 

 Όξγαλν Αληηζηνίρεζε  Λεηηνπξγία Οξγάλνπ 

Α 

 

 

 

Σηνκάρη 

Α - 4 1 
Σσιήλεο κέζα ζηνπο νπνίνπο 

θπθινθνξεί ην αίκα 

Β 

 

 

 

Νεθξνί 

Β - 3 2 

Βνεζνύλ ζηελ αλαπλνή, 

δηεπθνιύλνληαο ηελ αληαιιαγή 

αεξίσλ, νμπγόλνπ θαη δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα. 

Γ 

 

 

 

Αηκνθόξα αγγεία 

 

Γ - 1 

3 
Όξγαλα, πνπ θαζαξίδνπλ ην αίκα 

από ηηο βιαβεξέο νπζίεο 

Γ 

 

 

 

 Πλεύκνλεο 

 

Γ - 2 

4 

Απνζεθεύεηαη πξνζσξηλά ε ηξνθή 

θαη γίλεηαη πέςε 
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(β) Να ζπκπιεξώζεηε ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί ην νξγαληθό ζύζηεκα ζην νπνίν αλήθεη ην 
θάζε έλα από ηα όξγαλα ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ.               
 
                                                   
 

 

 

 

 

(4 Χ 0.5 μ = 2μ)   μ: … 

(γ) Τα πην θάησ ζρήκαηα παξνπζηάδνπλ έλα δσηθό θαη έλα θπηηθό θύηηαξν.                                       

 

 

 

 

 

 

                            Κύηηαξν (A)                                                 Κύηηαξν (B) 

i. Πνην θύηηαξν είλαη ην δσηθό θαη πνην ην θπηηθό; 

Κύηηαξν (A): Φπηηθό                                          Κύηηαξν (B): Εσηθό       

 (2 Χ 0.25 μ = 0.5 μ)   μ: …  

ii. Να νλνκάζεηε ηα κέξε ησλ πην πάλσ θπηηάξσλ πνπ παξνπζηάδνπλ νη αξηζκνί 1 κέρξη 4, 
ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πην θάησ πίλαθα. 

 

 

 

                   (4 Χ 0.25 μ = 1 μ)   μ: …  

 

iii. Να αλαθέξεηε δπν (2) νξγαλίδηα ηα νπνία ππάξρνπλ κόλν ζην θπηηθό θύηηαξν θαη όρη ζην 

δσηθό. 

Υισξνπιάζηεο                          Κπηηαξηθό ηνίρσκα             (ή       Υπκνηόπην) 

(2 Χ 0.25 μ = 0.5 μ)   μ: …  

ΟΡΓΑΝΟ ΟΡΓΑΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 

Φιέβεο, Αξηεξίεο Κπθινθνξηθό  

Λεπηό έληεξν Πεπηηθό 

Σπνλδπιηθή ζηήιε Δξεηζηηθό 

Πλεύκνλαο Αλαπλεπζηηθό 

1. Μηηνρόλδξην 

2. Υπκνηόπην 

3. Ππξήλαο 

4. Υισξνπιάζηεο 

3 

1 

2 

4 
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iv. Να γξάςεηε ην όλνκα ηνπ νξγαληδίνπ ηνπ θπηηάξνπ δίπια από ηε ιεηηνπξγία πνπ ηαηξηάδεη.          

Λεηηνπξγία Οξγαληδίνπ 
Όλνκα Οξγαληδίνπ 

ηνπ θπηηάξνπ 

Απειεπζεξώλεηαη ελέξγεηα γηα ηηο αλάγθεο ηνπ θπηηάξνπ Μηηνρόλδξην 

Βξίζθεηαη κόλν ζε θπηηθά θύηηαξα. Ηζρπξό πεξίβιεκα. Γίλεη 

ζηαζεξό θαη άθακπην ζρήκα. 
Κπηηαξηθό ηνίρσκα 

Υπάξρεη κόλν ζηα θπηηθά θύηηαξα, ζηα πξάζηλα κέξε ησλ θπηώλ. 

Πεξηέρεη ηε ρισξνθύιιε. 
Υισξνπιάζηεο    

Πεξηβάιιεη ην θύηηαξν. Διέγρεη πνηεο νπζίεο κπαίλνπλ ή βγαίλνπλ 

από ην θύηηαξν. 
Κπηηαξηθή κεκβξάλε 

 

(4 Χ 0.25 μ = 1μ)   μ: …  

 

 Δξώηεζε 6  

(α) Σαο 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.                                                                                                         

 

  

 

 

 

 

                                                                             

 

(4 x 0.5 μ = 2 μ)   μ: … 

 

 

 

 

 

 

 

 Όξγαλν 

1. Μήηξα 

2. άιπηγγα ή Χαγσγόο 

3. Χνζήθε 

4. Κόιπνο 

2 

3 

4 

1 
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 (β) Να αληηζηνηρήζεηε θάζε όξγαλν ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ άλδξα (1-4) 

κε ηε ιεηηνπξγία πνπ επηηειεί (Α-Γ). 

 

(4 x 0.5 μ = 2 μ)   μ: … 

 

(γ) Να εμεγήζεηε ηη ζπκβαίλεη ζηελ παζνινγηθή θαηάζηαζε πνπ νλνκάδεηαη θξπςνξρία. 

Δίλαη ε πάζεζε θαηά ηελ όπνηα ν έλαο ή θαη νη δύν όξρεηο θξύβνληαη κέζα ζηελ θνηιηά 

ηνπ αγνξηνύ θαη δελ θαηεβαίλνπλ ζηε θπζηνινγηθή ηνπο ζέζε δειαδή ζην όζρεν. 

 (1 x 1 μ = 1 μ)   μ: … 

 

 (δ) Να ζπγθξίλεηε ην σάξην θαη ην ζπεξκαηνδσάξην σο πξνο ην κέγεζνο θαη  ην ζρήκα ηνπο.

      

(4 x0.25 μ = 1 μ)   μ: … 

 

Όξγαλν Αληηζηνίρεζε Λεηηνπξγία 

 1. Όξρηο 1.  Γ 
Α.  Πξνζσξηλή απνζήθεπζε ζπεξκαηνδσαξίσλ   

2. Πένο 2.  Γ 
Β.  Σσιήλαο πνπ δηνρεηεύεη ην ζπέξκα θαη ηα νύξα 

έμσ από ην ζώκα ηνπ άλδξα 

3. Οπξήζξα 3.  Β Γ.  Γηνρέηεπζε ηνπ ζπέξκαηνο ζηνλ θόιπν ηεο 
γπλαίθαο 

4. Δπηδηδπκίδα 4.  Α Γ. Παξαγσγή ζπεξκαηνδσαξίσλ 

 πεξκαηνδσάξην Χάξην 

Μέγεζνο 
Μηθξόηεξν από ην σάξην 

Μεγαιύηεξν από ην 

ζπεξκαηνδσάξην 

ρήκα 
Τδξνδπλακηθό θαηξηθό 
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Δξώηεζε 7  

 (α) i. Να νλνκάζεηε ηηο δπν Σπλνκνηαμίεο ηνπ βαζηιείνπ ησλ δώσλ. 

Σπλνκνηαμία 1: πνλδπισηά                      Σπλνκνηαμία 2: Αζπόλδπια 

(2 x0.25 μ = 0.5 μ)   μ: … 

     ii. Σαο δίλνληαη νη πην θάησ νξγαληζκνί Α κέρξη Ε.                                                                          

Α Β Γ Γ Δ Ε 

      

 

      Να ηαμηλνκήζεηε ηνπο νξγαληζκνύο απηνύο ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, ζύκθσλα κε ηηο δπν 

ζπλνκνηαμίεο πνπ γξάςαηε πην πάλσ.   

  

(6 x0.25 μ = 1.5 μ)   μ: … 

     Πην θξηηήξην ηαμηλόκεζεο ρξεζηκνπνηήζαηε γηα ηελ νκαδνπνίεζε ησλ νξγαληζκώλ Α κέρξη Ε; 

Αλ έρνπλ ζπνλδπιηθή ζηήιε ή όρη 

(1 x0.5 μ = 0.5 μ)   μ: … 

(β)  Ο άλζξσπνο ηαμηλνκείηαη καδί κε άιινπο δσληαλνύο νξγαληζκνύο ζηα Θειαζηηθά. Να 

αλαθέξεηε δύν (2) ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηθαηνινγνύλ γηαηί ν άλζξσπνο είλαη Θειαζηηθό.    

 Γελλνύλ δσληαλά κηθξά 

 Αλαπλένπλ κε πλεύκνλεο (ή 

 Θειάδνπλ ηα κηθξά ηνπο 

 Έρνπλ ηξίρεο ζην δέξκα ηνπο) 

(2 x0.5 μ = 1 μ)   μ: … 

 

 

 

Οξγαληζκνί ηεο πλνκνηαμίαο 1 Οξγαληζκνί ηεο πλνκνηαμίαο 2 

Α, Β, Γ, Ε Γ, Δ 
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(γ)  Σηνλ πην θάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηέζζεξηο (4) νξγαληζκνί.  Να γξάςεηε ηελ νκνηαμία 
ζπνλδπισηώλ ζηελ νπνία αλήθεη ν θάζε νξγαληζκόο.                                                      

(4 x0.25 μ = 1 μ)   μ: … 

 

(δ) Σηνλ παξαθάησ πίλαθα δίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηξηο (3) δσληαλνύο νξγαληζκνύο πνπ όινη 
αλήθνπλ ζηα πνλδπισηά. Να αλαθέξεηε ζε πνηα Οκνηαμία πνλδπισηώλ αλήθνπλ νη 
νξγαληζκνί 1 κέρξη 3, ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πίλαθα.                               

       
 (3 x0.5 μ = 1.5 μ)   μ: … 

 

ΜΔΡΟ Γ΄: Απνηειείηαη από κία (1) εξώηεζε ησλ 12 κνλάδσλ.   

Δξώηεζε 8  

(α)  Σην πείξακα απνρξσκαηηζκνύ, θόςακε έλα θύιιν από έλα πγηέο θπηό γεξαληνύ ην 

νπνίν ήηαλ εθηεζεηκέλν ζηνλ ήιην (θσο) γηα κεξηθέο κέξεο.  

i. Γηαηί είλαη απαξαίηεην λα ηνπνζεηήζνπκε αξρηθά ην θύιιν ζε δεζηό λεξό;    

Γηα λα ζπάζνπλ νη κεκβξάλεο/ζθνηώλνληαη ηα θύηηαξα 

ii. Γηα ηνλ απνρξσκαηηζκό ηνπ θύιινπ ρξεζηκνπνηήζακε δεζηό  

νηλόπλεπκα. Γηαηί; Απνκαθξύλεη ηε ρισξνθύιιε από ην θύιιν                    

iii. Γηαηί δελ βάιακε ην δνθηκαζηηθό ζσιήλα κε ην νηλόπλεπκα απεπζείαο  

ζηε θσηηά αιιά ζε δνρείν κε δεζηό λεξό;                                                                         

Σν νηλόπλεπκα είλαη εύθιεθην 

iv. Πνην δηάιπκα ξίμακε ζην απνρξσκαηηζκέλν θύιιν θαη ηη ρξώκα πήξε 

απηό κεηά ηελ επαθή κε ην θύιιν;      

Γηάιπκα:  Ησδίνπ               Φξώκα: Μαύξν                                                (5 x0.5 μ = 2.5 μ)   μ: …  

Οκνηαμία 

Δξπεηά 

Οκνηαμία 

Ακθίβηα 

Οκνηαμία 

Θειαζηηθά 

Οκνηαμία 

Φάξηα 

    

Εσληαλνί 
Οξγαληζκνί 

Πιεξνθνξίεο 
Οκνηαμία 

πνλδπισηώλ 

Οξγαληζκόο 1 
Αλαπλέεη αξρηθά κε βξάγρηα θαη κεηά κε πλεύκνλεο. 
Εεη αξρηθά ζην λεξό θαη κεηά ζηε μεξά. Γελλά αβγά. 
Τν δέξκα ηνπ είλαη ιείν θαη πάληνηε πγξό. 

Ακθίβηα 

Οξγαληζκόο 2 
Αλαπλέεη κε πλεύκνλεο. Γελλά αβγά. Τν δέξκα ηνπ 
θαιύπηεηαη κε θηεξά. 

Πηελά 

Οξγαληζκόο 3 
Αλαπλέεη κε πλεύκνλεο. Εεη θπξίσο ζηε μεξά. Γελλά 
αβγά. Τν δέξκα ηνπ είλαη μεξό θαη θαιύπηεηαη από 
θνιίδεο. 

Δξπεηά 
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(β) Ο Πέηξνο πήξε δπν πξάζηλα, πνηηζκέλα θπηά γεξαληνύ Α θαη  Β.  Πάλσ ζηε γιάζηξα ηνπ 

θπηνύ Α είρε ηνπνζεηήζεη έλα πνηήξη δέζεσο κε Καπζηηθό Νάηξην, ελώ ζην θπηό Β είρε 

ηνπνζεηήζεη έλα πνηήξη δέζεσο αιιά ρσξίο Καπζηηθό Νάηξην. Τα είρε θαιύςεη θαη θιείζεη 

αεξνζηεγώο κε δηαθαλέο ζαθνύιη. Τνπνζέηεζε θαη ηα δύν θπηά ζηνλ ήιην γηα 3-4 κέξεο. Έθνςε 

έλα θύιιν από ην θάζε θπηό θαη έθαλε απνρξσκαηηζκό ηνπ θάζε θύιινπ θαη αλίρλεπζε ακύινπ. 

 

 

 

 

i. Πνηα ηδηόηεηα έρεη ην Καπζηηθό Νάηξην;  

Γεζκεύεη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα 

  (1 x0.5 μ =0.5 μ)   μ: …  

ii. Πνηνλ από ηνπο ηέζζεξηο παξάγνληεο θαη πξώηεο ύιεο πνπ είλαη απαξαίηεηνη γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηεο θσηνζύλζεζεο έρεη κεηαβάιιεη ν Πέηξνο ζην πην πάλσ πείξακα;     

Έρεη κεηαβάιεη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα  

(1 x1 μ = 1 μ)   μ: …  

iii. Να αλαθέξεηε δύν (2) παξάγνληεο ή πξώηεο ύιεο πνπ είλαη απαξαίηεηνη γηα ηε ιεηηνπξγία 

ηεο θσηνζύλζεζεο, ηνπο νπνίνπο έρεη δηαηεξήζεη ζηαζεξνύο ν Πέηξνο ζην πην πάλσ 

πείξακα.  

1. Νεξό                                                                    2. Υισξνθύιιε (ή ειηαθό θώο)  

(2 x0.5 μ = 1 μ)   μ: …  

iv. Να ζπκπιεξώζεηε ηα απνηειέζκαηα πνπ είρε ζην πείξακά ηνπ ν Πέηξνο.                                                                                    

 

Απνρξσκαηηζκέλν θύιιν Μέηξεζε/Απνηέιεζκα 

 

 

Κηηξηλνθαθέ ρξώκα ησδίνπ         όρη άκπιν  

          δελ έθαλε θσηνζύλζεζε ην θπηό 

 Μαύξν ρξώκα ησδίνπ         ππάξρεη άκπιν  

          έθαλε θσηνζύλζεζε ην θπηό 

 

… από θπηό  Β ρσξίο Καπζηηθό 

Νάηξην 

… από θπηό  Α κε Καπζηηθό 

Νάηξην  

                   Πνηήξη κε   

Καπζηηθό Νάηξην 
           Πνηήξη  ρσξίο   

Καπζηηθό  Νάηξην 
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(2 x0.5 μ =1 μ)   μ: …  

v. Σε πνην ζπκπέξαζκα πηζηεύεηε όηη θαηέιεμε ν Πέηξνο; 

Σν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα είλαη απαξαίηεην γηα λα γίλεη ε θσηνζύλζεζε 

 (1 x1 μ =1 μ)   μ: …  

(γ)  Να γξάςεηε ηξείο (3) ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε θσηνζύλζεζε είλαη πνιύ ζεκαληηθή γηα   

όινπο ηνπο δσληαλνύο νξγαληζκνύο ηνπ πιαλήηε.   

i. Παξάγεηαη νμπγόλν πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ αλαπλνή όισλ ησλ νξγαληζκώλ  

ii. Παξάγεηαη άκπιν πνπ είλαη απαξαίηεηε ηξνθή γηα θπηά θαη δώα 

iii. Απνξξνθνύληαη κεγάιεο πνζόηεηεο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα από ηελ αηκόζθαηξα 

έηζη κεηώλεηαη ην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ 

(3 x 1 μ = 3 μ)   μ: …  

(δ) Να απαληήζεηε ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θαηλόκελν ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ: 

i. Τν θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζπλδέεηαη κε ηελ ζπλερή αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηνλ 

πιαλήηε καο. Να εμεγήζεηε πνπ νθείιεηαη ε αύμεζε απηή ηεο ζεξκνθξαζίαο ηεο γεο.  

Δπεηδή παγηδεύνληαη/εγθισβίδνληαη  ειηαθέο αθηίλεο ζηε Γε, κεγάιε πνζόηεηα 

ζεξκόηεηαο κέλεη ζηνλ πιαλήηε κε απνηέιεζκα λα απμάλεηαη ε ζεξκνθξαζία.   

       (1 x 1 μ = 1 μ)   μ: …  

ii. Αλ δελ ππήξρε θαζόινπ ην Φαηλόκελν ηνπ Θεξκνθεπίνπ, πηζηεύεηε όηη ζα κπνξνύζε λα 

ππάξμεη δσή ζηνλ πιαλήηε καο; Να εμεγήζεηε ηελ άπνςή ζαο. 

Γελ ζα ππήξρε δσή δηόηη ε ζεξκνθξαζία ηεο Γεο ζα ήηαλ πνιύ ρακειή -17ν C γηα λα 

δνπλ νη νξγαληζκνί.  

 (1 x 1 μ = 1 μ)   μ: …  

 

 

 ΟΗ ΔΗΖΓΖΣΔ:                                                                                   Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                                                   

 

Φαξίηνο Οιύκπηνο 

Φξηζηίλα Μηθειιίδνπ Γεκεηξίνπ                                                   Σηπιηαλόο Τζηαθθαξήο 
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ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 

ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2015 - 2016 

 

 

 

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2016 

 

ΒΑΘM.:   ............................/40 

 

ΟΛΟΓΡ.: ………………………. 

 

ΤΠΟΓΡ.: ………………………. 

 

     

ΣΑΞΗ:  Α΄  ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

 

 
ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ: 08/06/2016 

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΦΤΙΚΑ  (ΒΙΟΛΟΓΙΑ) 

 

 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΥΡΟΝΟ: 

1 ΩΡΑ ΚΑΙ 30 ΛΔΠΣΑ (90 λεπηά) 

 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: ……………………………………………….. 

 

 
ΣΜΗΜΑ: ………    ΑΡ.: ………. 

                                                                                        

 
ΡΟΣΟΧΘ 

 

    1. Να προςζξετε τθν εμφάνιςθ του γραπτοφ ςασ και να γράψετε με μελάνι μπλε ι μαφρο 
                2. Απαγορεφεται θ χριςθ διορκωτικοφ μζςου( Tipp-Ex ι ταινίασ) 
                3. Σο εξεταςτικό δοκίμιο αποτελείται από 3 μζρθ: 
                    Αϋ μζροσ = 4 ερωτιματα των 2.5 μονάδων. Να απαντθκοφν όλα.           4Χ2.5=10      
                    Βϋ μζροσ = 3  ερωτιματα των  6  μονάδων. Να απαντθκοφν όλα.            3Χ6=18 
                    Γϋ μζροσ = 1 ερϊτθμα των 12 μονάδων.                                                         1Χ12=12 
                4. ελίδεσ εξεταςτικοφ δοκιμίου:  ζντεκα ( 11 ). 
                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΚΑΛΘ   ΕΡΙΤΥΧΙΑ 
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ΜΕΟΣ Αϋ 
 

Ερϊτθμα 1ο  
 
 Να ςυμπλθρϊςετε τισ παρακάτω προτάςεισ με τισ κατάλλθλεσ λζξεισ:        
                                    

 Σο κφτταρο χαρακτθρίηεται ωσ θ βαςικι       δομικι     και     λειτουργικι 
μονάδα τθσ ηωισ. 
 

 Ο αποχρωματιςμόσ ενόσ φφλλου γίνεται με τθ βοικεια μιασ  χθμικισ ουςίασ που ονομάηεται 
οινόπνευμα . 
 

 Η ανίχνευςθ αμφλου ςτα φφλλα μετά τον αποχρωματιςμό τουσ γίνεται, με τθ βοικεια του 
χθμικοφ αντιδραςτθρίου που ονομάηεται ιϊδιο . 
 

 Σο πρϊτο κφτταρο που προκφπτει μετά τθ γονιμοποίθςθ του ωαρίου ονομάηεται ηυγωτό .  
 

                                                                                                                                                (5 Χ 0,5μ = 2.5μ)   μ: …… 
 
 

Ερϊτθμα 2ο  
 
(α)  Να καταγράψετε με τθ ςωςτι ςειρά τα βιματα τθσ  επιςτθμονικισ  μεκόδου, χρθςιμοποιϊντασ  
       τισ ακόλουκεσ ζννοιεσ, που παρατίκενται αλφαβθτικά: 
 

 
 
 
 

Βήμα 1: 

 

Βήμα 2: 

 

Βήμα 3: 

 

Βήμα 4: 

 

Βήμα 5: 

 

         Βήμα 6: 

                                                                                                                                            
                                                                                                                                              (6 Χ 0,25μ = 1.5μ)   μ: …… 
 

Αποτζλεςμα,  Ερϊτθμα,  Ραρατιρθςθ,  Ρείραμα,  Συμπζραςμα,  Υπόκεςθ 

  Ρείραμα,      Υπόκεςθ,            Ραρατιρθςθ,      Συμπζραςμα,       

     Ραρατιρθςθ 

Ερϊτθμα 

Υπόκεςθ 

  Ρείραμα 

   Αποτζλεςμα 

  Συμπζραςμα 
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(β)  Να τοποκετιςετε τα πιο κάτω ςϊματα ςτθν κατάλλθλθ ςτιλθ του πίνακα που ακολουκεί:  
 
                                      Αυτοκίνθτο,         Ρζτρα,         Μικρόβιο,         Ξεριηωμζνο δζντρο 
 

 
Ζμβιο 

 
Άβιο Νεκρό 

Μικρόβιο 
 

Αυτοκίνθτο, Ρζτρα 
 

 
Ξεριηωμζνο δζντρο 

 

 
                                          
                                                                                                                                                  (4 Χ 0,25μ = 1μ)   μ: …… 
 

Ερϊτθμα 3ο  
 
(α)   Να ςυμπλθρϊςετε, κατάλλθλα, τα κενά ςτο πιο κάτω ςχεδιάγραμμα, ζτςι ϊςτε να φαίνεται, ςυνοπτικά, θ  
         διαδικαςία τθσ φωτοςφνκεςθσ.         
                                         

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                 ( 4 Χ 0,25μ = 1μ)   μ: …… 
 
 
 
(β)  Να ςυμπλθρϊςετε τθν πιο κάτω παράγραφο με τισ κατάλλθλεσ λζξεισ.      
                                                

 Η διαδικαςία τθσ φωτοςφνκεςθσ γίνεται μζςα ςτο κυτταρικό οργανίδιο που ονομάηεται  
..........χλωροπλάςτθσ........... , το οποίο περιζχει τθ  …………χλωροφφλλθ……………   που είναι μια 
πράςινθ χρωςτικι ουςία. 

 
                                                                                                                                             ( 2 Χ 0,25μ = 0,5μ)   μ: …… 
 
 (γ)  Να γράψετε δυο λόγουσ για τουσ οποίουσ θ φωτοςφνκεςθ είναι ςθμαντικι για όλουσ τουσ  
        ηωντανοφσ οργανιςμοφσ.                                                                                                                            
        → Με τθ φωτοςφνκεςθ παράγεται άμυλο που είναι θ τροφι των φυτϊν αλλά και όλων των            

             άλλων οργανιςμϊν. 

        →  Με τθ φωτοςφνκεςθ παράγεται οξυγόνο που είναι απαραίτθτο για τθν αναπνοι όλων των  
             οργανιςμϊν.                                                                                                                                    
                                                                                                                                               (2Χ 0, 5μ = 1μ)   μ: ......               
 

                                                                                                                

Ηλιακι ενζργεια 

χλωροφφλλθ 

Διοξείδιο 
του 

άνκρακα 

 

Νερό 
 

Γλυκόηθ 
 

Οξυγόνο 
 

………… 



4 

 

Ερϊτθμα 4ο  
 
 
(α) Σο παρακάτω ςχιμα παριςτάνει το αντρικό γεννθτικό ςφςτθμα. Να ονομάςετε τα όργανα που   
       είναι ςθμειωμζνα με τισ ενδείξεισ 1-4.  
                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

                     

 

                                                                                                                                                 ( 4Χ 0, 25μ = 1μ)   μ: …… 
 
    (β)   Nα απαντιςετε ςτα πιο κάτω ερωτιματα που αφοροφν ςτο αντρικό γεννθτικό ςφςτθμα: 
 
 ● ε ποιο όργανο παράγονται τα ςπερματοηωάρια;  Στον  όρχι 

 ● Ποιο όργανο είναι υπεφκυνο για τθν αποβολι  

                   του ςπζρματοσ ζξω από το ςϊμα του άντρα;          Θ ουρικρα 
 
 ● Ποιο όργανο είναι υπεφκυνο για τθ διοχζτευςθ  

                   του ςπζρματοσ μζςα ςτο ςϊμα τθσ γυναίκασ;        Το πζοσ 
 
 ● ε ποιο όργανο αποκθκεφονται προςωρινά τα  

                ςπερματοηωάρια;                                                     Στθν επιδιδυμίδα 

                                                                                                                                              
                                                                                                                                                 ( 4Χ 0, 25μ = 1μ)   μ: …… 
 
     (γ)  Να αναφζρετε δφο πακιςεισ που αφοροφν ςτο γεννθτικό ςφςτθμα του άντρα.                                                          
 

           ● Κρυψορχία,              ● Φίμωςθ 

 
                                                                                                                                             ( 2Χ 0, 25μ = 0,5μ)   μ: …… 
 
 
 
 

2 

3 

4 

1 

  

1. προςτάτθσ αδζνασ 

2. πζοσ  

3. επιδιδυμίδα 

4. όρχισ 
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ΜΕΟΣ Βϋ 
 

Ερϊτθμα 5ο  
 
(α) Να γράψετε το βαςίλειο ςτο οποίο ανικει  ο κακζνασ από τουσ οργανιςμοφσ που ςασ δίνονται  
      παρακάτω:                                                                                                                                                                         

Οργανιςμόσ 
 

Βαςίλειο 

Φοινικόδεντρο Φυτά 
 

Μανιτάρι Μφκθτεσ 
 

Λιοντάρι Ηϊα 
 

Αμοιβάδα Ρρϊτιςτα 
 

      
                                                                                                                                              ( 4Χ 0, 25μ = 1μ)   μ: …… 
 
(β)  Να αναφζρετε μια ομοιότθτα και μια διαφορά ανάμεςα ςτο βαςίλειο ςτο οποίο ανικει το           
       φοινικόδεντρο και ςτο βαςίλειο ςτο οποίο ανικει το μανιτάρι:  
                                                    

 Ομοιότθτα: Τα κφτταρα των οργανιςμϊν που ανικουν ςε αυτά τα δφο βαςίλεια ζχουν  

       κυτταρικό τοίχωμα .   

 Διαφορά: Οι οργανιςμοί που ανικουν ςτο βαςίλειο των Φυτϊν παράγουν οι ίδιοι τθν τροφι 
τουσ (φωτοςυνκζτουν), ενϊ οι οργανιςμοί του βαςιλείου των Μυκιτων  προςλαμβάνουν τθν 
τροφι τουσ από το περιβάλλον τουσ.                                                                                                                                              

                                                                                                                                                    ( 2Χ 1μ = 2μ)   μ: …… 
(γ)  Για τουσ οργανιςμοφσ που ςασ δίνονται πιο κάτω να γράψετε ςε ποια ομοταξία ανικει ο κακζνασ,  
       κακϊσ και ζνα χαρακτθριςτικό γνϊριςμα των οργανιςμϊν τθσ κάκε ομοταξίασ.     
                                                                      

Οργανιςμόσ  Ομοταξία Χαρακτθριςτικό γνϊριςμα 

Γάτα Θθλαςτικά Γεννοφν «ηωντανά» μικρά, τα οποία κθλάηουν 
ςτα αρχικά ςτάδια τθσ ηωισ τουσ. Ηουν άλλα 
ςτθν ξθρά και άλλα ςτο νερό. Αναπνζουν με 
πνεφμονεσ.  
Το δζρμα τουσ καλφπτεται, κατά κανόνα, με 
τρίχεσ. 
 

Σςιποφρα  Ψάρια Ηουν και πολλαπλαςιάηονται μόνο ςτο νερό.  
Γεννοφν αβγά.  
Αναπνζουν με βράγχια.  
Το δζρμα τουσ καλφπτεται με λζπια. 
 

Φίδι Ερπετά Ηουν κυρίωσ ςτθν ξθρά ενϊ κάποια ηουν 
μόνιμα και ςτο νερό. 

Γεννοφν αβγά ςτθν ξθρά.  
Αναπνζουν με πνεφμονεσ.  
Το δζρμα τουσ είναι ξθρό και καλφπτεται από 
φολίδεσ. 
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Χελιδόνι Ρτθνά Γεννιοφνται ςτθν ξθρά από αβγά με ςκλθρό 
κζλυφοσ.   
Τα περιςςότερα ζχουν τθν ικανότθτα να 
πετοφν.  
Αναπνζουν με πνεφμονεσ. 
Το δζρμα τουσ καλφπτεται με φτερά. 
 

 
                                                                                                                                              ( 8Χ 0,25μ = 2μ)   μ: …… 
 
(δ) Όλοι οι προθγοφμενοι  οργανιςμοί (γάτα, τςιποφρα, φίδι, χελιδόνι) ανικουν ςτθν ίδια ςυνομοταξία.  
                                                               

      ● Να ονομάςετε τθ ςυνομοταξία:     Σπονδυλωτά 
 

      ● Να γράψετε το κυριότερο χαρακτθριςτικό γνϊριςμα των οργανιςμϊν που ανικουν ςε αυτι  
          τθ ςυνομοταξία:      Ζχουν ςπονδυλικι ςτιλθ 

                                                                                                                                                   ( 2Χ 0, 5μ = 1μ)   μ: …… 
 

  Ερϊτθμα 6ο  
 
 
(α) 1.  το ςχιμα που ακολουκεί απεικονίηεται ζνα ευκαρυωτικό ηωικό κφτταρο. Να ονομάςετε το 
      οργανίδιο ι δομι  με τισ ενδείξεισ 1 – 4. 
 
                                                                                                                                            

 
 
 
                                                                                                                                                 ( 4Χ 0,25μ = 1μ)   μ: …… 
 
 
     2.  Να κυκλϊςετε το ςωςτό:  
 

 Ο ρόλοσ του οργανιδίου με τον αρικμό 1 είναι… 
I. θ δθμιουργία αμφλου 

II. θ παραγωγι ενζργειασ 
III. θ είςοδοσ και θ ζξοδοσ ουςιϊν 

 

1. Μιτοχόνδριο 

 

2. Ρυρινασ 

 

3. Κυτταρικι  μεμβράνθ 

 

4. Κυτταρόπλαςμα 



7 

 

 

 Ο ρόλοσ του οργανιδίου με τον αρικμό 3 είναι… 
I. θ είςοδοσ και θ ζξοδοσ ουςιϊν 

II. θ παραγωγι ουςιϊν 
III. θ παραγωγι ενζργειασ   

                                                                                                                                                   ( 2Χ 0, 5μ = 1μ)   μ: …… 
 
 
  3.  Να αναφζρετε δφο (2) κυτταρικά οργανίδια που υπάρχουν ςε ζνα φυτικό κφτταρο και δεν  
        υπάρχουν ςε  ζνα ηωικό  κφτταρο.   

        ● χλωροπλάςτεσ ,  ● χυμοτόπιο , ● κυτταρικό τοίχωμα 
                                                                                                                                                   ( 2Χ 0, 5μ = 1μ)   μ: …… 
 
(β) Να γράψετε δίπλα από τθν κάκε εικόνα το όνομα του οργάνου, κακϊσ και το οργανικό ςφςτθμα ςτο  
      οποίο ανικει.        
 

Εικόνα Οργάνου  Πνομα Οργάνου  Οργανικό ςφςτθμα 

 

 Στομάχι  Ρεπτικό ςφςτθμα 

 

 Ρνεφμονεσ  Αναπνευςτικό ςφςτθμα 

 

 Καρδιά  Κυκλοφορικό ςφςτθμα 

 

 Οςτό (κόκαλο)  Ερειςτικό ςφςτθμα.  

 
                                                                                                                                               ( 8Χ 0,25μ = 2μ)   μ: …… 
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       Αρικμόσ   .. 4.. =  ωαγωγόσ ι ςάλπιγγα 

       Αρικμόσ   ...1.. =  ωοκικθ 

 

Αρικμόσ  .. 2 .. = μιτρα 

Αρικμόσ .. 3.. = κόλποσ 

(γ)  Να βάλετε ςτθ ςωςτι ςειρά τα παρακάτω επίπεδα οργάνωςθσ ενόσ πολυκφτταρου ηωικοφ  
       οργανιςμοφ, ϊςτε να φτάςετε από τθν πιο απλι ζννοια  ςτθν πιο πολφπλοκθ.   
 
 
 
 
    1.  Κφτταρο     2.  Ιςτόσ    3.   όργανο  4.  Οργανικό ςφςτθμα     5.  Οργανιςμόσ 
                                                                                                                                         
 
                                                                                                                                                    4Χ 0,25μ = 1μ)   μ: …… 
 

  Ερϊτθμα 7ο  
 
(α) Σο παρακάτω ςχιμα παριςτάνει το γυναικείο γεννθτικό ςφςτθμα. Να ςθμειϊςετε πάνω ςϋ αυτό τα  
      νοφμερα 1-4  ςφμφωνα με τισ παρακάτω οδθγίεσ και να τα ονομάςετε: 
                                                                           
         1. Όργανο παραγωγισ ωαρίων           
         2. Όργανο ςτο οποίο αναπτφςςεται το ζμβρυο 
         3. Όργανο ςτο οποίο ειςζρχεται το πζοσ κατά τθ ςεξουαλικι επαφι 
         4. Όργανο ςτο οποίο γίνεται θ γονιμοποίθςθ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                  ( 8Χ 0,25μ = 2μ)   μ: …… 
 
 
 
 (β) Να αναφζρετε δφο (2) ςωματικζσ αλλαγζσ που ςυμβαίνουν ςτα κορίτςια με τθν ζναρξθ τθσ   
       εφθβείασ:    
 
        Δφο αλλαγζσ από τισ παρακάτω: 
 
        Το ςϊμα αρχίηει να ζχει πιο ζντονθ μυρωδιά.  

        Εμφανίηονται τρίχεσ κάτω από τισ μαςχάλεσ.  

        Αρχίηει να αναπτφςςεται το ςτικοσ.  

        Οι γοφοί μεγαλϊνουν.  

        Εμφανίηονται τρίχεσ ςτα γεννθτικά όργανα.  

        Αρχίηει θ ζμμθνθ ρφςθ και οι ωοκικεσ αρχίηουν να απελευκερϊνουν ωάρια. 

                                                                                                                                                                     ( 2Χ 1μ = 2μ)   μ: …… 
 

Πργανο,      Οργανιςμόσ,       Κφτταρο,       Οργανικό ςφςτθμα,       Ιςτόσ  
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(γ)  Να ςυγκρίνετε το ωάριο και το ςπερματοηωάριο  ωσ προσ το ςχιμα και το μζγεκοσ 
       ςυμπλθρϊνοντασ τον παρακάτω πίνακα. 
 

Α/Α Ωάριο Σπερματοηωάριο 

Μζγεκοσ Μεγαλφτερο ςε μζγεκοσ 
 

Μικρότερο (100 φορζσ μικρότερο) 

Σχιμα Σφαιρικό 
 

Υδροδυναμικό 

 
                                                                                                                                                     (4Χ 0,5μ = 2μ)   μ: …… 

ΜΕΟΣ Γϋ 
 
Ερϊτθμα 8ο  
 
Να παρατθριςετε προςεκτικά το πιο κάτω τροφικό πλζγμα και να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ που 

ακολουκοφν:              

 

 
(α) Να ονομάσετε (από τοσς οργανισμούς τοσ τρουικού πλέγματος):     

          

1. Ζνα  ςαρκοφάγο οργανιςμό δρυοκολάπτθσ, κότςυφασ, 

βάτραχοσ,κουκουβάγια,φίδι 

2. Ζναν  κορυφαίο  κθρευτι κοσκοσβάγια, θίδι 

3. Ζναν  παμφάγο οργανιςμό Γεν σπάρτει 
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4. Ζναν  παραγωγό πεύκο, βελανιδιά, ποώδη θσηά 

5. Ζναν αςπόνδυλο μελίγκρα, κάμπια, ζαλιγκάρια, 

πεηαλούδα 

6. Ζναν αμφίβιο βάηρατος 

7. Ζνα πτθνό δρσοκολάπηης, κόηζσθας 

8.  Ζνα κθλαςτικό πονηικός 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                  ( 8Χ 0,5μ = 4μ)   μ: …… 
                                                         
 (β) Σο πιο πάνω τροφικό πλζγμα κα μποροφςαμε να το χαρακτθρίςουμε ςαν οικοςφςτθμα μιασ  
       περιοχισ; Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. 
 
       Πχι γιατί το τροφικό πλζγμα δείχνει μόνο τισ τροφικζσ ςχζςεισ που υπάρχουν μεταξφ των  
       οργανιςμϊν( βιοτικϊν παραγόντων) ςε  ζνα  οικοςφςτθμα, ενϊ το οικοςφςτθμα αποτελείται από 
       τουσ βιοτικοφσ (οργανιςμοφσ) και αβιοτικοφσ παράγοντεσ μιασ περιοχισ και τισ μεταξφ τουσ  
       ςχζςεισ  και αλλθλεπιδράςεισ. 
 
                                                                                                                                                       ( 1Χ 1μ = 1μ)   μ: …… 
                    
 (γ) Ποια από τισ παρακάτω δθλϊςεισ που αφορά ςτουσ κορυφαίουσ κθρευτζσ δεν είναι ορκι; Να τθν 
       υπογραμμίςετε. 
 
       1. Οι κορυφαίοι κθρευτζσ βρίςκονται ςτο τζλοσ μιασ τροφικισ αλυςίδασ  
       2. Οι κορυφαίοι κθρευτζσ είναι ετερότροφοι οργανιςμοί 
       3. Οι κορυφαίοι κθρευτζσ μπορεί να είναι είτε φυτοφάγοι είτε ςαρκοφάγοι οργανιςμοί 
       4. Οι κορυφαίοι κθρευτζσ είναι καταναλωτζσ 
 
                                                                                                                                                                     ( 1Χ 1μ = 1μ)   μ: …… 
 
(δ)  Με βάςθ το πιο πάνω τροφικό πλζγμα να δθμιουργιςετε δφο (2) τροφικζσ αλυςίδεσ οι οποίεσ να  
        ζχουν ζναν κοινό φυτοφάγο οργανιςμό.                                                                                                                                    
 
        Ρ.χ : ποϊδθ φυτά → ποντικόσ → κουκουβάγια 
                 βελανιδιά → ποντικόσ → φίδι 
                                                                                                                                                        (2Χ 1μ = 2μ)   μ: …… 
(ε) Από το παραπάνω τροφικό πλζγμα να αναφζρετε δυο οργανιςμοφσ που ανταγωνίηονται για τθν  
     τροφι τουσ . 
 

Οργανιςμόσ 1 Οργανιςμόσ 2 Για ποια τροφι 
ανταγωνίηονται; 

κουκουβάγια 
κότςυφασ 
ποντικόσ 

ςαλιγκάρια 
μελίγκρα 

φίδι 
βάτραχοσ 

πεταλοφδα 
κάμπια 
κάμπια 

ποντικόσ 
πεταλοφδα 

ποϊδθ φυτά 
ποϊδθ φυτά 

πεφκο   
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κλπ 

 
                                                                                                                                                  (3Χ 0,5μ = 1,5μ)   μ: …… 
 
(ςτ) Σι δείχνουν τα βζλθ ςε μια τροφικι αλυςίδα;  

 

       Δείχνουν ποιοσ οργανιςμόσ τρϊει ποιον και τθν κατεφκυνςθ με τθν οποία μεταφζρεται θ  

       ενζργεια. 

                                                                                                                                                     (2Χ 0,5μ = 1μ)   μ: …… 
 

(η) Να αναφζρετε ζνα (1) κοινό χαρακτθριςτικό όλων των τροφικϊν αλυςίδων.    

                                          

      Ξεκινοφν πάντα με φυτικό οργανιςμό. 

      Τελειϊνουν με κορυφαίο κθρευτι. 

      Ρεριλαμβάνουν περιςςότερουσ από δφο οργανιςμοφσ. 

                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                 (1Χ 0,5μ =0,5μ)   μ: …… 
 
 
(θ)    Ποια από τισ παρακάτω δθλϊςεισ δεν ιςχφει  για τουσ οργανιςμοφσ  του  τροφικοφ πλζγματοσ  
         που ςασ δόκθκε; Να τθν υπογραμμίςετε.     
                                         

  1. Ο δρυοκολάπτθσ τρζφεται με μελίγκρα, για να πάρει ενζργεια. 
 

  2. Ο ποντικόσ και ο κότςυφασ ανταγωνίηονται για τθ βελανιδιά. 
 

  3. Σο φίδι κα τρζφεται μόνο με ποντικοφσ, αν εξαφανιςτοφν οι βάτραχοι. 
 

  4. Η κουκουβάγια και το φίδι τρζφονται με ποντικοφσ, οι οποίοι τρζφονται με βελανιδιά και   
      ποϊδθ  φυτά. 

 
                                                                                                                                                                     ( 1Χ 1μ = 1μ)   μ: …… 
 
 
                                                          ____________  ΤΕΛΟΣ  _____________ 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                    Η ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ 
 
 
                                                                                                                                   Φωτεινι Παντελι 
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Β΄ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ ΓΤΜΝΑΗΟ ΛΔΤΚΧΗΑ                               

ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ 2015-2016 

 

 
 
ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΧΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΗΟΤΝΗΟΤ 2016 
 

 
ΒΑΘΜΟ: …....... /40                                               

ΟΛΟΓΡΑΦΧ: ….………………….. 

ΤΠΟΓΡΑΦΖ: ……...……………….. 

 
ΣΑΞΖ: Α΄ ΓΤΜΝΑΗΟΤ               

 
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ:  08.06.2016 
                                    

 
ΜΑΘΖΜΑ: ΦΤΗΚΑ (ΒΗΟΛΟΓΗΑ)                                   
 

 
ΤΝΟΛΗΚΟ ΥΡΟΝΟ: 
1 ώξα θαη 30 ιεπηά (90 ιεπηά)       

 
ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ: ……………………………………………. 
 

 
ΣΜΖΜΑ: ………         ΑΡ.: ……… 

  

 
ΠΡΟΟΥΖ 

 
Να πξνζέμεηε ηελ εκθάληζε ηνπ γξαπηνύ ζαο θαη λα γξάςεηε κε κειάλη κπιε ή καύξν. 
Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε νπνηνπδήπνηε δηνξζσηηθνύ πιηθνύ. 
Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από έμη (6) ζειίδεο θαη πεξηιακβάλεη ηα κέξε Α, Β θαη Γ. 
Να απαληήζεηε ζε ΟΛΔ ηηο εξωηήζεηο. 

 

Κ Α Λ Ζ   Δ Π Η Σ Τ Υ Η Α 
 

ΜΔΡΟ Α (κνλάδεο 10): Απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) εξωηήζεηο. 
                                         Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δπόκηζε (2.5) κνλάδεο.  
                                         Να απαληήζεηε ζε ΟΛΔ ηηο εξωηήζεηο.  
 

Δξώηεζε 1 
Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηνλ πην θάησ πίλαθα.  

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΟΡΓΑΝΟ 

Γηαηξνθή Πεπηηθό ζύζηεκα 

Οπνηνδήπνηε από: ζηόκα, 
θάξπγγαο, νηζνθάγνο, ζηνκάρη 
ιεπηό έληεξν, παρύ έληεξν, 
πξωθηόο, ζπθώηη, πάγθξεαο 

Αλαπαξαγωγή 
Αληξηθό αλαπαξαγσγηθό 
ζύζηεκα 

Όξρεηο 

Κίλεζε Μπϊθό ή θηλεηηθό ζύζηεκα Μύεο 

Αλαπλνή Αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα Πλεύκνλεο 

(5Χ0.5μ=2.5μ) μ: ……… 
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Δξώηεζε 2 
α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ θσηνληθνύ κηθξνζθνπίνπ κε ηα γξάκκαηα Α-Γ πνπ θαίλνληαη ζηελ 
πην θάησ εηθόλα.       
 

 

 
Α. πξνζνθζάικηνο θαθόο  

Β. αληηθεηκεληθνί θαθνί 

Γ. νπηηθή ηξάπεδα 

Γ. καθξνκεηξηθόο θνριίαο 

 
 

(4Χ0.5μ=2μ) μ: ……… 
 

Φσηνληθό κηθξνζθόπην 

β) Να ππνινγίζεηε πόζεο θνξέο πην κεγάια από ην πξαγκαηηθό ηνπο κέγεζνο βιέπνπκε ηα 
αληηθείκελα αλ ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνπο θαθνύο Φ1-κεγέζπλζε 10Υ θαη Φ2-κεγέζπλζε 40Υ 
όπσο δείρλεη ε πην πάλσ εηθόλα. 
 
Τπνινγηζκόο: 10 Υ 40 = 400                            Απνηέιεζκα: 400 θνξέο  
  

(2Χ0.25μ=0.5μ) μ: ……… 
 
Δξώηεζε 3 
α) Να νλνκάζεηε ηα νξγαλίδηα/δνκέο πνπ δείρλνπλ ηα βέιε ζην πην θάησ ζρήκα ησλ θπηηάξσλ.                                                              
 
                             
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 (3Χ0.5μ=1,5μ) μ: ……… 
 

β) Πνηνο είλαη ν ξόινο ησλ κηηνρνλδξίσλ πνπ θαίλνληαη ζην πην πάλσ ζρήκα; Δίλαη ε 

απειεπζέξωζε ελέξγεηαο από ηελ θαύζε ησλ ζξεπηηθώλ νπζηώλ κε ην νμπγόλν. 

 (1Χ1μ=1μ) μ: ……… 

Δξώηεζε 4 
Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ώζηε λα θαηαγξάθνληαη ζηε ζσζηή ζεηξά ηα βήκαηα ηεο 
Δπηζηεκνληθήο Μεζόδνπ.   
 
Παξαηήξεζε       εξώηεκα        ππόζεζε        πείξακα       απνηειέζκαηα         ζπκπέξαζκα 

(5Χ0.5μ=2.5μ) μ: ………  

Γ 

Β 

Γ 

Φ1: 10Υ 

Φ2: 40Υ 

Α 

ππξήλαο 

πιαζκαηηθή κεκβξάλε 

κηηνρόλδξην 
  

ρπκνηόπην 
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ΜΔΡΟ Β (κνλάδεο 18): Απνηειείηαη από ηξεηο (3) εξωηήζεηο.      
                                         Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε έμη (6) κνλάδεο.  
 

Δξώηεζε 5 

α) ην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη ην αλαπαξαγσγηθό ζύζηεκα ηεο γπλαίθαο. Να γξάςεηε δίπια 
από θάζε όξγαλν ηνλ αξηζκό πνπ ην αληηπξνζσπεύεη ζην ζρήκα.   
    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

(4Χ1μ=4μ) μ: ……… 
 
β) Να γξάςεηε δύν (2) αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ θαηά ηελ εθεβεία: 
 

i. ζην ζώκα ησλ θνξηηζηώλ: Έληνλε κπξωδηά ζώκαηνο / αλάπηπμε ζηήζνπο / αλάπηπμε  

γνθώλ / ηξίρεο ζηηο καζράιεο θαη ζηα γελλεηηθά όξγαλα / απειεπζέξωζε ωαξίωλ 

θαη   έκκελε ξύζε  

ii. ζην ζώκα ησλ αγνξηώλ: Έληνλε κπξωδηά ζώκαηνο / πην ρνληξή θαη βξαρλή θωλή / 

πην πιαηηνί ώκνη / ηξίρεο ζηηο καζράιεο, ζην πξόζωπν, ζην ζηήζνο θαη ζηα 

γελλεηηθά όξγαλα / αλάπηπμε ηωλ όξρεωλ θαη ηνπ πένπο  

 (4Χ0.5μ=2μ) μ: ……… 
 

Δξώηεζε 6 
α) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο αθόινπζεο πξνηάζεηο. 

 Ο ηζηόο είλαη έλα ζύλνιν από πνιιά όκνηα θύηηαξα, ηα νπνία είλαη εμεηδηθεπκέλα λα 

θάλνπλ ηελ ίδηα ιεηηνπξγία.  

 Ο νξγαληζκόο απνηειείηαη από νξγαληθά ζπζηήκαηα, πνπ ζπλεξγάδνληαη κεηαμύ ηνπο 

θαη πεξηβάιιεηαη από δέξκα.  

 Έλα όξγαλν απνηειείηαη από δηαθνξεηηθνύο ηζηνύο θαη θάλεη κηα επηκέξνπο ιεηηνπξγία 

ζε έλα πνιπθύηηαξν νξγαληζκό. 

(4Χ0.75μ=3μ) μ: ……… 
 

β) Πώο ζρεηίδνληαη κεηαμύ ηνπο ηα όξγαλα ελόο νξγαληθνύ ζπζηήκαηνο; Να εμεγήζεηε ηελ 
απάληεζή ζαο.  
Σα όξγαλα ζπλεξγάδνληαη θαη εμαξηώληαη ην έλα από ην άιιν γηα λα κπνξέζεη λα γίλεη ε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο.  

    (2Χ0.5μ=1μ) μ: ……… 

 

  

 
 
 
Ωνζήθε: 2 

Ωαγσγόο: 3 

Μήηξα: 4 

Κόιπνο: 1 

 
 Αλαπαξαγσγηθό ζύζηεκα γπλαίθαο 

4 

3 

2 

1 

Σξάρεινο 
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γ) Να αληηζηνηρίζεηε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Α κε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Β.                               

ΣΗΛΗ  Α  ΣΗΛΗ  Β 

1. Καξδηά Γ  Α) Όξγαλν πνπ παξάγεη ηε ρνιή 

2. Αηκνθόξν αγγείν Γ  Β) Όξγαλν πνπ παξάγεη ηα νύξα 

3. πθώηη Α 

4. Νεθξόο Β 

 Γ) Όξγαλν κέζα ζηα νπνία θπθινθνξεί ην αίκα,    

    κεηαθέξνληαο νπζίεο 

Γ) Όξγαλν πνπ αληιεί ην αίκα 

 (4Χ0.5μ=2μ) μ: ……… 
 

Δξώηεζε 7 

α) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα, γξάθνληαο θάησ από ηνλ θάζε νξγαληζκό ην  
βαζίιεην ζην νπνίν αλήθεη.               
  

ΟΡΓΑΝΙΜΟ Μαληηάξη Αγξηλό Λαηδηά 

ΒΑΙΛΔΙΟ Μύθεηεο Εώα Φπηά 
 

 (3Χ0.5μ=1.5μ) μ: ……… 
 

β) Να ζπκπιεξώζεηε ηα βαζίιεηα ζηηο αθόινπζεο πξνηάζεηο. 

 Οη κνλνθύηηαξνη νξγαληζκνί ρσξίο ππξήλα αλήθνπλ ζην βαζίιεην Μνλήξε. 

 Οη πνιπθύηηαξνη νξγαληζκνί πνπ έρνπλ θύηηαξα ρσξίο θπηηαξηθό ηνίρσκα αλήθνπλ ζην 

βαζίιεην Εώα. 

 Οη κνλνθύηηαξνη νξγαληζκνί κε ππξήλα αλήθνπλ ζην βαζίιεην Πξώηηζηα. 

(3Χ0.5μ=1.5μ) μ: ……… 
 

γ) Να αληηζηνηρίζεηε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Α κε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Β.                                                                                          
 

     ΣΗΛΗ  Α ΣΗΛΗ  Β  

     1. Σν δέξκα ηνπο είλαη μεξό κε θνιίδεο Γ Α. Πηελά   

     2. Σν δέξκα ηνπο θαιύπηεηαη θαηά θαλόλα κε ηξίρεο Γ Β. Ακθίβηα  

     3. Σν δέξκα ηνπο είλαη ιείν θαη πγξό Β Γ. Δξπεηά   

     4. Σν δέξκα ηνπο θαιύπηεηαη κε θηεξά Α Γ. Θειαζηηθά   

 
(4Χ0.5μ=2μ) μ: ……… 

δ) αο δίλνληαη νη αθόινπζεο πιεξνθνξίεο:  

Ο νξγαληζκόο Υ γελλά απγά, αλαπλέεη κε βξάγρηα θαη ην δέξκα ηνπ θαιύπηεηαη κε ιέπηα. 

Να γξάςεηε ηελ νκνηαμία ζηελ νπνία αλήθεη. Φάξηα 

 (1Χ1μ=1μ) μ: ……… 
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ΜΔΡΟ Γ (κνλάδεο 12): Απνηειείηαη από κία εξώηεζε ηωλ 12 κνλάδωλ.  

Δξώηεζε 8 

α) Να απαληήζεηε ζηα αθόινπζα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηε θσηνζύλζεζε. 

i. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ιέμεηο πνπ ιείπνπλ ζηηο παξαθάησ πξνηάζεηο.        

Καηά ηε θσηνζύλζεζε, ηα θπηά κε ηε βνήζεηα ηεο ριωξνθύιιεο δεζκεύνπλ ειηαθό θσο 

θαη ρξεζηκνπνηώληαο σο πξώηεο ύιεο ην λεξό θαη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα από ηελ 

αηκόζθαηξα, παξάγνπλ γιπθόδε ή άκπιν θαη νμπγόλν.               

                                                    (4Χ0.5μ=2μ) μ: ……… 
ii. Να γξάςεηε έλα (1) ιόγν, γηα ηνλ νπνίν ε θσηνζύλζεζε είλαη πνιύ ζεκαληηθή γηα όινπο 

 ηνπο νξγαληζκνύο πνπ δνπλ ζηνλ πιαλήηε Γε.   

Δπεηδή παξάγεηαη νμπγόλν, ην νπνίν είλαη απαξαίηεην γηα ηελ αλαπλνή / Δπεηδή 

παξάγεηαη γιπθόδε-άκπιν, ε νπνία είλαη ε βάζε ηεο δηαηξνθήο ζρεδόλ όιωλ ηωλ 

δωληαλώλ νξγαληζκώλ κέζω ηεο ηξνθηθήο αιπζίδαο). 

 (1Χ1μ=1μ) μ: ……… 
iii. Κάπνηνη καζεηέο ηεο Α΄ ηάμεο έθαλαλ ην εμήο πείξακα: Πήξαλ δύν όκνηα, πξάζηλα θπηά 

ηα νπνία ηνπνζέηεζαλ γηα ηνπιάρηζηνλ 24 ώξεο ζην ειηαθό θσο. Σν έλα θπηό ήηαλ 
πνηηζκέλν, ελώ ην άιιν θπηό είρε παξακείλεη γηα κεγάιν δηάζηεκα απόηηζην. Έθνςαλ 
έλα θύιιν από ην πνηηζκέλν θπηό θαη έλα θύιιν από ην απόηηζην θπηό θαη ηα 
απνρξσκάηηζαλ. ηε ζπλέρεηα έξημαλ θαη ζηα δύν θύιια κεξηθέο ζηαγόλεο δηαιύκαηνο 
ησδίνπ. Να ζπκπιεξώζεηε ζηνλ αθόινπζν πίλαθα ηα απνηειέζκαηα πνπ είδαλ, ηα 
ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία νδεγήζεθαλ θαη ηελ αηηηνιόγεζή ζαο. 

 

Απνρξσκαηηζκέλν θύιιν Απνηέιεζκα πκπέξαζκα / Αηηηνιόγεζε 

                         

Σν δηάιπκα ηωδίνπ 

έγηλε καύξν-κπιε 

ή ζεηηθό 

ην πνηηζκέλν θπηό αληρλεύεηαη 

άκπιν, δηόηη ππάξρνπλ όια ηα 

απαξαίηεηα γηα ηε θωηνζύλζεζε, 

ελώ ζην απόηηζην θπηό δελ 

αληρλεύεηαη άκπιν, δηόηη απνπζηάδεη 

ην λεξό, ην νπνίν είλαη απαξαίηεηε 

πξώηε ύιε γηα ηελ παξαγωγή 

γιπθόδεο/θωηνζύλζεζε. 

  

Σν δηάιπκα ηωδίνπ 

έκεηλε θηηξηλνθαθέ 

ή αξλεηηθό 

    (6Χ0.5μ=3μ) μ: ……… 
 

iv. Να θαηαηάμεηε ηνπο αθόινπζνπο δσληαλνύο νξγαληζκνύο ζε απηόηξνθνπο θαη  
εηεξόηξνθνπο.                                                                                                      

Ακπγδαιηά, Άλζξσπνο, Κνθθηλνκαλίηαξν, θύινο 

Απηόηξνθνη: Ακπγδαιηά  

Δηεξόηξνθνη: Άλζξωπνο, Κνθθηλνκαλίηαξν, θύινο 

(4Χ0.25μ=1μ) μ: ……… 

από θπηό  
απόηηζην  

από θπηό 
πνηηζκέλν 
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β) αο δίλεηαη ην ηξνθηθό πιέγκα. 
Αθνύ ην κειεηήζεηε, λα απαληήζεηε 
ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 
 

i. Να νλνκάζεηε:    

Α. Έλα παξαγσγό νξγαληζκό. 

γξαζίδη / ζάκλνη 

Β. Έλα θπηνθάγν νξγαληζκό 

θάκπηα / ιαγόο / ζθίνπξνο / 

πνληηθόο 

     Γ. Έλα ζαξθνθάγν νξγαληζκό 

ζπνπξγίηη / γεξάθη / αιεπνύ / 

λπθίηζα 

     Γ. Έλα θνξπθαίν ζεξεπηή 

      γεξάθη / αιεπνύ 

                                                                                                                   (4Χ0.25μ=1μ) μ: ………                         

ii. Να γξάςεηε κηα (1) ηξνθηθή αιπζίδα, κε βάζε ην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα θαη λα 
νλνκάζεηε έλα ζεξεπηή θαη ην ζήξακά ηνπ. 
 

π.ρ.         γξαζίδη         θάκπηα          ζπνπξγίηη         γεξάθη 
(2Χ0.5μ=1μ) μ: ……… 

 
Θεξεπηήο: π.ρ. γεξάθη                  Θήξακα: π.ρ. ζπνπξγίηη      

 
(2Χ0.5μ=1μ) μ: ……… 

  
iii. Να αλαθέξεηε δύν (2) νξγαληζκνύο πνπ αληαγσλίδνληαη κεηαμύ ηνπο γηα ηνλ πνληηθό.     

      

Οξγαληζκόο 1 Οξγαληζκόο 2 

Γεξάθη / λπθίηζα   αιεπνύ 

(2Χ0.5μ=1μ) μ: ……… 
 
iv. Να αλαθέξεηε έλα (1) θνηλό ραξαθηεξηζηηθό όισλ ησλ ηξνθηθώλ αιπζίδσλ. 

Π.ρ. Αξρίδνπλ όιεο κε παξαγωγό νξγαληζκό / Σειεηώλνπλ όιεο κε έλα θνξπθαίν ζεξεπηή  

    (1Χ1μ=1μ) μ: ……… 

 

 

 

Οη εηζεγήηξηεο                                                                                            Η Γηεπζύληξηα  

Γεκεηξίνπ Γσξίηα                                                                               

Δπζπκίνπ Κσλζηαληία                                                                         Διέλε Αβξαάκ Αλησλίνπ     
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ΓΤΜΝΑΙΟ ΟΛΔΑ  

ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2015-2016  

 

 

 

 
 

  

ΟΓΗΓΙΔ / ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

 

  

1.  Τν δνθίκην απνηειείηαη από 13 ζειίδεο. 

2.  

 

Να πξνζέμεηε ηελ εκθάληζε ηνπ γξαπηνύ ζαο θαη λα γξάςεηε κε καύξν ή 

κπιε κειάλη. 

 

3.  Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ (Tipp-Δx). 

  

  

 ΚΑΘΔ ΔΠΗΣΤΥΗΑ 

  

  

  

 

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2016  

  
ΒΑΘΜΟ: ........................... / 40 

ΟΛΟΓΡ.: .....................................  

ΤΠΟΓΡ.: .....................................  

 ΣΑΞΗ:       Α΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ   ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ:  09/06/2016  

 ΜΑΘΗΜΑ:    ΦΤΗΚΑ (ΒΗΟΛΟΓΗΑ) 
  
ΥΡΟΝΟ: 1 ωρ. 30 λεπ. (90΄ λεπτά)  

 ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: 
 

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

 ΣΜΗΜΑ: ..............  ΑΡ.: .............  
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ΜΔΡΟ Α΄: Απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) εξωηήζεηο. 

                  Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δπόκηζε(2.5) κνλάδεο. 

                  Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξωηήζεηο. 

 

Δξώηεζε 1 

Να απαληήζεηε ηηο πην θάησ εξσηήζεηο πνπ αθνξνύλ ην αλαπαξαγσγηθό 

ζύζηεκα ηνπ άληξα θαη ηεο γπλαίθαο. 

α) Σε πνην όξγαλν παξάγνληαη ηα ζπεξκαηνδσάξηα; Όξρηο 

β) Πνην όξγαλν είλαη ππεύζπλν γηα ηελ απνβνιή ηνπ ζπέξκαηνο θαη ησλ 

νύξσλ έμσ από ην ζώκα ηνπ άληξα; Οπξήζξα 

γ) Πνην όξγαλν εμαζθαιίδεη ζηνπο όξρεηο ρακειόηεξε ζεξκνθξαζία από απηή 

ηνπ ζώκαηνο; Όζρεν 

δ) Μέζα ζε πνην όξγαλν έλα ζπεξκαηνδσάξην κπνξεί λα ζπλαληήζεη θαη λα 

ελσζεί κε έλα σάξην; Χαγωγόο 

ε) Μέζα ζε πνην όξγαλν αλαπηύζζεηαη ζηαδηαθά ην έκβξπν; Μήηξα 

  (5 Χ 0.5κ=2.5 κ) 

 

 

Δξώηεζε 2 

α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε 1-4 ηνπ θπηηθνύ θπηηάξνπ πνπ θαίλνληαη ζηελ   

εηθόλα 1.  

 

   

    

 

 
 
 
 
 
 

 
  (4 Χ 0.25κ=1 κ) 

 

 

 

 

1 

2 

4 

3 
1. Κπηηαξηθό ηνίρωκα 
 
2. Κπηηαξηθή κεκβξάλε 
 
3. Υπκνηόπην 
 

4. Μηηνρόλδξην 

 

Δηθόλα 1 
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β)  Σηνλ πην θάησ πίλαθα λα αληηζηνηρίζεηε ηα νξγαλίδηα  ηνπ θπηηάξνπ (Α-Γ) 
κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο (1-4).                                                                                            
 

Οξγαλίδην ΑΝΣΗΣΟΗΥΗΖ Λεηηνπξγία 

 
Α. Ππξήλαο 

 
Α  4 

 
1. Διέγρεη πνηεο νπζίεο 
κπαίλνπλ ή βγαίλνπλ από ην 
θύηηαξν. 

 
Β. Κπηηαξηθό ηνίρσκα  
  

 
Β  3 

 
2. Από ην νξγαλίδην απηό 
απειεπζεξώλεηαη ελέξγεηα. 

 
 
Γ. Μηηνρόλδξην 
                   

 
 

Γ  2 

 
3. Πεξίβιεκα θηηαγκέλν από 
θπηηαξίλε πνπ πξνζηαηεύεη ηα 
θπηηθά θύηηαξα θαη ηνπο δίλεη 
ζηαζεξό ζρήκα. 

 
Γ. Κπηηαξηθή ή 
πιαζκαηηθή κεκβξάλε 
 

 
Γ  1 

 
4. Πεξηέρεη ην γελεηηθό πιηθό 
(DNA). Διέγρεη όιεο ηηο 
ιεηηνπξγίεο ηνπ θπηηάξνπ. 

       
(4 Χ 0.25κ=1 κ) 

 
 

γ) Γίλνληαο έλαλ (1) ιόγν λα εμεγήζεηε γηαηί ην θύηηαξν ζηελ εηθόλα 1 είλαη 

θπηηθό θαη όρη δσηθό.  

Γηαηί έρεη θπηηαξηθό ηνίρωκα / ρπκνηόπην / ριωξνπιάζηεο ελώ ην δωηθό 

θύηηαξν δελ έρεη. 

   (1 Χ 0.5κ=0.5 κ) 

 

Δξώηεζε 3 

α) Να νλνκάζεηε  ηα κέξε 1-4 ηνπ κηθξνζθνπίνπ πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα 2. 

 

 

 

     

 

 

 
 
 

(4 Χ 0.25κ=1 κ) 

2 

3 

4 

1 

 

1. Πξνζνθζάικηνη θαθνί 
 
2. Αληηθεηκεληθνί θαθνί 
 
3. Οπηηθή ηξάπεδα 
 

4. Φωηεηλή πεγή 

Δηθόλα 2 
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β) H θπξία Σνθία εξγάδεηαη ζε κηθξνβηνινγηθό εξγαζηήξην. Χζεο παξαηήξεζε 

ζην κηθξνζθόπην ηνπ εξγαζηεξίνπ ηεο δείγκα αληξηθνύ ζπέξκαηνο (εηθόλα 3). 

 

 

 

 

 

Να γξάςεηε δύν (2) ραξαθηεξηζηηθά πνπ βνεζνύλ ηα θύηηαξα πνπ θαίλνληαη 

ζηελ εηθόλα 3 λα θηλνύληαη. 

Σν πδξνδπλακηθό ηνπο ζρήκα θαη ε νπξά. 

    (2 Χ 0.5κ=1 κ) 
γ) Να γξάςεηε δίπια από θάζε πξόηαζε ωζηό ή Λάζνο. 

η. Σην ζρνιηθό εξγαζηήξην Βηνινγίαο ρξεζηκνπνηείηαη ην θσηνληθό 

κηθξνζθόπην.                                                                                            ωζηό 

ηη. Γηα λα βξνύκε ηε ζπλνιηθή κεγεζπληηθή ηθαλόηεηα ελόο κηθξνζθνπίνπ 

πξνζζέηνπκε ηε κεγεζπληηθή ηθαλόηεηα ηνπ πξνζνθζάικηνπ θαθνύ κε απηήλ 

ηνπ αληηθεηκεληθνύ θαθνύ.                                                                         Λάζνο 

       (2 Χ 0.25κ=0.5 κ) 
 
 
Δξώηεζε 4 

«Σην δάζνο Τξνόδνπο δνπλ πνιινί δσληαλνί νξγαληζκνί. Έλαο από απηνύο 

είλαη θαη ε θνπθνπβάγηα, ε νπνία ζην δάζνο απηό δελ ηξώγεηαη από θαλέλα 

άιιν νξγαληζκό. Ζ θνπθνπβάγηα ηξέθεηαη κόλν κε δώα. Έλαο θπηηθόο 

νξγαληζκόο πνπ ζπλαληνύκε ζην δάζνο Τξνόδνπο είλαη ν πεύθνο. Σην δάζνο 

απηό βξίζθνληαη θαη άιινη νξγαληζκνί πνπ ηξέθνληαη κόλν κε δώα όπσο ν 

θόηζπθαο. Δπίζεο ζπλαληνύκε ηελ θάκπηα ε νπνία ηξέθεηαη κόλν κε θπηά.» 

 

α) Χξεζηκνπνηώληαο ηηο πιεξνθνξίεο ηεο πην πάλσ παξαγξάθνπ λα 

δεκηνπξγήζεηε κηαλ ηξνθηθή αιπζίδα πνπ λα πεξηέρεη θαη ηνπο ηέζζεξηο(4) 

νξγαληζκνύο πνπ αλαθέξνληαη.                                                   (4 Χ 0.25=1 κ) 

 

 

 

 

 

Πεύθνο 

 

Κνπθνπβάγηα 

 

Κόηζπθαο 

 

Κάκπηα 

Δηθόλα 3 
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β) Τί δείρλνπλ ηα βέιε ζε κηαλ ηξνθηθή αιπζίδα;  

Σα βέιε δείρλνπλ ηε ξνή ηεο ελέξγεηαο. 

 

   (1 Χ 0.5κ=0.5 κ) 

 

γ) Χξεζηκνπνηώληαο ηηο πιεξνθνξίεο ηεο παξαγξάθνπ λα νλνκάζεηε : 

 η) έλαλ παξαγσγό: Πέπθνο 

ηη) έλα ζαξθνθάγν νξγαληζκό: Κόηζπθαο 

 

   (2 Χ 0.5κ=1 κ) 

 

ΜΔΡΟ Β΄: Απνηειείηαη από ηξεηο (3) εξωηήζεηο. 

                   Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε έμη (6) κνλάδεο. 

                   Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξωηήζεηο. 

 

Δξώηεζε 5 

α) Να βάιεηε θάησ από θάζε εηθόλα ηνλ όξν κε ηνλ νπνίν αληηζηνηρεί, 

ρξεζηκνπνηώληαο  ιέμεηο από ην πιαίζην. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Οξγαληθό 

ζύζηεκα 

 

Κύηηαξν 

 

Οξγαληζκόο 

 

 

Όξγαλν 

   

(4 Χ 0.25κ=1 κ) 

Όξγαλν, Κύηηαξν, Οξγαληθό ζύζηεκα, Ηζηόο, Οξγαληζκόο 
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β) Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα 1-4 ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ πνπ θαίλνληαη 

ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα θαη λα γξάςεηε ζε πνην νξγαληθό ζύζηεκα αλήθεη 

ην θαζέλα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

γ) Να αληηζηνηρίζεηε θάζε όξγαλν ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ (Α-Γ) κε ηε 

ιεηηνπξγία πνπ επηηειεί (1-3). 

ΌΡΓΑΝΟ ΑΝΣΗΣΟΗΥΗΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

 

Α. Σηνκάρη 

 

  Α- 2 

1. Λεπηνί ζσιήλεο κέζα ζηνπο νπνίνπο  

θπθινθνξεί ην αίκα, πνπ κεηαθέξεη ρξήζηκεο 

νπζίεο ζηα όξγαλα θαη απνκαθξύλεη ηηο 

άρξεζηεο. 

 

Β. Λεπηό  

    έληεξν 

 

  Β- 3 

2. Όξγαλν ζην νπνίν απνζεθεύεηαη 

πξνζσξηλά ε ηξνθή θαη ζπλερίδεηαη ε   

πέςε, πνπ μεθίλεζε ζην ζηόκα. 

 

Γ. Αηκνθόξα  

   αγγεία 

 

  Γ- 1 

3. Όξγαλν ζην νπνίν νινθιεξώλεηαη ε πέςε 

ηεο ηξνθήο θαη γίλεηαη  ε απνξξόθεζε ησλ 

ζξεπηηθώλ νπζηώλ ζην αίκα. 

(3 Χ 0.5κ=1.5 κ) 

δ) Να πεξηγξάςεηε ηε ιεηηνπξγία ηνπ πην θάησ νξγάλνπ. 

 Όξγαλν πνπ ιεηηνπξγεί ζαλ αληιία. Παίξλεη αίκα 

από όιν ην ζώκα θαη ην ζηέιλεη ζηνπο πλεύκνλεο γηα 

λα νμπγνλωζεί θαη κεηά ζηέιλεη ην νμπγνλωκέλν αίκα 

ζε όιν ην ζώκα. 

   (1 Χ 0.5κ=0.5 κ) 

1 

2 

3 

Αξηζκόο 
Οξγάλνπ 

Ολνκαζία 
Οξγάλνπ 

Οξγαληθό 
ύζηεκα 

 
1 

 
ηνκαηηθή 
θνηιόηεηα 

 
Πεπηηθό 

 
2 

 
Πλεύκνλαο 

 
Αλαπλεπζηηθό 

 
3 

 
Λεπηό έληεξν 

 
Πεπηηθό 

 
                                                 

                                                  (6 Χ 0.5κ=3 κ) 
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Δξώηεζε 6 

Τν πην θάησ ζρεδηάγξακκα παξνπζηάδεη έλα ηξνθηθό πιέγκα. Αθνύ ην 

κειεηήζεηε λα απαληήζεηε ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 

α) Χξεζηκνπνηώληαο ην ηξνθηθό πιέγκα λα νλνκάζεηε:             

έλα θπηνθάγν νξγαληζκό: αθξίδα, ιαγόο, ζαιηγθάξη 

έλαλ πακθάγν νξγαληζκό: αιεπνύ 

έλαλ απηόηξνθν νξγαληζκό: θπηά 

έλα ζεξεπηή ηνπ ζθαληδόρνηξνπ: αιεπνύ, γεξάθη 

(4 Χ 0.25κ=1 κ) 

β) Χξεζηκνπνηώληαο ην ηξνθηθό πιέγκα λα γξάςεηε κηα ηξνθηθή αιπζίδα πνπ 

λα πεξηέρεη ηέζζεξηο (4) νξγαληζκνύο.                                      

 

 

 

(4 Χ 0.25= 1 κ) 

γ) Να γξάςεηε δύν (2) θνηλά ραξαθηεξηζηηθά πνπ παξνπζηάδνπλ όιεο νη 

ηξνθηθέο αιπζίδεο. 

1. Όιεο μεθηλνύλ κε θπηά. 

2. Όιεο ηειεηώλνπλ ζε έλα νξγαληζκό πνπ δελ ηξώγεηαη από θαλέλα ζε 

εθείλν ην νηθνζύζηεκα( θνξπθαίνο ζεξεπηήο). 

  (2 Χ 0.5κ=1 κ) 

 

Φπηά 
 

Αθξίδα 
 

 

αύξα 

 

Γεξάθη 
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δ) Χξεζηκνπνηώληαο ην ηξνθηθό πιέγκα λα νλνκάζεηε έλαλ (1) νξγαληζκό 

πνπ αληαγσλίδεηαη κε ηε ζαύξα γηα ηξνθή θαη λα νλνκάζεηε ηελ ηξνθή απηή. 

 

Οξγαληζκόο1 Οξγαληζκόο 2 Σξνθή γηα ηελ νπνία 

αληαγωλίδνληαη 

 

αύξα 

 

Γεξάθη 

 

Αθξίδα 

(2 Χ 0.5κ=1 κ) 

 

ε) Τν γεξάθη νλνκάδεηαη θαη κορσφαίος θηρεστής. Να εμεγήζεηε γηαηί. 

Γηαηί δελ ηξώγεηαη από θαλέλα ζε εθείλν ην νηθνζύζηεκα. 

                                                                                                        (1 Χ 1κ=1 κ) 

 

ζη) Να εμεγήζεηε ηη ζα ζπκβεί ζηνλ πιεζπζκό ησλ ζαιηγθαξηώλ αλ 

εμαθαληζηνύλ νη ζθαληδόρνηξνη θαη γηαηί. 

Σα ζαιηγθάξηα ζα απμεζνύλ ζε αξηζκό γηαηί δε ζα ππάξρνπλ 

ζθαληδόρνηξνη λα ηα ηξώλε. 

(2 Χ 0.5κ=1κ) 

 

Δξώηεζε 7 

α) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα γξάθνληαο ην βαζίιεην ζην νπνίν 

αλήθεη ν θάζε νξγαληζκόο. 

 

 

 

Οξγαληζκόο 

 
     

Πνξηνθαιηά 

 

Μαληηάξη 
 

 

Βαθηήξην 

 

Ακνηβάδα 

 

Βαζίιεην 

 

Φπηά 

 

Μύθεηεο 

 

Μνλήξε 

 

Πξώηηζηα 

(4 Χ 0.25κ=1 κ) 
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β) Να γξάςεηε κηαλ (1) νκνηόηεηα θαη κηα (1) δηαθνξά πνπ έρνπλ κεηαμύ 

ηνπο ε ακνηβάδα θαη ην βαθηήξην. 

Οκνηόηεηα: Δίλαη θαη νη δύν κνλνθύηηαξνη νξγαληζκνί. 

Γηαθνξά: Ζ ακνηβάδα έρεη ππξήλα ελώ ην βαθηήξην δελ έρεη. 

(2 Χ 0.5κ=1 κ) 

γ) Σηνλ παξαθάησ πίλαθα δίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηέζζεξηο (4) δσληαλνύο 

νξγαληζκνύο πνπ όινη αλήθνπλ ζηα ζπνλδπισηά. Να αλαθέξεηε ζε πνηα 

Οκνηαμία πνλδπιωηώλ αλήθνπλ νη νξγαληζκνί 1 κέρξη 4, ζπκπιεξώλνληαο 

ηνλ πίλαθα.  

 

                                            

    (4 Χ 0.5κ=2 κ) 

 

 

 

 

Εωληαλνί 

Οξγαληζκνί 

Πιεξνθνξίεο Οκνηαμίεο 

πνλδπιωηώλ 

Οξγαληζκόο 

1 

Εεη θπξίσο ζηε μεξά. Γελλά αβγά ζηε μεξά. 

Αλαπλέεη κε πλεύκνλεο. Τν δέξκα ηνπ είλαη μεξό 

θαη θαιύπηεηαη από θνιίδεο. 

 

Δξπεηά 

Οξγαληζκόο 

2 

Εεη θαη πνιιαπιαζηάδεηαη κόλν ζην λεξό.  

Γελλά αβγά. Αλαπλέεη κε βξάγρηα. Τν δέξκα ηνπ 

θαιύπηεηαη κε ιέπηα. 

 

Φάξηα 

Οξγαληζκόο 

3 

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. 

 

 

Ακθίβηα 

Οξγαληζκόο 

4 

Γελλήζεθε ζηελ μεξά από αβγά κε ζθιεξό 

θέιπθνο. Έρεη ηελ ηθαλόηεηα λα πεηά. Αλαπλέεη κε 

πλεύκνλεο. Τν δέξκα ηνπ θαιύπηεηαη κε θηεξά. 

 

Πηελά 
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δ) Αθνύ δηαβάζεηε ην πην θάησ θείκελν, λα ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηελ 

παξάγξαθν πνπ αθνινπζεί.                                                          

«Τα θόθθηλα θαγθνπξό είλαη πνιπθύηηαξνη νξγαληζκνί πνπ ζπλαληνύκε ζηελ 

Απζηξαιία θαη ζηε Νέα Γνπτλέα. Τα θύηηαξά ηνπο έρνπλ ππξήλα αιιά δελ 

έρνπλ θπηηαξηθό ηνίρσκα. Τν δέξκα ησλ θαγθνπξό θαιύπηεηαη από ηξίρσκα. 

Όια ηα θαγθνπξό είλαη θπηνθάγα. Τν ζειπθό γελλάεη έλα θαη θακηά θνξά δύν 

κηθξά. Τα κηθξά ηνπο πεξλνύλ ηνπο πξώηνπο κήλεο ηεο δσήο ηνπο κέζα ζε 

έλα είδνο ζάθνπ ζηελ θνηιηά ηεο κεηέξαο από όπνπ θαη ζειάδνπλ γηα κεξηθνύο 

κήλεο. Ζ επηζηεκνληθή ηνπο νλνκαζία είλαη Macropus rufus.» 

 

Τα θόθθηλα θαγθνπξό αλήθνπλ ζην βαζίιεην ησλ δώσλ, ζηελ νκνηαμία ησλ  

ζειαζηηθώλ.  Γελ γελλνύλ απγά αιιά δσληαλά κηθξά θαη αλαπλένπλ κε 

πλεύκνλεο . 

Τα θόθθηλα θαγθνπξό αλήθνπλ ζην γέλνο Macropus .  

(4 Χ 0.5κ=2 κ) 

 

ΜΔΡΟ Γ΄: Απνηειείηαη από κίαλ (1) εξώηεζε ηωλ 12 κνλάδωλ. 

Δξώηεζε 8 

α) Τν πην θάησ ζρεδηάγξακκα παξνπζηάδεη ην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ. 

 

 η. Να νλνκάζεηε έλα αέξην πνπ νδεγεί ζηελ αύμεζε ηνπ πην πάλσ 

θαηλνκέλνπ. 

Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα  

  (1 Χ 0.5κ=0.5 κ) 
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ηη. Να εμεγήζεηε κε πνην ηξόπν ε θσηνζύλζεζε ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. 

Σα θπηά θωηνζπλζέηνπλ άξα ρξεζηκνπνηνύλ ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα 

από ηελ αηκόζθαηξα, ην νπνίν κεηώλεηαη. Έηζη κεηώλεηαη θαη ην 

θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ. 

    (1 Χ 1κ=1 κ) 

ηηη. Να πξνηείλεηε δύν (2) ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο  εζείο κπνξείηε λα 

βνεζήζεηε ζηε κείσζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ.    

1. Υξήζε ηωλ κέζωλ καδηθήο κεηαθνξάο π.ρ. ιεωθνξείν 

2. Αλαθπθιώλνληαο 

      (2 Χ 1κ=2 κ)     

β) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα έηζη ώζηε λα 

θαίλεηαη ζπλνπηηθά ε ιεηηνπξγία ηεο θσηνζύλζεζεο. 

 

   

 

 

 

 
 
            Πξώηεο Ύιεο           Απαξαίηεηνη παξάγνληεο           Πξνϊόληα 

 (4 Χ 0.25κ=1 κ)  
 

γ) Τα θπηά (α) θαη (β), αθνύ πνηίζηεθαλ κε ηελ ίδηα πνζόηεηα λεξνύ, 

παξέκεηλαλ ζηηο ζπλζήθεο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα 4, γηα δύν κέξεο. Σηε 

ζπλέρεηα έγηλε ε δηαδηθαζία αλίρλεπζεο ακύινπ ζε έλα θύιιν από θάζε θπηό 

μερσξηζηά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζιηαθό Φωο 

Υιωξνθύιιε 

Νεξό 
Γηνμείδη
ν ηνπ 
άλζξαθα 

 

Γιπθόδε 

 

Ομπγόλν 

Δηθόλα 4 
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Αθνύ κειεηήζεηε ηελ εηθόλα 4 λα απαληήζεηε ηηο πην θάησ εξσηήζεηο: 

η) Πνηα ηδηόηεηα έρεη ην θαπζηηθό λάηξην θαη γηαηί ρξεζηκνπνηήζεθε ζην       

θπηό (α);                                                                                                       

Σν θαπζηηθό λάηξην δεζκεύεη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα. Σν ζηεξήζακε 

ζην θπηό γηα λα ειέγμνπκε αλ ηα θπηά ρξεηάδνληαη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα 

γηα λα θάλνπλ θωηνζύλζεζε.                                                   (2 Χ 0.5κ=1 κ) 

ηη) Να νλνκάζεηε κηαλ άιιε νπζία πνπ έρεη παξόκνηα ηδηόηεηα κε ην θαπζηηθό 

λάηξην θαη ζα κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε ζέζε ηνπ.                                                                    

Σν αζβεζηόλεξν. 

(1 Χ 0.5κ=0.5 κ) 

ηηη) Να βάιεηε ζε θύθιν ηε ζσζηή ιέμε ζηηο παξελζέζεηο ησλ πην θάησ 

πξνηάζεσλ .       

Γηα λα δνύκε αλ ηα θπηά έθαλαλ (αλαπλνή, θωηνζύλζεζε)  πξέπεη λα 

αληρλεύζνπκε ηελ νπζία άκπιν. Γηα λα αληρλεύζνπκε ην άκπιν θόβνπκε έλα 

θύιιν από θάζε θπηό θαη αξρηθά ηα απνρξσκαηίδνπκε ρξεζηκνπνηώληαο 

δεζηό (νηλόπλεπκα, ηώδην).  Μεηά πξνζζέηνπκε 3-4 ζηαγόλεο δηαιύκαηνο 

ησδίνπ ην νπνίν έρεη ρξώκα (θηηξηλνθαθέ, καύξν).                                                    

Όηαλ απνρξσκαηίζνπκε έλα θύιιν από ην θπηό (α) θαη ηνπ πξνζζέζνπκε 

δηάιπκα ησδίνπ ην ρξώκα πνπ ζα πάξεη ζα είλαη (θηηξηλνθαθέ, καύξν). 

Όηαλ απνρξσκαηίζνπκε έλα θύιιν από ην θπηό (β) θαη ηνπ πξνζζέζνπκε 

δηάιπκα ησδίνπ ην ρξώκα πνπ ζα πάξεη ζα είλαη (θηηξηλνθαθέ, καύξν). 

Τν [ θπηό (α), θπηό (β) ] ρξεζηκεύεη σο κέηξν ζύγθξηζεο.         (6 Χ 0.5κ=3 κ)     

  

δ) Γίπια από θάζε πξόηαζε λα γξάςεηε ωζηό ή Λάζνο.        (4 Χ 0.5κ=2 κ) 

ΠΡΟΣΑΔΗ ΧΣΟ Ή ΛΑΘΟ 

Τν θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηε 

δηαηήξεζε ηεο δσήο ζηνλ πιαλήηε καο. 

ΧΣΟ 

Όηαλ πξνζζέζσ δηάιπκα ησδίνπ ζε έλα 

απνρξσκαηηζκέλν θύιιν από έλα θπηό πνπ βξηζθόηαλ 

ζην ζθνηάδη γηα 24 ώξεο, ζα γίλεη καύξν. 

ΛΑΘΟ 

Τα δώα είλαη εηεξόηξνθνη νξγαληζκνί. ΧΣΟ 

Ο ήιηνο είλαη βαζηθή πεγή ελέξγεηαο γηα όινπο ηνπο 

νξγαληζκνύο ηνπ πιαλήηε καο. 

ΧΣΟ 
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ε) η.  Ζ Μαξία έθαλε ην πην θάησ πείξακα γηα λα δηεξεπλήζεη πώο επεξεάδνπλ 

ηε θσηνζύλζεζε θάπνηνη παξάγνληεο. Να θπθιώζεηε ηε δήισζε (1)- (4) πνπ 

είλαη ζσζηή. 

 

 

 

 

 

 

(1) Τν Β είλαη ην πείξακα ειέγρνπ, ζην Α ν παξάγνληαο πνπ αιιάδεη είλαη ην λεξό θαη 

ζην Γ ν παξάγνληαο πνπ αιιάδεη είλαη ην θσο. 

(2) Τν Γ είλαη ην πείξακα ειέγρνπ, ζην Α ν παξάγνληαο πνπ αιιάδεη είλαη ην λεξό θαη 

ζην Β ν παξάγνληαο πνπ αιιάδεη είλαη ην θσο. 

(3) Σν Α είλαη ην πείξακα ειέγρνπ, ζην Β ν παξάγνληαο πνπ αιιάδεη είλαη ην 

λεξό θαη ζην Γ ν παξάγνληαο πνπ αιιάδεη είλαη ην θωο. 

(4) Τν Α είλαη ην πείξακα ειέγρνπ, ζην Β ν παξάγνληαο πνπ αιιάδεη είλαη ην λεξό θαη 

ζην Γ ν παξάγνληαο πνπ αιιάδεη είλαη ην ζθνηάδη. 

 

ηη. Σην ηκήκα Α4 ηνπ Γπκλαζίνπ ηα παηδηά θαηαγξάθνπλ ηελ αλάπηπμε δύν 

θπηώλ θάζε κέξα γηα 8 ζπλερόκελεο κέξεο. Με ηε βνήζεηα ηεο πην θάησ 

εηθόλαο λα επηιέμεηε πνην εξώηεκα ειέγρνπλ ηα παηδηά θαη λα ην θπθιώζεηε.   

 

 

 
 
                     Πξνζηέζεθε 200 ml λεξό ζε θάζε γιάζηξα 
 
(1) Πόζν κπνξεί λα αλαπηπρζεί έλα θπηό; 

(2) Ζ πξνζζήθε ζηδήξνπ ζην ρώκα κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κεγαιύηεξε 

αλάπηπμε ελόο θπηνύ; 

(3) Τα θπηά αλαπηύζζνληαη πεξηζζόηεξν όηαλ κέλνπλ απόηηζηα; 

(4) Πόζν λεξό ρξεηάδνληαη ηα θπηά γηα λα αλαπηπρζνύλ;                       (2 Χ 0.5κ=1 κ) 

 

                                                                               Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 

 

Γξ Κώζηαο Κωλζηαληίλνπ 

          Α                          Β                                Γ 
ην θωο θαη            ην θωο θαη        ην ζθνηάδη θαη 
πνηηζκέλν               απόηηζην             πνηηζκέλν 

   

40 γξ. ζηδήξνπ 
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ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΚΑΚΙΟΤ   ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2015-2016 

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2016 

_______________________________________________________________________ 
 

Μάζεκα: ΦΤΙΚΑ (ΒΙΟΛΟΓΙΑ) 

Τάμε: Α΄        Βαζκόο: _____________/ 40 

Ζκεξνκελία: 09/06/2016      Οινγξάθσο:______________ 

Φξόλνο: 1 ώξα 30 ιεπηά       Υπνγξαθή Καζεγήηξηαο: ____ 
 

Ολνκαηεπώλπκν: _______________________________ Τκήκα: _____  Αξηζκόο:  ____ 
_________________________________________________________________________ 

 
 

Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από 8 ζειίδεο.  
Να γξάθεηε κε κπιε ή καύξν κειάλη. 
Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ. 
 
ΜΔΡΟ Α΄ (10 κνλάδεο) 
 
Απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο. 
Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δπόκηζε (2,5) κνλάδεο. 
Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο. 
 
1. α) Τα ζώκαηα πνπ ππάξρνπλ ζηε θύζε δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο. Να νλνκάζεηε 
ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθεη θάζε έλα από ηα πην θάησ ζώκαηα. 
  

Βακβάθη 
 

Γπάιηλν δνρείν Υειώλα  

Νεθξό 
 

Άβην Έκβην 

(κνλάδεο: 1,5) 
 
β) Να γξάςεηε δύν ιεηηνπξγίεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ όινπο ηνπο δσληαλνύο νξγαληζκνύο. 

(i) Αλαπλένπλ  

(ii) Αλαπαξάγνληαη 

(κνλάδεο: 1) 
 
 
2. Να ζπκπιεξώζεηε ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα πνπ αλαθέξεηαη ζηε θσηνζύλζεζε. 

 

 

 

 

 

 
(κνλάδεο: 2,5)  

Γηνμείδην ηνπ 
άλζξαθα 

Ήιηνο 

Φισξνθύιιε  

Νεξό  Ομπγόλν  
Γιπθόδε – 
άκπιν  
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3. Οη δσληαλνί νξγαληζκνί ρσξίδνληαη ζε βαζίιεηα. Να νλνκάζεηε ην βαζίιεην ζην νπνίν 
αλήθεη θάζε έλαο από ηνπο πην θάησ νξγαληζκνύο. 
 

 

  

 

 

Μύθεηεο Φπηά Πξώηηζηα Εώα Μνλήξε 

(κνλάδεο: 2,5)  
 

4. Σηνλ πην θάησ πίλαθα, λα γξάςεηε θάησ από θάζε εηθόλα ην επίπεδν νξγάλσζεο ην 
νπνίν ηαηξηάδεη: 

 
όξγαλν, νξγαληθό ζύζηεκα, ηζηόο, νξγαληζκόο, θύηηαξν 

 

     

Κύηηαξν  Οξγαληθό 
ζύζηεκα  

Όξγαλν  Οξγαληζκόο  
 

Ιζηόο 

(κνλάδεο: 2,5) 
 
 

ΜΔΡΟ Β΄ (18 κνλάδεο) 
 
Απνηειείηαη από ηξεηο (3) εξσηήζεηο. 
Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε έμη (6) κνλάδεο. 
Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο. 

 
1. α) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζην πην θάησ θείκελν πνπ αλαθέξεηαη ζηε ιεηηνπξγία ηεο 
θσηνζύλζεζεο: 
 
Τα θπηά κε ηε βνήζεηα ηεο ρισξνθύιιεο  δεζκεύνπλ ειηαθό θσο θαη ρξεζηκνπνηώληαο σο 

πξώηεο ύιεο ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα ηεο αηκόζθαηξαο θαη ην λεξό, παξάγνπλ κόλα ηνπο 

ηελ  ηξνθή ηνπο, ελώ παξάιιεια ειεπζεξώλνπλ ζηελ αηκόζθαηξα νμπγόλν απαξαίηεην γηα 

όινπο ηνπο δσληαλνύο νξγαληζκνύο. 

(κνλάδεο: 1,5) 
 

http://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://e-blogakia.blogspot.com/2015/01/3-view-more-presentations-or-upload.html&ei=KL5qVcyRKoOBU-2vgbAN&bvm=bv.94455598,d.d24&psig=AFQjCNF7FhTKBp-zXtx2ztNqy66WRf35hQ&ust=1433145179648746
http://asteiakias.pblogs.gr/tags/elefantas.html
http://www.google.com.cy/url?url=http://www.skarentzos.com/shop/index.php?manufacturers_id=17&page=1&sort=2d&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj7iab14YPNAhVhOMAKHSKlBlsQwW4IFjAB&usg=AFQjCNH1fzIkzV8ssmHCSbVX7OPoX1f9HQ
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β) Έρνπκε δύν θπηά γεξαληνύ. Τν έλα είλαη ζην θσο (Α) θαη ην άιιν ζην ζθνηάδη (Β). Τα 
αθήλνπκε έηζη γηα 2-3 κέξεο. Παίξλνπκε έλα θύιιν από θάζε θπηό θαη αθνύ ηα 
απνρξσκαηίζνπκε ηνπο πξνζζέηνπκε ηώδην. 
 
Πνηα αιιαγή ζα παξαηεξήζνπκε ζε θάζε θύιιν; 
 
(i) Φύιιν από θπηό ζην θσο (Α) + ηώδην: καύξν  ρξώκα 
 
 
 
(ii) Φύιιν από θπηό ζην ζθνηάδη (Β) + ηώδην: θηηξηλνθαθέ  ρξώκα 

           
   

(κνλάδεο: 1) 
 
Σε πνην ζπκπέξαζκα κπνξνύκε λα θαηαιήμνπκε κε ην πην πάλσ πείξακα όζνλ αθνξά ζηε 
ιεηηνπξγία ηεο θσηνζύλζεζεο;  
 
Τν θσο είλαη απαξαίηεηνο παξάγνληαο γηα λα γίλεη ε ιεηηνπξγία ηεο θσηνζύλζεζεο 

           (κνλάδεο: 0,5) 
 

γ) Σηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, λα ζπκπιεξώζεηε ηνπο παξάγνληεο ηνπ πεηξάκαηνο πνπ 
αθνξνύλ ζην πην πάλσ πείξακα. 
 

Α/Α 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΣΟΤ ΠΔΙΡΑΜΑΣΟ 

Παξάγνληεο  
πνπ θξαηήζαηε 

ζηαζεξνύο 

Παξάγνληαο  
πνπ αιιάμαηε 

Παξάγνληαο  
πνπ κεηξήζαηε 

1. Φπηό 
 

Φσο 

 

Άκπιν – κε ηε βνήζεηα ηνπ 

δηαιύκαηνο ησδίνπ 
2. Μέγεζνο θύιινπ 

 
(κνλάδεο: 1) 

 
δ) Ζ ιεηηνπξγία ηεο θσηνζύλζεζεο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ ύπαξμε δσήο ζηνλ πιαλήηε 
καο. Να αλαθέξεηε δύν ιόγνπο πνπ λα δηθαηνινγνύλ ηε ζεκαζία ηεο θσηνζύλζεζεο γηα 
όινπο ηνπο δσληαλνύο νξγαληζκνύο. 
 
(i) Γίλεη νμπγόλν απαξαίηεην γηα ηελ αλαπλνή όισλ ησλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ 

(ii) Γίλεη ζξεπηηθέο νπζίεο, απαξαίηεηεο γηα όινπο ηνπο δσληαλνύο νξγαληζκνύο 

(κνλάδεο: 2) 
 
 
 
 
 

Β 

Α 
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2. α) Τα δύν ζρήκαηα παξνπζηάδνπλ έλα δσηθό θαη έλα θπηηθό θύηηαξν. Να νλνκάζεηε ηα 
κέξε κε ηνπο αξηζκνύο 1 – 6 ζηνλ πην θάησ πίλαθα.    
 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 
 

 

 

 

1  
Ππξήλαο 

4  
Φπκνηόπην 

2  
Κπηηαξόπιαζκα 

5  
Φισξνπιάζηεο 

3 Κπηηαξηθή ή πιαζκαηηθή κεκβξάλε 
 

6 Μηηνρόλδξην 

(κνλάδεο: 3) 
 
β) Να γξάςεηε δύν δηαθνξέο αλάκεζα ζην δσηθό θαη ην θπηηθό θύηηαξν. 
 
(i) Τν θπηηθό θύηηαξν έρεη ρισξνπιάζηεο ελώ ην δσηθό δελ έρεη 

(ii) Τν θπηηθό θύηηαξν έρεη θπηηαξηθό ηνίρσκα ελώ ην δσηθό δελ έρεη 

 (κνλάδεο: 2) 

 
γ) Ζ ακνηβάδα ραξαθηεξίδεηαη σο επθαξπσηηθόο κνλνθύηηαξνο νξγαληζκόο, ελώ ην 
βαθηήξην ηεο ζαικνλέιαο σο πξνθαξπσηηθόο κνλνθύηηαξνο νξγαληζκόο. Να γξάςεηε δύν 
δηαθνξέο αλάκεζα ζην πξνθαξπσηηθό θαη ην επθαξπσηηθό θύηηαξν. 
 
(i) Τν επθαξπσηηθό θύηηαξν έρεη ππξήλα ελώ ην πξνθαξπσηηθό δελ έρεη ππξήλα  

(ii) Σην επθαξπσηηθό θύηηαξν ην γελεηηθό πιηθό DNA βξίζθεηαη κέζα ζηνλ ππξήλα ελώ ζην 
πξνθαξπσηηθό βίζθεηαη κέζα ζην θπηηαξόπιαζκα 

(κνλάδεο: 1) 
 
 
 

 

 

 

 

 6 

  1 

2 

  3 

4 

5 
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3. Τν πην θάησ ζρεδηάγξακκα παξνπζηάδεη έλα  ηξνθηθό πιέγκα. Αθνύ ην κειεηήζεηε, λα 
απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α) Φξεζηκνπνηώληαο ην πην πάλσ πιέγκα λα νλνκάζεηε:     

      

Έλαλ Κνξπθαίν Θεξεπηή  Αιεπνύδεο / Γεξάθηα θαη θνπθνπβάγηεο 

Έλα Φπηνθάγν Οξγαληζκό Λαγνί / ζθίνπξνη / πνληίθηα  

Έλα Σαξθνθάγν Οξγαληζκό Αιεπνύδεο / αξάρλεο / θξύλνη  

Έλαλ Παξαγσγό Φπηά  

(κνλάδεο: 2) 
 

β) Να νλνκάζεηε δύν νξγαληζκνύο από ην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα πνπ 
αληαγσλίδνληαη γηα ηελ ηξνθή ηνπο θαη λα νλνκάζεηε ηελ ηξνθή απηή.     
                                                                                                     

Οξγαληζκόο 1 Οξγαληζκόο 2 Σξνθή γηα ηελ νπνία 

αληαγσλίδνληαη 

 

Αιεπνύδεο 

 

 

Γεξάθηα θαη 

θνπθνπβάγηεο 

 

Δληνκνθάγα πνπιηά 

 

(κνλάδεο: 1,5) 
 

                  Φπηά 
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γ) Μειεηώληαο ην  ηξνθηθό πιέγκα ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο, λα γξάςεηε κηα ηξνθηθή 
αιπζίδα πνπ λα απνηειείηαη από ηξεηο (3) νξγαληζκνύο.        
                                         
                   Φπηά            Λαγνί                                          Αιεπνύδεο  

(κνλάδεο: 0,75) 
δ) Τη παξνπζηάδνπλ ηα βέιε ζε κηα ηξνθηθή αιπζίδα; 

Πώο κεηαθέξεηαη ε ελέξγεηα από ηνλ έλα νξγαληζκό ζηνλ άιιν  

(κνλάδεο: 0,25) 
 
ε) Να αλαθέξεηε δύν θνηλά ραξαθηεξηζηηθά πνπ παξνπζηάδνπλ όιεο νη ηξνθηθέο 
αιπζίδεο. 
 
(i) Αξρίδνπλ όιεο κε έλα παξαγσγό  

(ii) Σην ηέινο έρνπλ έλαλ θνξπθαίν ζεξεπηή, δειαδή έλαλ νξγαληζκό πνπ δελ ηξώγεηαη από 
θαλέλα 

(κνλάδεο: 1) 
 
ζη) Τη ζα επέιεγε λα κειεηήζεη έλαο επηζηήκνλαο πνπ αζρνιείηαη κε ηηο ηξνθηθέο ζρέζεηο 
κεηαμύ ησλ νξγαληζκώλ ελόο νηθνζπζηήκαηνο, ηηο ηξνθηθέο αιπζίδεο ή ην ηξνθηθό 
πιέγκα; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  
 
Έλα ηξνθηθό πιέγκα γηαηί δείρλεη όινπο ηνπο νξγαληζκνύο πνύ ηξώεη θαη όινπο ηνπο 

νξγαληζκνύο από ηνπο νπνίνπο ηξώγεηαη θάζε νξγαληζκόο 

 (κνλάδεο: 0.5) 
 
 
ΜΔΡΟ Γ΄ (12 κνλάδεο) 
 
Απνηειείηαη από κία (1) εξώηεζε ησλ δώδεθα (12) κνλάδσλ. 
 
1. α) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην γελλεηηθό ζύζηεκα 
ηνπ αλζξώπνπ. 
 
(i) Τα αξζεληθά γελλεηηθά θύηηαξα νλνκάδνληαη ζπεξκαηνδσάξηα θαη παξάγνληαη ζηα 

εηδηθά γελλεηηθά όξγαλα πνπ νλνκάδνληαη όξρεηο 

 

(ii) Τα ζειπθά γελλεηηθά θύηηαξα νλνκάδνληαη σάξηα θαη παξάγνληαη ζηα εηδηθά γελλεηηθά 

όξγαλα πνπ νλνκάδνληαη σνζήθεο 

 

(iii) Ζ έλσζε ηνπ αξζεληθνύ κε ην ζειπθό γελλεηηθό θύηηαξν νλνκάδεηαη γνληκνπνίεζε 

θαη ην λέν θύηηαξν πνπ δεκηνπξγείηαη νλνκάδεηαη δπγσηό 

(κνλάδεο: 3) 
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β) Τν πην θάησ ζρήκα παξνπζηάδεη ην γελλεηηθό ζύζηεκα ηεο γπλαίθαο. Να νλνκάζεηε ηα 
κέξε πνπ θαίλνληαη κε ηνπο αξηζκνύο 1 – 6. 
 

 

 

(κνλάδεο: 3) 
 

γ) Ζ Μαξία έρεη θαηακήλην θύθιν 28 εκεξώλ. Ζ πξώηε κέξα ηεο  έκκελεο ξύζεο ηεο είλαη 
ζηηο 3 Μαΐνπ.  
Να ππνινγίζεηε: 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
(iii) Πόηε ζα έρεη ηελ επόκελε έκκελε ξύζε ε Μαξία ζε πεξίπησζε πνπ δε κείλεη έγθπνο; 

31 Μαΐνπ  

(κνλάδεο: 0.5) 
 
 
 
 
 
 

ΜΑΙΟ 2016 

Γε Τξ Τε Πε Πα Σα 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    

   Σάιπηγγα ή  
σαγσγόο  

1 

Ωνζήθε  2 

Κόιπνο  3 

      Μήηξα/Βιελλνγόλνο 
ηεο κήηξαο  

5 

     Τξάρεινο  6 

 4 Αηδνίν  

(i) Πόηε ζα έρεη σνξξεμία ε Μαξία;  

16 Μαΐνπ             

(κνλάδεο: 0.5) 
 

 (ii) Πνηεο κέξεο ηνπ θαηακήληνπ θύθινπ ηεο κπνξεί 
 λα κείλεη έγθπνο ε Μαξία, αλ έρεη ζεμνπαιηθή επαθή; 

13 Μαΐνπ κέρξη 18 Μαΐνπ  

(κνλάδεο: 0.5) 
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δ) Να απαληήζεηε ζηηο πην θάησ εξσηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εγθπκνζύλε: 
(i) Πόζν δηαξθεί; 9 κήλεο ή 38 εβδνκάδεο πεξίπνπ 

(κνλάδεο: 0.5) 
 
(ii) Πώο πξνζηαηεύεηαη ην έκβξπν θαηά ηε δηάξθεηά ηεο;  
Με ην ακληαθό πγξό πνπ βξίζθεηαη κέζα ζηνλ ακληαθό ζάθν 

(κνλάδεο: 0.5) 
(iii) Πώο ηξέθεηαη ην έκβξπν θαηά ηε δηάξθεηά ηεο;  

Από ηνλ πιαθνύληα θαη δηα κέζνπ ηνπ νκθάιηνπ ιώξνπ 

(κνλάδεο: 0.5) 
 
ε) Ο Γηάλλεο είλαη έλα λενγέλλεην αγνξάθη ζην νπνίν ν γηαηξόο κεηά από εμεηάζεηο 
δηέγλσζε όηη παξνπζηάδεη θξπςνξρία θαη πξέπεη λα ρεηξνπξγεζεί ζύληνκα. Να εμεγήζεηε: 
 
(i) Τη είλαη ε θξπςνξρία; 
Μία πάζεζε θαηά ηελ νπνία είηε ν έλαο είηε θαη νη δύν όξρεηο ηνπ λενγέλλεηνπ αληί λα 
βξίζθνληαη κέζα ζην όζρεν παξακέλνπλ ζηελ θνηιηαθή πεξηνρή ηνπ εκβξύνπ ζηελ νπνία 
έπξεπε λα βξίζθνληαη κέρξη ηνλ 7ν κήλα ηεο εγθπκνζύλεο 

 (κνλάδεο: 1) 
(ii) Γηαηί είλαη απαξαίηεην λα γίλεη ρεηξνπξγηθή επέκβαζε; 

Γηαηί ε ςειή ζεξκνθξαζία πνπ ππάξρεη ζην εζσηεξηθό ηνπ νξγαληζκνύ ζθνηώλεη ηα 
ζπεξκαηνδσάξηα θαη έηζη ην άηνκν κπνξεί λα γίλεη ζηείξν 

 (κνλάδεο: 1) 
 

ζη) Να γξάςεηε κε ηε ζεηξά ηα κέξε ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ άληξα από ηα νπνία 
πεξλνύλ ηα ζπεξκαηνδσάξηα, μεθηλώληαο από ην ηόπν παξαγσγήο ηνπο κέρξη θαη ηελ 
έμνδό ηνπο από ην ζώκα. 
 
 
 
 
 

(κνλάδεο: 1) 
 
 
 
Οη Δηζεγήηξηεο:        Ο Γηεπζπληήο 
Μπισλά Παλαγηώηα  Β.Γ. 
Κξαζηά Παλαγηώηα  
 
         Φαλδξηώηεο Γεκήηξεο 
 
 

Όξρεηο  Δπηδηδπκίδεο  Σπεξκαηηθνί 
πόξνη 

Οπξήζξα  



ΓΤΜΝΑΙΟ ΝΑΡΕΚ 
ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015-2016 
 
 

 
 
ΓΡΑΠΣΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2016 
 
 

 
ΒΑΘΜΟ: …………/40, .……..…./20 

ΟΛΟΓΡΑΦΩ: …………………..………. 

ΤΠΟΓΡ.: ……………………………………. 

 
ΣΑΞΗ:                  Α’  ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤΕΙ 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/06/2016 
 
 

 
ΜΑΘΗΜΑ: ΦΤΙΚΑ (ΦΤΙΚΗ-ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΛΟΓΙΑ) 

 
ΤΝ. ΧΡΟΝΟ: 1 ΩΡΑ 30 ΛΕΠΣΑ 
(90ϋΛΕΠΣΑ) 
 
 

 
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ: …………………………………………………. 

 
ΣΜΗΜΑ: …………………..  ΑΡ. …….. 
 

 
 
 

ΠΡΟΟΧΗ 
Να προςζξετε τθν εμφάνιςθ του γραπτοφ ςασ. 

                              Να γράψετε μόνο με μπλε ι μαφρο μελάνι. 

                             Απαγορεφεται θ χριςθ διορκωτικοφ υγροφ (Tipp-Ex). 

        Σο εξεταςτικό δοκίμιο αποτελείται από 11 ςελίδεσ. 

 

 
 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΣΤΧΙΑ 
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ΜΕΡΟ Α:   Αποτελείται από τζςςερισ (4) ερωτιςεισ. 
  Κάκε ορκι απάντθςθ βακμολογείται με δυόμιςθ (2.5) μονάδεσ. 
  Να απαντιςετε όλεσ τισ ερωτιςεισ. 
 
Ερϊτθςθ 1 
 
Να ςυμπλθρϊςετε τισ πιο κάτω προτάςεισ με τισ κατάλλθλεσ λζξεισ.        (5 x 0.5μ=2.5μ) 

α) Μία δερμάτινθ ηϊνθ κεωρείται νεκρό ςϊμα. 

β)  Ζνα όργανο αποτελείται από πολλοφσ  ιςτοφσ . 

γ)  Σο διάλυμα ιωδίου αποκτά μαφρο. χρϊμα όταν ζρκει ςε επαφι με το άμυλο. 

δ) Η βαςικι δομικι και λειτουργικι μονάδα τθσ ηωισ είναι το κφτταρο . 

ε) Ζνα από τα μζρθ του φωτονικοφ μικροςκοπίου είναι ο προςοφκάλμιοσ φακόσ. 

 

Ερϊτθςθ 2 

α) Δίνεται θ πιο κάτω τροφικι αλυςίδα.                        (2 x 0.5μ=1μ) 

  

Με βάςθ τθν πιο πάνω τροφικι αλυςίδα να γράψετε ζνα κιραμα και τον κθρευτι του. 

Θιραμα: ……καλαμάρι…….. κθρευτισ: …………καλάςςιοσ ελζφαντασ…. 

 

β) Να φτιάξετε μια τροφικι αλυςίδα με βάςθ τουσ πιο κάτω οργανιςμοφσ: 

ςκουλικι φυτό  πουλί  αετόσ              (1 x 1μ=1μ) 

 

γ)  Πϊσ ονομάηονται τα ηϊα με βάςθ τθ κζςθ τουσ ςε ζνα τροφικό πλζγμα; (1 x 0.5μ=0.5μ) 

…………καταναλωτζσ……………………………………………………………. 

 

Ερϊτθςθ 3 

α) Γιατί τα γυαλάκια που χρθςιμοποιοφμε για να φτιάξουμε ζνα παραςκεφαςμα πρζπει να 

είναι πολφ κακαρά;              (1 x 0.5μ=0.5μ) 

Σα γυαλάκια πρζπει να είναι πολφ κακαρά γιατί ζτςι είμαςτε ςίγουροι ότι το αυτό που 

βλζπουμε είναι το αντικείμενο μασ και όχι ξζνα ςωματίδια (π.χ. από τα χζρια μασ). 

 

 

φυτοπλαγκτόν μικρά ηϊα καλαμάρι 
καλάςςιοσ 
ελζφαντασ 

όρκα 
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β) Για τθν ετοιμαςία ενόσ παραςκευάςματοσ από επιδερμίδα κρεμμυδιοφ ακολουκοφμε τα 

πιο κάτω βιματα. Να βάλετε τα βιματα ςτθ ςωςτι χρονικι ςειρά.          (4 x 0.5μ=2μ) 

 

Βιματα: 

 

ωςτι χρονικι ςειρά βθμάτων:  ....Δ....     ...Α……. …Β…….    ……Γ….. 

 

 

Ερϊτθςθ 4 

Να ονομάςετε τα όργανα που παρουςιάηουν οι ενδείξεισ 1-5 ςτο πιο κάτω ςχιμα όπωσ το 

παράδειγμα με τον αρικμό 6.            (5 x 0.5μ=2.5μ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Α Β Γ Δ 
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ΜΕΡΟ Β:   Αποτελείται από τρεισ (3) ερωτιςεισ. 
  Κάκε ορκι απάντθςθ βακμολογείται με ζξι (6) μονάδεσ. 
  Να απαντιςετε όλεσ τισ ερωτιςεισ. 
 

Ερϊτθςθ 5 

α) Να παρατθριςετε τισ πιο κάτω εικόνεσ και να απαντιςετε τα ερωτιματα που 

ακολουκοφν.           

 

 

i. ε ποιο βαςίλειο των ηωντανϊν οργανιςμϊν ταξινομοφνται θ αμοιβάδα και το 

βακτιριο ςαλμονζλα;                                          (2 x 0.5μ=1μ) 

Η αμοιβάδα ανικει ςτο βαςίλειο των ……Πρωτίςτων…….. 

Σο βακτιριο ςαλμονζλα ανικει ςτο βαςίλειο που είναι γνωςτό ωσ ……Μονιρθ……… 

ii. Ποιο από τα πιο πάνω κφτταρα (Α και Β) είναι ευκαρυωτικό; …Α….. (1 x 0.5μ=0.5μ) 

iii. Να αναφζρετε δφο κριτιρια που χρθςιμοποιιςατε για να καταλιξετε ςτθν πιο 

πάνω απάντθςθ.                (2 x 0.5μ=1μ) 

Κριτιριο 1: ………θ παρουςία πυρινα ςτο κφτταρο Α………. 

Κριτθριο 2: ………θ παρουςία μιτοχονδρίου ςτο κφτταρο Α……………………………………… 

iv. Να ονομάςετε ζνα ευκαρυωτικό κφτταρο που γνωρίηετε εκτόσ από το πιο πάνω. 

…………………………ωάριο…………………………………………..  (1 x 0.5μ=0.5μ) 

v. Να γράψετε δφο (2) διαφορζσ μεταξφ ευκαρυωτικοφ και προκαρυωτικοφ κυττάρου. 

         (2 x 0.5μ=1μ) 

 Ευκαρυωτικό κφτταρο Προκαρυωτικό κφτταρο 

1 Σο γενετικό υλικό (DNA) βρίςκεται 

μζςα ςτον πυρινα 

Σο γενετικό υλικό βρίςκεται ελεφκερο 

ςτο κζντρο του κυττάρου 

2 Ζχει μιτοχόνδρια Δεν ζχει μιτοχόνδρια 

 

Α. Αμοιβάδα  Β. Βακτιριο ςαλμονζλα  
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vi. Να αντιςτοιχιςετε τα οργανίδια του κυττάρου ςτθ ςτιλθ Α με τθν αντίςτοιχθ 

λειτουργία τουσ ςτθ ςτιλθ Β.                             (4 x 0.5μ=2μ) 

 

Οργανίδιο  

κυττάρου 

 Λειτουργία οργανιδίου Αντιςτοίχθςθ 

Α. Μιτοχόνδριο 

1. Ξεχωρίηει το εςωτερικό από το εξωτερικό 

περιβάλλον. Ελζγχει ποιεσ ουςίεσ μπαίνουν και 

ποιεσ βγαίνουν. 

Α- …4… 

Β. Πυρινασ 2.  Ιςχυρό περίβλθμα φτιαγμζνο από κυτταρίνθ Β- …5… 

Γ. Κυτταρικι 

μεμβράνθ 

3. Αποτελεί αποκικθ νεροφ και άλλων ουςιϊν ςτο 

φυτικό κφτταρο. 
Γ- …1… 

Δ. Χυμοτόπιο 
4. Εκεί γίνονται οι καφςεισ και απελευκερϊνεται 

ενζργεια. 
Δ- …3… 

 5. Ελζγχει όλεσ τισ λειτουργίεσ του κυττάρου.  

 

Ερϊτθςθ 6 

α) i. Ποιο κριτιριο χωρίηει το βαςίλειο των ηϊων από αυτό των φυτϊν;          (1 x 0.5μ=0.5μ) 

…………θ φπαρξθ κυτταρικοφ τοιχϊματοσ ςτα φυτικά κφτταρα…………….. 

ii. Με βάςθ ποιο χαρακτθριςτικό διακρίνουμε τισ υνομοταξίεσ των ηϊων (ςπονδυλωτά και 

αςπόνδυλα);  ……θ φπαρξθ οςτϊν και ςπονδυλικισ ςτιλθσ…………     (1 x 0.5μ=0.5μ) 

 

β) τον πιο κάτω πίνακα δίνονται πλθροφορίεσ για τζςςερα ςπονδυλωτά ηϊα Α-Δ. Να 

μελετιςετε τον πίνακα και να απαντιςετε τισ ερωτιςεισ που ακολουκοφν. 
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αναπαραγωγικό 

ςφςτθμα 
κυκλοφορικό 

ςφςτθμα 

ερειςτικό 

ςφςτθμα 

πεπτικό 

ςφςτθμα 

i. ε ποια ομοταξία πονδυλωτϊν ανικουν οι οργανιςμοί Α-Δ;                    (4 x 0.5μ=2μ) 

Α. …………ψάρια………………..   Β:………………αμφίβια………………….. 

Γ. …………πτθνά………………………..  Δ:………………κθλαςτικά………………………….. 

ii.  Να γράψετε δφο (2) ςθμαντικζσ διαφορζσ με βάςθ τισ οποίεσ μπορείτε να διακρίνετε τον 

οργανιςμό Γ από τον οργανιςμό Δ.                (2 x 0.5μ=1μ) 

Διαφορά 1: ………ο οργανιςμόσ Γ γεννά αυγά ενϊ ο Δ ηωντανά μικρά…… 

Διαφορά 2: …τα εξαρτιματα ςτο δζρμα του οργανιςμοφ Γ είναι τα φτερά και του Δ οι τρίχεσ 

iv. Να αναφζρετε ζναν οργανιςμό που ανικει ςτθν ομοταξία Δ και μπορεί να πετά και ζναν 

που μπορεί να κολυμπά.                         (2 x 0.25μ=0.5μ) 

Πετά: ……νυχτερίδα……………… Κολυμπά: ……………δελφίνι………… 

γ) τθ διπλανι εικόνα παρουςιάηονται διάφορα 

πονδυλωτά ηϊα.  

i. Πόςα ηϊα τθσ εικόνασ ανικουν ςτθν ομοταξία Δ; 

………………7…………………………  (1 x 0.5μ=0.5μ) 

ii. Πόςα ηϊα τθσ εικόνασ δεν ανικουν ςε καμιά από 

τισ ομοταξίεσ Α-Δ αλλά ςε μια άλλθ Ε; 

…………………2……………….……………... (1 x 0.5μ=0.5μ) 

iii. Με τι καλφπτεται το ςϊμα των ηϊων που 

ανικουν ςτθν ομοταξία Ε;                  (1 x 0.5μ=0.5μ) 

………………φολίδεσ……………………………. 

 

Ερϊτθςθ 7 

α) Οι πιο κάτω εικόνεσ απεικονίηουν μζρθ/όργανα κάποιων οργανικϊν ςυςτθμάτων του 

ανκρϊπινου οργανιςμοφ. Να γράψετε κάτω από κάκε εικόνα το οργανικό ςφςτθμα που 

αντιπροςωπεφει.                       (4 x 0.5μ=2μ) 
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β) Κάτω από το μικροςκόπιο παρατθρικθκαν τα πιο κάτω ανκρϊπινα κφτταρα.  

    i. Πϊσ ονομάηονται τα κφτταρα αυτά; 

     ………ςπερματοηωάρια……..       (1 x 0.5μ=0.5μ) 

     ii. Ποια δφο χαρακτθριςτικά του κυττάρου τθσ διπλανισ εικόνασ       

      το βοθκοφν να κινείται γριγορα;              (2 x 0.25μ=0.5μ) 

 ……το υδροδυναμικό ςχιμα του…………… 

 ……θ φπαρξθ τθσ ουράσ………………………………… 

 
γ) i. Να γράψετε μια λειτουργία που επιτελοφν τα πιο κάτω όργανα ςτο αναπαραγωγικό 

ςφςτθμα του άντρα:                     (5 x 0.25μ=1.25μ) 

-επιδιδυμίδα: ………παράγει εκκρίματα……………………….. 

-όρχεισ: …………παράγουν τα ςπερματοηωάρια και διάφορα εκκρίματα……………… 

-πζοσ: ……………διοχετεφει το ςπζρμα ςτον κόλπο τθσ γυναίκασ………………. 

-προςτάτθσ αδζνασ: ……………παράγει εκκρίματα…………… 

-ςπερματοδόχοσ κφςτθ: ………παράγουν εκκρίματα που διοχετεφονται ςτουσ αντίςτοιχουσ 

ςπερματικοφσ πόρουσ. 

ii. Σι εξαςφαλίηει ςτουσ όρχεισ το όςχεο;                (1 x 0.25μ=0.25μ) 

……Εξαςφαλίηει χαμθλότερθ κερμοκραςία από αυτι του ςϊματοσ (2-3οC)…………. 

δ) Να γράψετε ποιο όργανο του γυναικείου αναπαραγωγικοφ ςυςτιματοσ επιτελεί τθν 

κακεμιά από τισ πιο κάτω λειτουργίεσ.                                        (6 x 0.25μ=1.5μ) 

-παράγει τισ γυναικείεσ ορμόνεσ: ………………ωοκικθ…………………………………….. 

-οδθγεί τα ςπερματοηωάρια ςτο ωάριο: ………ωαγωγόσ……………………………………. 

-εκεί αναπτφςςεται το ζμβρυο: ………μιτρα……………………………………………. 

-διαςτζλλεται κατά τον τοκετό βοθκϊντασ ζτςι ςτθν ζξοδο του εμβρφου:……τράχθλοσ… 

-παράγει τα γεννθτικά κφτταρα, δθλαδι τα ωάρια:………ωοκικθ………………….. 

-εκεί γίνεται θ γονιμοποίθςθ του ωαρίου: ……………ωαγωγό…….………………………… 
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Α Β Γ 

ΜΕΡΟ Γ:   Αποτελείται από ζνα (1) ερϊτθμα. 
  Η ορκι απάντθςθ βακμολογείται με δϊδεκα (12) μονάδεσ. 
   
Ερϊτθςθ 8 

α) Να ςυμπλθρϊςετε το πιο κάτω ςχεδιάγραμμα, ϊςτε αυτό να περιγράφει τθ διαδικαςία 

τθσ φωτοςφνκεςθσ.                                (6 x 0.25μ=1.5μ) 

  

 

 

 

 

β) Να διαβάςετε προςεκτικά τισ οδθγίεσ, να παρατθριςετε το ςχιμα και να απαντιςετε τα 

ερωτιματα που ακολουκοφν. 

Σα όμοια φυτά, Α, Β και Γ, βρίςκονται ςτο ίδιο ςτάδιο ανάπτυξθσ και ζχουν πράςινα φφλλα. 

Πριν από τθν εκτζλεςθ του πειράματοσ τα τρία φυτά παρζμειναν ςτο ςκοτάδι για 48 ϊρεσ. 

Μετά τα φυτά τοποκετικθκαν όπωσ φαίνεται ςτθν εικόνα, ςε μζροσ με αζρα. Σο φυτό Β 

ζμεινε απότιςτο κατά τθ διάρκεια του πειράματοσ, ενϊ το φυτό Γ ζμεινε ςτο ςκοτάδι ςε 

κλειςτό κουτί. Σο πείραμα, όπωσ φαίνεται πιο κάτω, είχε διάρκεια 2 μζρεσ. Μετά το τζλοσ 

του πειράματοσ κόψαμε ζνα φφλλο από κάκε φυτό, το αποχρωματίςαμε και ανιχνεφςαμε 

το άμυλο ςε αυτά.  

 

 

 

 

 

 

 

i. Γιατί τα φυτά πριν από το πείραμα παρζμειναν για 48 ϊρεσ ςτο ςκοτάδι; 

Για να γίνει απαμφλωςθ δθλαδι να καταναλωκεί το άμυλο που ζχει αποκθκευτεί ςτα 

φφλλα. Ζτςι το άμυλο που κα ανιχνευτεί ςτο τζλοσ του πειράματοσ κα είναι ςίγουρα 

αποτζλεςμα του πειράματοσ μασ.                 (1 x 0.5μ=0.5μ) 

ii. Ποιοσ είναι ο ρόλοσ του φυτοφ Α ςτο πιο πάνω πείραμα;                       (1 x 0.5μ=0.5μ) 

…………………Σο φυτό Α αποτελεί το μάρτυρα του πειράματοσ μασ ………………… 
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iii. Ποιο είναι το αποτζλεςμα τθσ ανίχνευςθσ αμφλου ςτα φφλλα των φυτϊν Α, Β και Γ 

(κετικό ι αρνθτικό); Να δικαιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ με βάςθ τισ ςυνκικεσ του 

πειράματοσ ςυμπλθρϊνοντασ τον πιο κάτω πίνακα.                (6 x 0.25μ=1.5μ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Θετικό (υπάρχει άμυλο) ι 

Αρνθτικό (δεν υπάρχει 

άμυλο) 

Δικαιολόγθςθ 

 

Φφλλο 

Α 

 

Θετικό 

Τπάρχουν όλεσ οι πρϊτεσ φλεσ και όλοι οι 

απαραίτθτοι παράγοντεσ που απαιτοφνται για 

τθν λειτουργία τθσ φωτοςφνκεςθσ και τθν 

παραγωγι τθσ γλυκόηθσ (αμφλου) 

 

Φφλλο 

Β 

 

Αρνθτικό 

Σο φυτό ζχει ςτερθκεί το νερό που είναι 

απαραίτθτθ πρϊτθ φλθ για τθ λειτουργία τθσ 

φωτοςφνκεςθσ με αποτζλεςμα να μθν 

παραχκεί γλυκόηθ (άμυλο) 

 

Φφλλο 

Γ 

 

Αρνθτικό 

Σο φυτό ζχει ςτερθκεί το φωσ που είναι 

απαραίτθτοσ παράγοντασ για τθ λειτουργία 

τθσ φωτοςφνκεςθσ με αποτζλεςμα να μθν 

παραχκεί γλυκόηθ (άμυλο) 
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iv. Ζνασ μακθτισ τθσ Αϋ Γυμναςίου, που παρατιρθςε το πιο πάνω πείραμα 

προβλθματίςτθκε για τισ ςυνκικεσ του πειράματοσ ςχετικά με το φυτό Γ και κζλθςε να 

κάνει κάποια επιπρόςκετα πειράματα. Για να τον βοθκιςετε ςτθ μελζτθ του, να γράψετε 

ςτα πιο κάτω κενά τα ςτάδια τθσ επιςτθμονικισ μεκόδου με τθ ςειρά που πρζπει να τα 

ακολουκιςει.                    (4 x 0.25μ=1μ) 

 

 

 

 

  

 

        

v. Ο μακθτισ πρόςεξε ότι ςτα υλικά που του ζδωςε ο κακθγθτισ του υπάρχει διάλυμα 

καυςτικοφ νατρίου. Ποια ιδιότθτα ζχει το καυςτικό νάτριο;        (1 x 0.5μ=0.5μ) 

………Σο καυςτικό νάτριο ζχει τθν ιδιότθτα να δεςμεφει το διοξείδιο του άνκρακα……… 

vi.  Να γράψετε δφο (2) παράγοντεσ που πρζπει να κρατιςει ςτακεροφσ ςτο νζο του 

πείραμα. 

Παράγοντασ  1 ………το είδοσ του φυτοφ που χρθςιμοποίθςε…………..  (1 x 0.5μ=0.5μ) 

Παράγοντασ  2 ………τουσ χρόνουσ κάκε ςταδίου του πειράματοσ…………..  (1 x 0.5μ=0.5μ) 

 

γ) Να παρατθριςετε τθν πιο κάτω εικόνα. Οι οργανιςμοί που αναφζρονται ςε αυτιν ηουν 

ςε ζνα λιβάδι, με ζνα ρυάκι, πζτρεσ και χϊμα. Να απαντιςετε τισ ερωτιςεισ που 

ακολουκοφν. 
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i. Σι απεικονίηει το πιο πάνω διάγραμμα;        (1 x 0.5μ=0.5μ) 

............................ζνα τροφικό πλζγμα......................................... 

 

ii. Σι ονομάηουμε κορυφαίο κθρευτι; Να δϊςετε ζνα παράδειγμα με βάςθ το πιο 

πάνω διάγραμμα.                           (2 x 0.5μ=1μ) 

Κορυφαίοσ κθρευτισ είναι ο οργανιςμόσ που βρίςκεται ςτθν κορυφι ενόσ τροφικοφ 

πλζγματοσ και δεν τρϊγεται από κανζνα άλλο οργανιςμό. 

 

iii. Να γράψετε δφο (2) βιοτικοφσ και δφο (2) αβιοτικοφσ παράγοντεσ, που κα 

ςυναντιςουμε ςτο πιο πάνω οικοςφςτθμα.              (4 x 0.5μ=2μ) 

Αβιοτικοί …………νερό…….   ………………πζτρεσ…………………….. 

Βιοτικοί ………ποϊδθ φυτά……………..  ……………………φίδια……………. 

 

iv. Γιατί ανταγωνίηονται μεταξφ τουσ τα ποντίκια και οι ςκίουροι;             (1 x 0.5μ=0.5μ) 

……Σα ποντίκια και οι ςκίουροι ανταγωνίηονται για τα βελανίδια…………… 

v. Σι κα ςυμβεί αν εξαφανιςτοφν οι βελανιδιζσ;                     (1 x 0.5μ=0.5μ)   

Αν εξαφανιςτοφν οι βελανιδιζσ τα ποντίκια, οι ςκίουροι και οι αλεποφδεσ κα πεκάνουν και 

αφοφ δεν κα βρίςκουν τροφι. Σα αγριόχορτα και τα ποϊδθ φυτά κα αυξθκοφν ςε μικρό 

βακμό και κατά ςυνζπεια οι καταναλωτζσ τουσ. 

vi. Σι κα ςυμβεί αν εξαφανιςτοφν τα αγριόχορτα, τα βελανίδια και τα ποϊδθ φυτά; 

           (1 x 1μ=1μ) 

Αν εξαφανιςτοφν όλοι οι φυτικοί οργανιςμοί τότε κα εξαφανιςτοφν και όλοι οι 

καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ, 2θσ τάξθσ, 3θσ τάξθσ κοκ. Αποτζλεςμα κα είναι να εξαφανιςτοφν όλοι 

οι ηωντανοί οργανιςμοί του πιο πάνω πλζγματοσ. 

 

-ΣΕΛΟ ΕΞΕΣΑΣΙΚΟΤ ΔΟΚΙΜΙΟΤ- 
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ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΛΟΓΔΡΟΠΟΤΛΟΤ ΛΔΜΔΟ 

ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2015-2016 

 

 

 

 

 

 

       

      ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΧΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2016 

 

 

ΒΑΘ.: ………………….……../40 

 

ΟΛΟΓΡ.: …………………………. 

 

ΤΠΟΓΡ.: …………………………. 

 

ΣΑΞΗ:                            Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

 

 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ:  08/06/2016 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ:  ΦΤΙΚΑ (ΒΙΟΛΟΓΙΑ) 

 

 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΥΡΟΝΟ: 

1 ώξα θαη 30 ιεπηά (90 ιεπηά) 

 

   

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ: ……………………………………………….. 

 

 

ΣΜΗΜΑ: ………………   ΑΡ.: …... 

 

ΠΡΟΟΥΗ 

Να πξνζέμεηε ηελ εκθάληζε ηνπ γξαπηνύ ζαο θαη λα γξάςεηε κε κειάλη κπιε ή καύξν. 

Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ (Tipp-Ex) 

Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από  14 ζειίδεο  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΛΗ ΔΠΙΣΤΥΙΑ 
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Μέξνο  Α΄   ( κνλάδεο  10 )  

Απνηειείηαη από ηέζζεξα (4) εξσηήκαηα. Να απαληήζεηε  ζε  όια ηα εξσηήκαηα.  Κάζε νξζή θαη νινθιεξσκέλε 

απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δύν θαη κηζό (2,5)  κνλάδεο.  

 

Δξώηεκα 1 

(α) Να ηνπνζεηήζεηε ζηε ζσζηή ρξνληθή ζεηξά ηα παξαθάησ γεγνλόηα:                                                (5 x 0,25 = 1,25 μ) 

    Α)  θύεζε, Β) σνξξεμία, Γ) σξίκαλζε σαξίνπ, Γ) ηνθεηόο, Δ) γνληκνπνίεζε                                 

1. σξίκαλζε σαξίνπ  

       2. σνξξεμία 

3. γνληκνπνίεζε 

4. θύεζε 

5. ηνθεηόο 

 

(β) Να βάιεηε ζε θύθιν ηνλ αξηζκό κε ηε ζσζηή απάληεζε. Τπάξρεη κόλν κία (1) ζσζηή απάληεζε ζε θάζε εξώηεκα.                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                   (5 x 0,25 = 1,25 μ) 

     Η. Πνηα  είλαη ε θύξηα δηαθνξά αλάκεζα ζηα πξώηηζηα θαη ηα κνλήξε: 

        i. κόλν ηα κνλήξε έρνπλ ππξήλα 

       ii. κόλν ηα πξώηηζηα έρνπλ ππξήλα 

      iii. κόλν ηα πξώηηζηα έρνπλ θπηηαξηθό ηνίρσκα 

      iv. κόλν ηα κνλήξε έρνπλ θπηηαξηθό ηνίρσκα 

 

    II. 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 

 

 III. Οη κύθεηεο κπνξεί λα είλαη: 

      i. κόλν ηα καληηάξηα 

     ii. νξγαληζκνί πνπ έρνπλ ζπνλδπιηθή ζηήιε 

    iii. νξγαληζκνί πνπ πάληα θσηνζπλζέηνπλ                                                   

    iv. νξγαληζκνί πνπ έρνπλ ππξήλα ζηα θύηηαξά ηνπο 

 

 

 

Σν εξώηεκα ζπλερίδεηαη ζηελ επόκελε ζειίδα 
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IV. 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 

 

V. Έλαο κνλνθύηηαξνο νξγαληζκόο κπνξεί λα αλήθεη: 

     i. κόλν ζηα δώα 

     ii. κόλν ζηα πξώηηζηα 

    iii. κόλν ζηνπο κύθεηεο 

    iv. είηε ζηα κνλήξε είηε ζηα πξώηηζηα. 

 

 

Δξώηεκα 2 

(α) Να αλαγλσξίζεηε ηα νξγαληθά ζπζηήκαηα πνπ θαίλνληαη ζηηο πην θάησ εηθόλεο.                                   (4 x 0,25 = 1 μ)                              

                                                                                                                                     

               ΔΙΚΟΝΑ Α                                     ΔΙΚΟΝΑ Β                              ΔΙΚΟΝΑ Γ                        ΔΙΚΟΝΑ Γ 

     

        Οξγαληθό ζύζηεκα:                   Οξγαληθό ζύζηεκα:           Οξγαληθό ζύζηεκα:           Οξγαληθό ζύζηεκα: 
……  αλαπλεπζηηθό…                           …πεπηηθό……            ……θπθινθνξηθό………     ……εξεηζηηθό….. 
 
 

(β) Να αλαθέξεηε  έλα (1) όξγαλα πνπ λα αλήθνπλ ζηα νξγαληθά ζπζηήκαηα πνπ απεηθνλίδνληαη   πην πάλσ:                                                                                                                            

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

    Η. Όξγαλν ζην νξγαληθό ζύζηεκα εηθόλαο Α: πλεύκνλεο 

   ΗΗ. Όξγαλν ζην νξγαληθό ζύζηεκα εηθόλαο Β: ζηνκάρη 

   ΗΗΗ. Όξγαλν ζην νξγαληθό ζύζηεκα εηθόλαο Γ: θαξδηά 
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Δξώηεκα 3 

(α) Να ζπκπιεξώζεηε ην πην θάησ δηάγξακκα:                                                                                          (6 x 0,25 = 1,5 μ)     

                          

 

 

    

(β) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο:                                                                                          (4 x 0,25 = 1 μ)                              

Η. ε θάιαηλα αλήθεη ζηελ νκνηαμία ησλ ζειαζηηθώλ γηαηί  εκθαλίδεη ην εμήο ραξαθηεξηζηηθό: γελλάεη κηθξά θαη ηα 

ζειάδεη. 

      ΗΗ. ν βάηξαρνο αλήθεη ζηελ νκνηαμία ησλ ακθηβίσλ γηαηί εκθαλίδεη ην εμήο      

       ραξαθηεξηζηηθό: έρεη ιείν θαη πγξό δέξκα. 

 

Δξώηεκα 4 

(α) Να ζεκεηώζεηε ζηηο πην θάησ  πξνηάζεηο πνπ είλαη ζσζηέο ην γξάκκα () θαη ζηηο  ιαλζαζκέλεο  ην  γξάκκα (Λ).                                                                                  

                                                                                                                                                                     (6 x 0,25 = 1,5 μ) 

 

     Η. Ο αρηλόο αλήθεη ζηα άβηα ζώκαηα                                                                                                           Λ 

     ΗΗ. Σν πείξακα δελ είλαη απαξαίηεην ζηάδην ηεο επηζηεκνληθήο κεζόδνπ.                                                  Λ 

    ΗΗΗ.  Σν πένο είλαη όξγαλν.                                                                                                                                                                                                                

    ΗV. Ζ θαξδία είλαη ηζηόο.                                                                                                                               Λ 

    V.  Ο ππξήλαο πεξηέρεη κέζα ην θπηηαξόπιαζκα.                                                                                       Λ 

    VI. Σν πξώην ζηάδην ηεο επηζηεκνληθήο κεζόδνπ είλαη ε παξαηήξεζε.                                                       

 

Σν εξώηεκα ζπλερίδεηαη ζηελ επόκελε ζειίδα 

 

 

 

ΒΑΙΛΔΙΟ  

ΕΩΑ 

ΤΝΟΜΟΣΑΞΙΑ Α 
  ΠΟΝΓΤΛΧΣΑ 

ΤΝΟΜΟΣΑΞΙΑ Β 

ΑΠΟΝΓΤΛΑ 

ΟΜΟΣΑΞΙΑ Α 
Φάξηα 

ΟΜΟΣΑΞΙΑ Β 
Ακθίβηα 

ΟΜΟΣΑΞΙΑ Γ. 

Πηελά 
ΟΜΟΣΑΞΙΑ Γ 

Δξπεηά 
ΟΜΟΣΑΞΙΑ Δ 

Θειαζηηθά 
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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.» 

 

θπηνπιαγθηόλ              γαξίδα                πηγθνπίλνο               θάιαηλα όξθα  

 

 

 

 

 

 

 

Μέξνο  Β΄    (  Μνλάδεο 18 ) 

Απνηειείηαη από ηξία (3) εξσηήκαηα. Να απαληήζεηε  ζε όια ηα εξσηήκαηα. Κάζε νξζή θαη νινθιεξσκέλε 

απάληεζε βαζκνινγείηαη κε έμη (6) κνλάδεο. 

 

 

Δξώηεκα 1 

Σν πην θάησ ζρήκα παξνπζηάδεη ην γελλεηηθό ζύζηεκα θαη κέξνο ηνπ νπξνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ άλδξα.  
 
(α) Η. Να ζπκπιεξώζεηε ηα Α, Β, Γ, Γ θαη Δ.                                                                                            (5 x 0,25 = 1,25 μ)             

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 

                                   

 

 

 

 

 

Σν εξώηεκα ζπλερίδεηαη ζηελ επόκελε ζειίδα 

 

Α:ζπεξκαηνδόρνο θύζηε 
 
Β: όξρεηο 
 
Γ: πξνζηάηεο αδέλαο 
 
Γ: επηδπδηκίδα 
 
Δ: ζπεξκαηηθόο πόξνο 
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ΗΗ.   Να γξάςεηε δύν (2) ξόινπο ηνπ νξγάλνπ Γ ζην πην πάλσ ζρήκα.                                                            (2 x 0,5 = 1 μ)             

Απνζεθεύεη πξνζσξηλά ηα ζπεξκαηνδσάξηα θαη παξάγεη εθθξίκαηα απαξαίηεηα γηα ηελ επηβίσζε ησλ 

ζπεξκαηνδσαξίσλ 

 

(β) Να απαληήζεηε ηηο πην θάησ εξσηήζεηο:                                                                                              (3 x 0,25 = 0,75 μ)             

     Η. Πνην όξγαλν είλαη ππεύζπλν γηα λα δηνρεηεύεη ην ζπέξκα ζηνλ θόιπν ηεο γπλαίθαο; πένο 

     ΗΗ. Πώο νλνκάδεηαη ε καδηθή έμνδνο ζπέξκαηνο από ην ζώκα ηνπ άλδξα; εθζπεξκάησζε 

     ΗΗΗ. Πώο νλνκάδεηαη ν δεξκάηηλνο ζάθνο ν νπνίνο πεξηβάιιεη ην όξγαλν Β ζην πην πάλσ ζρήκα; όζρεν 

 

 

(γ) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο ζην πην θάησ ζρήκα:                                                                       (5 x 0,25 = 1,25 μ)                              

 

 

 

 (δ) Να νλνκάζεηε ην κέξνο ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο γπλαίθαο όπνπ:                                    (4 x 0,25 = 1 μ)                              

      Η. γίλεηαη ε παξαγσγή θαη ε σξίκαλζε ηνπ σαξίνπ: σνζήθε 

      ΗΗ. γίλεηαη ε εκθύηεπζε ηνπ γνληκνπνηεκέλνπ σαξίνπ θαη ε αλάπηπμε ηνπ: κήηξα 

      ΗΗΗ. γίλεηαη ε ζπλάληεζε ησλ δύν γελλεηηθώλ θπηηάξσλ (γακεηώλ): σαγσγνί 

      ΗV. εηζέξρεηαη ην πένο θαηά ηελ ζεμνπαιηθή επαθή: θόιπνο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σν εξώηεκα ζπλερίδεηαη ζηελ επόκελε ζειίδα 

 

 

1 πιαθνύληαο 
 
2 νκθάιηνο ιώξνο 
 
3 έκβξπν 
 
4 ηνηρώκαηα κήηξαο 
 
5 ακληαθό πγξό 
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(ε) Με βάζε ην πην θάησ ζρήκα, λα απαληήζεηε ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ.                                 (3 x 0,25 = 0,75 μ)        

 

 
 

   

Η. Πώο νλνκάδεηαη ε έλδεημε 3; δσγσηό 

II. ε πνην όξγαλν ηνπ αλζξώπνπ παξάγεηαη ην 2; όξρεηο 

       IΗΗ. Πόζν ρξόλν δσήο έρεη ε έλδεημε 1; 24 ώξεο 

        

      

Δξώηεκα 2 

ηηο παξαθάησ εηθόλεο παξνπζηάδεηαη ε πεηξακαηηθή δηάηαμε πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί  ν ξόινο ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο θσηνζύλζεζεο. Να απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ, αθνύ κειεηήζεηε 

πξνζεθηηθά ηηο εηθόλεο. 

 
 
 
 
 
 
 
    
 

 

(α) Πνηα κπνξεί λα είλαη ε νπζία Υ πνπ ππάξρεη κόλν ζην θνπηί Α;                                   (1 x 0,25 = 0,25 μ) 

      Καπζηηθό λάηξην 

(β) Πνηνο είλαη ν ξόινο ηεο νπζίαο απηήο;                                                                                                          (1 x 0,25 = 0,25 μ) 

     Να δεζκεύεη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα 

 
 

Σν εξώηεκα ζπλερίδεηαη ζηελ επόκελε ζειίδα 

 

 

 γυάλινη 
κλειστή 
θήκη 

 

γυάλινη 
κλειστή 
θήκη 

Α Β 

ποτισμένο 
φυτό 

ποτισμένο 

υυτό 
Χ 

http://www.alanpedia.com/biology_photosynthesis_and_plant_responses/photosynthesis_and_plant_responses.html
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(γ) Γηαηί ηνπνζεηήζεθαλ θαη ηα δύν ζε γπάιηλε θαη θιεηζηή ζήθε;                                             (2 x 0,5 = 1 μ) 

     Κιεηζηή γηα λα κελ κπαίλεη επηπιένλ δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη γπάιηλε γηα λα κπαίλεη ην ειηαθό θώο.  

 
(δ) Να γξάςεηε πνηεο είλαη νη απαξαίηεηεο πξώηεο ύιεο γηα ηε δηαδηθαζία ηεο θσηνζύλζεζεο.            (2 x 0,25 = 0,5 μ) 

 
    Η. δηνμείδην ηνπ άλζξαθα 

    ΗΗ. λεξό 

 

(ε) Πνηνη είλαη νη απαξαίηεηνη παξάγνληεο πξέπεη λα ππάξρνπλ γηα λα κπνξεί έλα θπηό, λα θάλεη θσηνζύλζεζε;                                      

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

    Η. ρισξνθύιιε 

    ΗΗ. ειηαθό θσο 

 

(η) Γηα λα ειέγμνπκε όηη έλα θπηό έθαλε θσηνζύλζεζε θάλνπκε πξώηα ηελ διαδικαζία αποτρωμαηιζμού ηοσ  

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

       Η. Γηαηί θαηά ηελ δηαδηθαζία απηή βξάδνπκε ην θύιιν;                                                                                         

       Γηα λα ζπάζεη ε θπηηαξηθή κεκβξάλε θαη λα απειεπζεξσζεί ε ρισξνθύιιε 

 

      ΗΗ. Με πνηα νπζία θάλνπκε αλίρλεπζε ακύινπ θαη ηη παξαηεξώ ζε πεξίπησζε πνπ  ππάξρεη άκπιν;    (2 x 0,5 = 1 μ) 

      Με ην ηώδην. Αλ ππάξρεη άκπιν, ην ρξώκα ηνπ ησδίνπ αιιάδεη από θεξακίδη ζε καύξν.  

 

     IΗΗ. Πνην άιιν κέξνο ηνπ θπηνύ (εκηός από ηο θύλλο) ζα κπνξνύζα λα ρξεζηκνπνηήζσ γηα λα ειέγμσ όηη ην θπηό  

     έθαλε θσηνζύλζεζε; Γηθαηνινγείζηε ηελ απάληεζε ζαο.                                                                           (2 x 0,5 = 1 μ) 

     Οπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ θπηνύ είλαη πξάζηλν π.ρ. βιαζηόο, γηαηί έρεη ρισξνθύιιε. Έηζη κπνξεί λα           

     δεζκεύεη ην ειηαθό θσο θαη λα θάλεη θσηνζύλζεζε.  

 

(δ) Να γξάςεηε δύν (2) ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε θσηνζύλζεζε είλαη ζεκαληηθή γηα όινπο ηνπο δσληαλνύο  

    νξγαληζκνύο ζηνλ πιαλήηε καο.                                                                                                               (2 x 0,5 = 1 μ) 

    Γηαηί κε ηελ θσηνζύλζεζε παξάγεηαη ην νμπγόλν πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο αλαπλνήο    

    όισλ ησλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ.  

    Δπίζεο κε ηελ θσηνζύλζεζε παξάγνληαη ζξεπηηθέο νπζίεο γηα ηα θπηά, ηα νπνία είλαη ε βάζε όισλ ησλ  

    ηξνθηθώλ αιπζίδσλ.  
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Δξώηεκα 3 

Γίλεηαη ην πην θάησ ηξνθηθό πιέγκα: 

 

 

(α) Να ζρεδηάζεηε κηα ηξνθηθή αιπζίδα ρξεζηκνπνηώληαο ηέζζεξηο (4) νξγαληζκνύο από ηνπο πην  πάλσ.                                                                                                             
                                                                                                                                                                      (4 x 0,25 = 1 μ)                                                                                   
 
                   Πεύθν                              κειίγθξα                             δξπθνιάπηεο                        θνπθνπβάγηα 
 
 (β) Πνηνο είλαη ν παξαγσγόο ζηελ ηξνθηθή αιπζίδα πνπ ζρεδηάζαηε θαη γηαηί;                                       (2 x 0,25 = 0,5 μ)                                                                                         
                                                                                                                                                

      Δίλαη ην πεύθν γηαηί ζαλ θπηό παξάγεη κόλν ηνπ ηελ ηξνθή ηνπ κε ηελ δηαδηθαζία ηεο θσηνζύλζεζεο.  

 

(γ) Με ηε βνήζεηα ηνπ ηξνθηθνύ πιέγκαηνο, λα νλνκάζεηε:                                                                    (3 x 0,25 = 0,75 μ)                                                                                   
Η. έλαλ θνξπθαίν ζεξεπηή: θνπθνπβάγηα 

ΗΗ. έλαλ νξγαληζκό πνπ κπνξεί λα αλήθεη ζε ηέζζεξηο (4) ηξνθηθέο αιπζίδεο ηαπηόρξνλα: θόηζπθαο 

ΗΗΗ. έλα θπηνθάγν νξγαληζκό: θάκπηα 

 

(ε) Αλ εμαθαληδόηαλ εληειώο ν πιεζπζκόο ησλ πεηαινύδσλ, πνηνο νξγαληζκόο ζα επεξεαδόηαλ άκεζα θαη γηαηί;                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                          (2 x 0,5 = 1 μ)                                                                                   

    Άκεζα ζα εμαθαληδόηαλ ν πιεζπζκόο ησλ βαηξάρσλ γηαηί νη πεηαινύδεο είλαη ε κνλαδηθή ηνπο ηξνθή. Άξα     

   δελ ζα  είραλ ηξνθή θαη ζα πέζαηλαλ.  

 

 

 

Σν εξώηεκα ζπλερίδεηαη ζηελ επόκελε ζειίδα 
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(ζη) Να νλνκάζεηε δύν (2) νξγαληζκνύο πνπ αληαγσλίδνληαη κεηαμύ γηα ηελ ηξνθή ηνπο θαη λα νλνκάζεηε ηελ ηξνθή  

       γηα ηελ νπνία αληαγσλίδνληαη.                                                                                                           (3 x 0,25 = 0,75 μ)                                                                                   

Οξγαληζκόο 1 Οξγαληζκόο 2 Σξνθή γηα ηελ νπνία 

αληαγσλίδνληαη 

θάκπηα αιηγθάξηα Πνώδε θπηά 

 

 

(δ) Να αλαθέξεηε δύν (2) θνηλά ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρνπλ όιεο νη ηξνθηθέο αιπζίδεο.                                 (2 x 0,5 = 1 μ)                                                                                   

     Όιεο νη ηξνθηθέο αιπζίδεο αξρίδνπλ κε έλα θπηό –παξαγσγό θαη όιεο ηειεηώλνπλ κε έλα θνξπθαίν ζεξεπηή.  

 

(ε) Πνην είλαη πην ρξήζηκν γηα ηελ κειέηε ελόο νηθνζπζηήκαηνο, κηα ηξνθηθή αιπζίδα ή έλα ηξνθηθό πιέγκα. Να  

     αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.                                                                                                        (2 x 0,5 = 1 μ)                                                                                   

     Σν ηξνθηθό πιέγκα γηαηί καο δίλεη κηα πην νινθιεξσκέλε εηθόλα ησλ ηξνθηθώλ ζρέζεσλ ησλ νξγαληζκώλ  

     ζε έλα νηθνζύζηεκα.  

 

 

 

ΜΔΡΟ Γ     (Μνλάδεο 12) 

Απνηειείηαη από έλα (1) εξώηεκα. Σν εξώηεκα βαζκνινγείηαη κε  δώδεθα (12) κνλάδεο. 
 

Δξώηεκα 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

(α) Σν ζπκάξη είλαη κνλνθύηηαξνο ή πνιπθύηηαξνο νξγαληζκόο;                                                                (1 x 0,25=0,25 μ) 

      πνιπθύηηαξνο 

 

 

 

Σν εξώηεκα ζπλερίδεηαη ζηελ επόκελε ζειίδα 

Αθνύ δηαβάζεηε ην πην θάησ θείκελν κε πιεξνθνξίεο γηα ην 
ζπκάξη, λα απαληήζεηε ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 
 
«Σν ζπκάξη  (Thymus vulgaris) είλαη  ζάκλνο κηθξνύ 
ύςνπο (έσο 30 εθαηνζηά), κε όξζηνπο βιαζηνύο, 
εμαηξεηηθά αλζεθηηθό θαη αλαδύεη πνιύ επράξηζην 
άξσκα.» 
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(β) ε πνην βαζίιεην νξγαληζκώλ αλήθεη ην ζπκάξη;                                                                                                    (1 x 0,25=0,25 μ) 

     ην βαζίιεην ησλ θπηώλ 

(γ) Πνηα ζεκαληηθή ιεηηνπξγία θάλεη ην ζπκάξη ε νπνία ην θαηαηάζζεη ζην πην πάλσ Βαζίιεην;                 (1 x 0,25=0,25 μ) 

     Φσηνζύλζεζε 

(δ) Σν ζπκάξη είλαη απηόηξνθνο ή εηεξόηξνθνο νξγαληζκόο; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.              (2 x 0,5=1 μ) 

     Απηόηξνθνο γηαηί κε ηελ ιεηηνπξγία ηεο θσηνζύλζεζεο θηηάρλεη κόλνο ηνπ ηελ ηξνθή ηνπ. 

 
(ε) Πην θάησ θαίλνληαη δύν (2) δηαθνξεηηθά θύηηαξα. Αθνύ ηα παξαηεξήζεηε λα απαληήζεηε ηηο εξσηήζεηο πνπ 
    αθνινπζνύλ.  
 αθνινπζνύλ.  

 
                        

                      
 
 
Η.  Να αλαγλσξίζεηε θαη λα γξάςεηε πνην από ηα πην πάλσ θύηηαξα αλήθεη ζην ζπκάξη.                         (1x 0,25 = 0,25 μ)    
     Σν θύηηαξν Β  
 
ΗΗ. 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)                                                                                    
   

 Όλνκα Οξγαληδίνπ Λεηηνπξγία 

1. ππξήλαο 
 

Διέγρεη όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ θπηηάξνπ 
 
 

2. κηηνρόλδξην 
 

Παξάγεη ηελ απαξαίηεηε ελέξγεηα γηα ην θύηηαξν 
 
 

3.θπηηαξηθή κεκβξάλε 
 

Διέγρεη πνηεο νπζίεο κπαίλνπλ θαη πνηεο βγαίλνπλ από 
ην θύηηαξν 
 
 

4.θπηηαξηθό ηνίρσκα 
 

Γίλεη ζρήκα, ζηήξημε θαη ζηαζεξόηεηα ζην θύηηαξν 
 
 

           

Σν εξώηεκα ζπλερίδεηαη ζηελ επόκελε ζειίδα 

 
 
 

                              ΚΤΣΣΑΡΟ Α                                                                         ΚΤΣΣΑΡΟ Β 

1 

2 

3 

4 
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 ΗΗΗ. Να γξάςεηε δύν (2) νξγαλίδηα (εθηόο ησλ ηεζζάξσλ πνπ αλαθέξνληαη πην πάλσ) ηα νπνία ππάξρνπλ κόλν ζην        
       έλα από ηα  δύν πην πάλσ θύηηαξα. Γηα ην θαζέλα από απηά ηα νξγαλίδηα λα γξάςεηε δίπια θαη ηελ ιεηηνπξγία      
       πνπ επηηεινύλ.                                                                                                                                                                    (4 x 0,25 = 1 μ)                                                                                                                                                               
 

Οξγαλίδην πνπ ππάξρεη κόλν ζην έλα θύηηαξν 
 

Λεηηνπξγία πνπ επηηειεί 
 

1.ρισξνπιάζηεο 
 
 

Έρεη ηελ ρισξνθύιιε θαη γίλεηαη εθεί ε 
θσηνζύλζεζε 

2.ρπκνηόπην 
 
 

Απνζήθε λεξνύ θαη ζξεπηηθώλ νπζηώλ 

 

 
 (ζη) Να θαηαηάμεηε ηα πην πάλσ θύηηαξα ζε επθαξπσηηθά ή πξνθαξπσηηθά.                                           (2 x 0,25 = 0,5 μ)                                                                                                                                                               
                                                                                                                           
       Κύηηαξν Α: επθαξπσηηθό 

        Κύηηαξν Β: επθαξπσηηθό 

 

(δ) ηνλ παξαθάησ πίλαθα ζεκεηώζηε δίπια ζην θαζέλα κέξνο ηνπ ζπκαξηνύ αλ είλαη κύηηαρο,  ιζηός,  όργανο,   
     ζύζηημα ή οργανιζμός.                                                                                                                                 (5 x 0,25 = 1,25 μ)                                                                                                                                                               
 

Φύιια ζπκαξηνύ  
όξγαλν 

Άλζε ζπκαξηνύ  
όξγαλν 

Ρίδα ζπκαξηνύ όξγαλν 
 

Θπκάξη  
νξγαληζκόο 

Ζ κηθξόηεξε κνλάδα δσήο ηνπ ζπκαξηνύ  
θύηηαξν 

 

(ε) Όια ηα θύηηαξα πνπ απνηεινύλ ην ζπκάξη πεξηκέλεηε λα έρνπλ ην ίδην ζρήκα; Γηαηί;                              (2 x 0,5 = 0,5 μ)                                                                                                                                                               

      Γελ έρνπλ όια ηα θύηηαξα ηα ίδην ζρήκα γηαηί ην θάζε θύηηαξν έρεη άιιν ζρήκα αλάινγα κε ηελ ιεηηνπξγία  

      πνπ θάλεη.  

 

(ζ) Γηα λα κειεηήζεηε ηα θύηηαξα ηνπ ζπκαξηνύ ζα ρξεζηκνπνηήζεηε κηθξνζθόπην.  

     Η. Ση είδνπο κηθξνζθόπην ππάξρεη ζην ζρνιηθό εξγαζηήξην βηνινγίαο; Ζιεθηξνληθό ή θσηνληθό;       (1 x 0,25 = 0,25 μ)                                                                                                                                                               

     Φσηνληθό                     

   

 

 

Σν εξώηεκα ζπλερίδεηαη ζηελ επόκελε ζειίδα 
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   ΗΗ. Να νλνκάζεηε ηα κέξε 1-6 ηνπ κηθξνζθνπίνπ πνπ θαίλνληαη ζην πην θάησ ζρήκα.                          (6 x 0,25 = 1,5 μ)                                                                                                                                                               

 

 

    ΗΗΗ. ε ηη ρξεζηκεύνπλ ηα κέξε ηνπ κηθξνζθνπίνπ κε ηνπο αξηζκνύο 1 θαη 2 ζην πην πάλσ ζρήκα;             (2 x 0,5 = 1 μ)                                                                                                                                                               

         Οη δύν θαθνί ρξεζηκεύνπλ γηα ηελ κεγέζπλζε ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ ζέινπκε λα παξαηεξήζνπκε.  

 

    IV. Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα (νη ελδείμεηο 1 θαη 2 αθνξνύλ ηα κέξε ηνπ κηθξνζθνπίνπ ζην πην πάλσ  

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

Μεγέζπλζε έλδεημεο 1 Μεγέζπλζε έλδεημεο 2 Σειηθή κεγέζπλζε 

10 Υ 100ρ 1000 Υ 

10ρ 40 Υ 400 Υ 

 

     V. Να γξάςεηε γηαηί ην παξαζθεύαζκα κε ηα θύηηαξα ζπκαξηνύ πνπ ζέινπκε λα παξαηεξήζνπκε πξέπεη λα είλαη  

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

         Γηαηί πξέπεη λα ην δηαπεξλά ην θσο θαη λα θαλνύλ νη δνκέο ηνπ παξαζθεπάζκαηνο.  

 

     (η) Σν ζπκάξη σο δσληαλόο νξγαληζκόο παξνπζηάδεη όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ. Να αλαθέξεηε  

          ηέζζεξηο  (4) θνηλέο ιεηηνπξγίεο πνπ εκθαλίδνπλ όινη νη δσληαλνί νξγαληζκνί.                              (4 x 0,25 = 1 μ)                                                                                                                                                               

          Δκθαλίδνπλ εξεζηζηηθόηεηα, αλαπλένπλ, αλαπαξάγνληαη, ηξέθνληαη θαη αλαπηύζζνληαη.  

 

 

ΣΔΛΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟΤ ΓΟΚΙΜΙΟΤ 

 

1 

2 3 

4 
5 

6 

1 πξνζνθζάικηνη θαθνί  
 
2 αληηθεηκεληθνί θαθνί 
 
3 καθξνκεηξηθόο θνριίαο 
 
4 κηθξνκεηξηθόο θνριίαο 
 
5 νπηηθή ηξάπεδα 
 
6 θσηεηλή πεγή 
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ΡΟΣΟΧΗ 

 
Να προςζξετε τθν εμφάνιςθ του γραπτοφ ςασ και να γράψετε μόνο με μπλε πζνα. 

Να απαντιςετε ςε όλεσ τισ ερωτιςεισ του εξεταςτικοφ δοκιμίου. 

Απαγορεφεται θ χριςθ διορκωτικοφ υγροφ ι ταινίασ (Tipp-Ex). 

Το εξεταςτικό δοκίμιο αποτελείται από 11 ςελίδεσ. 

 
 
 

Κ Α Λ Η   Ε Ρ Ι Τ Υ Χ Ι Α 
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ΜΕΟΣ Α :  Αποτελείται από τζςςερισ (4) ερωτιςεισ. 
                     Κάκε ορκι απάντθςθ βακμολογείται με δυόμιςθ (2.5) μονάδεσ. 
                     Να απαντιςετε ςε όλεσ τισ ερωτιςεισ. 
                    
Ερϊτθςθ 1 

(α) Σα ςϊματα  Α και Β  που φαίνονται ςτισ πιο κάτω εικόνεσ κινοφνται, ακοφν, μιλοφν και γενικά 
αντιδροφν ςε ερεκίςματα. Να γράψετε δίπλα από  κάκε εικόνα αν το ςϊμα που δείχνει, είναι ι δεν 
είναι  ζμβιο  και να δικαιολογιςετε κάκε απάντθςι ςασ ,δίνοντασ ζνα (1) λόγο. 
   

Α 
 

                                        
 
 

 Β        
 
 
 
 
                                                           
 
 
 
 
 

 

 (4 × 0.25μ = 1 μ.)  μ: ... 
 

(β)i. Πότε θ τςάντα του ςχιματοσ κεωρείται νεκρό και πότε άβιο ςϊμα; 

Είναι νεκρό ςϊμα αν είναι δερμάτινθ και είναι άβιο ςϊμα αν είναι πλαςτικι 

                                                                                                                                             
(2 × 0.25μ = 0.5 μ.)  μ: ...       
ii. Να ςυμπλθρϊςετε τα κενά ςτισ πιο κάτω προτάςεισ: 
Οι Βιολόγοι μελετοφν τουσ ηωντανοφσ οργανιςμοφσ, ακολουκϊντασ τθν επιςτθμονικι μζκοδο. Σο 
πρϊτο βιμα τθσ μεκόδου αυτισ είναι θ παρατιρθςθ ,το τελευταίο θ διατφπωςθ του ςυμπεράςματοσ 
και  κατά τθν εφαρμογι τθσ μποροφν να εκτελεςτοφν πολλά πειράματα .                                
                                                                                                                                                (4 × 0.25μ = 1 μ.)  μ: ... 
Ερϊτθςθ 2 

(α) Θ  διαδικαςία που ακολουκείται για τθν κατθγοριοποίθςθ των οργανιςμϊν λζγεται ταξινόμθςθ 

(β) Θ λειτουργία με τθν οποία οι οργανιςμοί αφινουν απογόνουσ ονομάηεται  αναπαραγωγι 

(γ) Θ τεράςτια  ποικιλία των οργανιςμϊν που κατοικεί ςε ολόκλθρθ τθ γθ λζγεται βιοποικιλότθτα 

(δ) Θ μεταβατικι  περίοδοσ από τθν παιδικι θλικία ςτθν ενθλικίωςθ  ονομάηεται εφθβεία 

(ε) Θ δομικι και λειτουργικι μονάδα , που εκδθλϊνει το φαινόμενο τθσ ηωισ λζγεται  κφτταρο 

(5 × 0.5μ = 2.5 μ.)  μ:.. 

 
Σο ςϊμα Α 
Είναι ζμβιο  διότι 
Αναπτφςςεται 
 

 
Σο ςϊμα Β 
άβιο  διότι δεν 
αναπνζει 
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Ερϊτθςθ 3                                                                                                       (10Χ)                                  1                

(α) Ποια μζρθ του μικροςκοπίου δείχνουν οι αρικμοί 1-4;  

1: προςοφκάλμιοι φακοί  3 : αντικειμενικοί φακοί                                                                    

2: οπτικι τράπεηα  4: μικρομετρικόσ κοχλίασ        (40Χ)       

                                                                                (4 × 0.25μ = 1 μ.)  μ: ...   

(β) Πόςθ κα  είναι θ τελικι  μεγζκυνςθ ενόσ  δείγματοσ, αν  το  

δοφμε  ςτο διπλανό μικροςκόπιο;  400Χ      

          (1 × 0.25μ = 0.25 μ.)  μ: ... 

(γ)  Σο μικροςκόπιο είναι ζνα χριςιμο εργαλείο για τθ μελζτθ τθσ δομισ των 

οργανιςμϊν και τθν κατάταξι τουσ ςε βαςίλεια.  
Κάτω από κάκε εικόνα, να γράψετε το βαςίλειο ςτο οποίο ανικει ο αντίςτοιχοσ οργανιςμόσ.  

     Μαροφλι                   αλιγκάρι                        Αμοιβάδα                    Μανιτάρι               Βακτιριο 

 

 

 ΦΤΣΑ                  ΗΩΑ              ΠΡΩΣΙΣΑ               ΜΤΚΘΣΕ  ΜΟΝΘΡΘ 
                                    (5 × 0.25μ = 1.25 μ.)  μ: ...  

Ερϊτθςθ 4 

(α) το πιο κάτω ςχιμα απεικονίηεται θ διαδικαςία τθσ φωτοςφνκεςθσ. Να ονομάςετε τισ  ουςίεσ  

 Α – Δ  που φαίνονται ςε αυτό. 

Α οξυγόνο 

Β Διοξείδιο του άνκρακα 

Γ νερό 

Δ γλυκόηθ 

                                   ( 4 × 0.25 = 1μ.)  μ: ... 

(β) Γιατί θ φωτοςφνκεςθ  είναι ςθμαντικι 

 λειτουργία για όλουσ τουσ ηωντανοφσ οργανιςμοφσ; Δϊςτε δφο (2) λόγουσ. 

1) παράγει οξυγόνο για τθν αναπνοι των ηωντανϊν οργανιςμϊν 

2) κακαρίηει τθν ατμόςφαιρα από το διοξείδιο του άνκρακα. 

 (2 × 0.5μ = 1 μ.)  μ: ... 

(γ) Ποιο πρόβλθμα προκαλεί ςτο περιβάλλον θ αφξθςθ τθσ ουςίασ Β ,όπωσ αυτι φαίνεται πιο πάνω ; 

Αφξθςθ του φαινομζνου του κερμοκθπίου        (1 × 0.5μ = 0.5 μ.)  μ: ... 

    3

2 

    
   4 

 

Γ 

Β 

Δ 
Α
α 

         Ήλιοσ 
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ΜΕΟΣ Β :  Αποτελείται από τρεισ (3) ερωτιςεισ. 
                     Κάκε ορκι απάντθςθ βακμολογείται με ζξι (6) μονάδεσ. 
                     Να απαντιςετε ςε όλεσ τισ ερωτιςεισ. 
 

Ερϊτθςθ 5 

Σα πιο κάτω ςχιματα παρουςιάηουν ζνα  φυτικό  (Α)  και ζνα ηωϊκό  (Β) κφτταρο. 

                                                                                                                              

       

                                                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (α) Να ονομάςετε τισ ενδείξεισ 1-4:  

 1: κυτταρικι μεμβράνθ  3 :κυτταρικό τοίχωμα   

 2: πυρινασ  4 : κυτταρόπλαςμα 

                                                                                                                                                (4 × 0.25μ = 1 μ.)  μ: ... 

(β)  Με τθ βοικεια των πιο πάνω ςχθμάτων   να ςυμπλθρϊςετε ςτον πιο κάτω πίνακα ποιο οργανίδιο 
είναι υπεφκυνο για τθν αντίςτοιχθ λειτουργία  και  ποιοσ  αρικμόσ  δείχνει το  κάκε οργανίδιο  . 

Λειτουργία οργανιδίου 
 

      Πνομα οργανιδίου  Αρικμόσ οργανιδίου 

Παραγωγι γλυκόηθσ χλωροπλάςτθσ 5 

Παραγωγι ενζργειασ μιτοχόνδριο 7 

Αποκικευςθ νεροφ και διαλυμζνων ουςιϊν χυμοτόπιο 6 

(6× 0.25μ = 1.5 μ.)  μ: ... 

 

(γ)  Ποιοσ είναι ο ρόλοσ  των  μερϊν του κυττάρου με ενδείξεισ 1 και 2  ςτο  πιο πάνω ςχιμα Β; 

όλοσ ζνδειξθσ 1: ελζγχει τθν είςοδο και τθν ζξοδο ουςιϊν από το κφτταρο 

όλοσ ζνδειξθσ2: ελζγχει και κατευκφνει τισ λειτουργίεσ του κυττάρου 

(2× 0.5μ = 1 μ.)  μ: ... 

       Α 
Β 

          5 

 

          3 

           4 2 

  6                    
                      7 

 
1 
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 (δ)i. Να γράψετε κάτω από κάκε εικόνα τθν ζννοια  που αυτι αντιπροςωπεφει. 

 
  

 

                                                                                                                                                 

Κφτταρο   Ιςτόσ  Όργανο                  Οργανικό ςφςτθμα               Οργανιςμόσ    

(4× 0.25μ = 1 μ.)  μ: ... 

ii. Σι ονομάηουμε  οργανικό  ςφςτθμα ;  φνολο οργάνων που ςυνεργάηονται για μια ςυγκεκριμζνθ 

λειτουργία. 

  (1× 0.5μ = 0.5 μ.)  μ: ... 

iii. Με τθ βοικεια του ςχιματοσ να απαντιςετε ςτισ πιο κάτω ερωτιςεισ.    

 Ποια είναι τα οργανικά ςυςτιματα  Α και Β που δείχνει το ςχιμα;  

            Α: μυικό ςφςτθμα     Β: ερειςτικό ςφςτθμα  

 Ποιο ςφςτθμα  αποτελοφν και τα δφο ςυςτιματα μαηί; 

Κινθτικό ςφςτθμα 

 Για ποια λειτουργία ςυνεργάηονται τα  ςυςτιματα Α  και Β ;  

Κίνθςθ 

 

(4× 0.25μ. = 1 μ.)  μ: ... 

Ερϊτθςθ 6 

(α) Να ςυμπλθρϊςετε τον πιο κάτω πίνακα  που αφορά ςτα ανκρϊπινα γεννθτικά κφτταρα.    

Γεννθτικό 

κφτταρο 

Πργανο ςτο οποίο παράγεται το 

αντίςτοιχο γεννθτικό κφτταρο 

Τρόποσ κίνθςθσ 

γεννθτικοφ κυττάρου 

Σχιμα 

γεννθτικοφ κυττάρου 

 

 

 

 

 

Ωοκικεσ 

Πακθτικά δεν 

κινείται 

φαιρικό 

 

 

 

 

 

Όρχεισ 

Ενεργθτικά κινείται Τδροδυναμικό 

                                                                                                                                           (6× 0.25μ = 1.5 μ.)  μ: ... 

Α 

 Β 
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(β)i. Να ονομάςετε τα όργανα που παρουςιάηουν οι ενδείξεισ 1 μζχρι 6 ςτα πιο κάτω ςχιματα  του 

γυναικείου (Α) και του αντρικοφ (Β) αναπαραγωγικοφ ςυςτιματοσ.   

Α                                                                                            Β                                           

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                 

 

                                                                                                 

 

1: Ωαγωγοί          4: περματικόσ πόροσ 

2: Μιτρα             5: Προςτάτθσ αδζνασ 

3: Κόλποσ             6: Όρχεισ 

(6× 0.25μ = 1.5 μ.)  μ: ... 

ii. τον πιο κάτω πίνακα να γράψετε το όργανο που είναι υπεφκυνο για τθν αντίςτοιχθ λειτουργία. 

Λειτουργία  Πργανο 

 
Ζξοδοσ ςπζρματοσ και οφρων. 

Ουρικρα 

 

Παραγωγι ωαρίων και ορμονϊν. 

Ωοκικεσ 

 

Ζξοδοσ του εμβρφου κατά τον τοκετό.  

Κόλποσ 

 

Προςωρινι αποκικευςθ ςπερματοηωαρίων. 
Επιδιδυμίδα 

(4× 0.25μ. = 1 μ.)  μ: ... 

(γ) Να ςυμπλθρϊςετε  τον πιο κάτω πίνακα που αφορά ςτα όργανα που φαίνονται ςε αυτόν. 

                                                                                                                                                  (4× 0.5μ = 2 μ.)  μ: ... 

Πργανο Οργανικό ςφςτθμα ςτο οποίο 

ανικει το αντίςτοιχο όργανο 

Λειτουργία ι χρθςιμότθτα του 

οργάνου ςτον άνκρωπο 

 
 
 

 

Αναπνευςτικό ςφςτθμα Για τθ λειτουργία τθσ αναπνοισ 

 
 
 
 

Ουροποιθτικό ςφςτθμα Αποβολι άχρθςτων ουςιϊν με τθ 

δθμιουργία οφρων 

1 

2 

4 

5 

6 
3 



7 
 

Ερϊτθςθ 7 

 

(α) Ο Γιάννθσ και ο Κϊςτασ ετοίμαςαν τθν πειραματικι διάταξθ που φαίνεται πιο κάτω , θ οποία 

μελετά κάποιον παράγοντα που ςχετίηεται με τθ φωτοςφνκεςθ. τα δοχεία Α και Β  που είναι 

διαφανι και αεροςτεγϊσ κλειςτά ζβαλαν δφο φυτά που είναι ποτιςμζνα και ζχουν πράςινα φφλλα. 

τθ ςυνζχεια, άφθςαν τα δοχεία αυτά ςτον ιλιο για δφο μζρεσ και ςτθ ςυνζχεια ζκοψαν τα φφλλα Α 

και Β από τα αντίςτοιχα δοχεία και ζκαναν ςε αυτά τθ διαδικαςία  αποχρωματιςμοφ του φφλλου (τα 

βιματα τθσ οποίασ φαίνονται πιο κάτω ). 

    

                                                                                                   Διαδικαςία αποχρωματιςμοφ του  φφλλου 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                             
 
 
 

             Α                              Β 
 
i. Γιατί, κατά τθ διαδικαςία του αποχρωματιςμοφ, βάηουμε το φφλλο ςε νερό που βράηει;  

Για να ςπάςει (καταςτροφι) τθσ κυτταρικισ μεμβράνθσ.    (1× 0.25μ = 0.25 μ.)  μ: ... 

ii. Ποια είναι  τα υγρά  Χ και Ψ και ποιοσ ο ρόλοσ  του κακενόσ  ςτθν πιο πάνω διαδικαςία; 
 

Υγρό Χ : Οινόπνευμα  όλοσ Υγροφ  Χ: Διαλφει τθ χλωροφφλλθ 

 

Υγρό Ψ : Ιϊδιο    όλοσ  Υγροφ Ψ: Ανιχνεφει το άμυλο 

                                                                                                                                                 (4 × 0.5μ = 2 μ.)  μ: ... 

iii. Σι ικελαν να διερευνιςουν ο Γιάννθσ και ο Κϊςτασ με το πιο πάνω πείραμα;  

Αν το διοξείδιο του άνκρακα είναι απαραίτθτθ πρϊτθ φλθ για τθ φωτοςφνκεςθ 

                                                                                                                                                (1× 0.5μ = 0.5 μ.)  μ:.. 

  

Νερό Τγρό  Χ 

Τγρό ψ 

Νερό 
Καυςτικό 
νάτριο 

Νερό 
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iv. Σι χρϊμα κα πάρει τελικά, το υγρό Ψ, ςτα  αποχρωματιςμζνα  φφλλα  Α και Β; Να δικαιολογιςετε 

κάκε απάντθςι ςασ. 

Φφλλο Α: Θα γίνει μαφρο γιατί το φυτό ζχει όλουσ τουσ απαραίτθτουσ παράγοντεσ για τθ 

φωτοςφνκεςθ 

Φφλλο Β: Θα παραμείνει κιτρινοκαφζ γιατί δεν ζχει διοξείδιο του άνκρακα που είναι απαραίτθτθ 

πρϊτθ φλθ για τθ φωτοςφνκεςθ 

(4× 0.5μ = 2 μ.)  μ: … 

v. Αν  το  φυτό  του δοχείου Α ,ςτο πιο πάνω πείραμα , είχε κιτρινοπράςινα φφλλα , ποιο κα ιταν 

 το τελικό χρϊμα του υγροφ Ψ ςτο φφλλο Α;  Να εξθγιςετε τθν απάντθςι ςασ . 

το κίτρινο μζροσ κα παραμείνει κιτρινοκαφζ γιατί λείπει θ χλωροφφλλθ που είναι απαραίτθτοσ 

παράγοντασ ενϊ ςτο πράςινο μζροσ κα γίνει μαφρο γιατί ζχει όλουσ τουσ παράγοντεσ για να γίνει θ 

φωτοςφνκεςθ. 

 (2× 0.5μ = 1 μ.)  μ: ... 

 iv. Ποιοσ είναι ο ρόλοσ τθσ χλωροφφλλθσ ςτθ λειτουργία τθσ φωτοςφνκεςθσ; 

Είναι απαραίτθτοσ παράγοντασ/ δεςμεφει θλιακι ακτινοβολία             (1× 0.25μ = 0.25 μ.)  μ: ... 

 

ΜΕΟΣ Γ :  Αποτελείται από μία (1) ερϊτθςθ των 12 μονάδων. 

                   Να τθν απαντιςετε.  

 

 Ερϊτθςθ 8 

(Α)  Ο κ. Μιχάλθσ είναι ζνασ κτθνοτρόφοσ που ςυνθκίηει να παίρνει τα αιγοπρόβατά του για βοςκι ςε  

μια περιοχι του δάςουσ τθσ Πάφου ,όπου ηουν  αγρινά.    

(α)  Θα επθρεαςτεί ο πλθκυςμόσ των αγρινϊν  από τθ  

βόςκθςθ των αιγοπροβάτων ςτθν περιοχι τουσ; 

Να  δικαιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. 

Ναι γιατί τα αιγοπρόβατα και τα αγρινά ανταγωνίηονται 

Ανταγωνίηονται για τθν ίδια τροφι. 

 

                                                                     (1× 1μ = 1 μ.)  μ: ... 
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(Β) Να μελετιςετε το πιο κάτω ςχεδιάγραμμα το οποίο παρουςιάηει ζνα χερςαίο τροφικό πλζγμα και 

να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ που ακολουκοφν.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(α) Να ονομάςετε ζναν: 
 

                                           

 

 

 

 

 

(5× 0.5μ. = 2,5 μ)  μ: ... 

β) Με βάζη ηο πιο πάνω πλέγμα να γράψεηε μια ηροθική αλσζίδα με ηέζζερις (4) οργανιζμούς.  
 
 

Κάκτοσ            Αρουραίοσ      Φίδι       Γεράκι  (4× 0.25μ = 1 μ.)  μ: ... 

 

  Παραγωγό 
Αγριολούλοσδα 

 
 Κορσθαίο Θηρεσηή 

Γεράκι 

 
 Παμθάγο  Οργανιζμό 

Δρσοκολάπηης 

 
 Σαρκοθάγο Οργανιζμό 

Σαύρα 

 
 Εηερόηροθο Οργανιζμό 

Σκίοσρος 

   Κάκηος       

Φραγκοζσκιά 
Αγριολούλοσδα       Χορηάρι 

Βελανιδιά 

Γρσοκολάπηης 

Μσρμήγκι 
Ακρίδα Σκίοσρος Αροσραίος 

Μάνηιδα Σαύρα 

Κοσκοσβάγια 

Φίδι 

Γεράκι 

Νσθίηζα 
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(γ) Να απαντιςετε ςτα ερωτιματα που ακολουκοφν και  αφοροφν  το πιο πάνω τροφικό  πλζγμα.   

i. Ποια είναι θ  πθγι  ενζργειασ  για τα αγριολοφλουδα ; 

Ο ιλιοσ 

ii. Από   ποφ  εξαςφαλίηει  τθν  ενζργειά  του ο ςκίουροσ; 

Σθν τροφι του (αγριολοφλουδα, φραγκοςυκιά) 

 (2 × 0.5μ = 1 μ.)  μ: ... 

(δ) Θα επθρεαςτεί ο πλθκυςμόσ τθσ ςαφρασ, αν εξαφανιςτοφν τα αγριολοφλουδα; 

 Να δικαιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. 

Ναι κα μειωκεί γιατί θ ςαφρα τρζφεται με φυτοφάγουσ οργανιςμοφσ οι οποίοι 

Σρζφονται με αγριολοφλουδα. Αυτοί κα μειωκοφν και κα μειωκεί και θ ςαφρα. (1 × 1μ = 1 μ.)  μ: ... 

 

(ε) Ποιοι οργανιςμοί κα  επθρεαςτοφν άμεςα  (και πϊσ κα επθρεαςκοφν) αν μεταφερκεί ςτο πιο 

πάνω τροφικό πλζγμα ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ  βατράχων; Να εξθγιςετε τθν απάντθςι ςασ ,αν 

ξζρετε ότι οι βάτραχοι τρζφονται με τα  μυρμιγκια και τισ ακρίδεσ. 

Σα μυρμιγκια και οι ακρίδεσ κα μειωκοφν γιατί κα αυξθκοφν 

Οι κθρευτζσ τουσ και θ νυφίτςα, θ μάντιδα και θ ςαφρα κα  

Μειωκοφν επίςθσ γιατί κα αποκτιςουν ανταγωνιςτι. 

 (1 × 1μ. = 1 μ.)  μ: ... 

(η) Να αναφζρετε τρεισ (3) αβιοτικοφσ παράγοντεσ  που ςχετίηονται με τουσ οργανιςμοφσ του πιο 

πάνω τροφικοφ πλζγματοσ. 

1 : νερό. 2 : χϊμα 3 : πζτρεσ 

(3 × 0.25μ = 0.75 μ.)  μ: ... 

(ςτ) i. ε ποιεσ  Συνομοταξίεσ  ανικουν  τα ηϊα  του  πιο  πάνω τροφικοφ πλζγματοσ ; 

1) πονδυλωτά   2) Αςπόνδυλα 

ii. Με ποιο κριτιριο χωρίηονται τα ηϊα ςτισ πιο πάνω υνομοταξίεσ; 

Αν ζχουν ι όχι ςπονδυλικι ςτιλθ.                    (3 × 0.25μ = 0.75 μ.)  μ: ... 
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(θ)i.  Κάτω από κάκε εικόνα , ςτον πιο κάτω πίνακα ,να γράψετε  τθν ομοταξία ςτθν οποία ανικει  ο 

αντίςτοιχοσ  οργανιςμόσ  και να ςυμπλθρϊςετε  δφο (2)  χαρακτθριςτικά για κάκε ομοταξία.  

 

 

 

Οργανιςμόσ 

 

 

 

 

 

 
 
 

   

Πνομα Γεράκι Φίδι Βάτραχοσ Σκίουροσ 

 

Ομοταξία 

Πτθνά 

 

Ερπετά Αμφίβια Θθλαςτικά 

 

Χαρακτθριςτικά 

Ομοταξίασ 

 

 

1) Σο ςϊμα τουσ 

καλφπτεται με 

φτερά 

1) Σο ςϊμα 

τουσ είναι 

ξθρό και με 

φολίδεσ 

1) Σο ςϊμα 

τουσ είναι λείο 

και πάντοτε 

υγρό 

1) Σο ςϊμα 

τουσ 

καλφπτεται με 

τρίχεσ 

2) Γεννοφν αυγά 

με ςκλθρό 

κζλυφοσ 

2) Γεννοφν 

αυγά ςτθ 

ξθρά 

2) Γεννοφν 

αυγά ςτο νερό 

2) Γεννοφν 

ηωντανά μικρά 

 

                                                                                                                                 (12× 0.25μ = 3 μ.)  μ: ... 

ΤΕΛΟΣ 
 
    

  Οι Ειςθγιτριεσ                                                                                                          Ο  Διευκυντισ 
 
 
.................................                                                                                            ................................... 
Μαρία Χρυςοςτόμου                                                                                               Γιάννθσ ταφρου        
 
 
..................................                                                                                                    
Θρϊ Ελευκερίου
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(θ)i.  Κάτω από κάκε εικόνα , ςτον πιο κάτω πίνακα ,να γράψετε  τθν ομοταξία ςτθν οποία ανικει  ο 

αντίςτοιχοσ  οργανιςμόσ  και να ςυμπλθρϊςετε  δφο (2)  χαρακτθριςτικά για κάκε ομοταξία.  

 

 

 

Οργανιςμόσ 

 

 

 

 

 

 
 
 

   

Πνομα Γεράκι Φίδι Βάτραχοσ Σκίουροσ 

 

Ομοταξία 

Πτθνά 

 

Ερπετά Αμφίβια Θθλαςτικά 

 

Χαρακτθριςτικά 

Ομοταξίασ 

 

 

1) Σο ςϊμα τουσ 

καλφπτεται με 

φτερά 

1) Σο ςϊμα 

τουσ είναι 

ξθρό και με 

φολίδεσ 

1) Σο ςϊμα 

τουσ είναι λείο 

και πάντοτε 

υγρό 

1) Σο ςϊμα 

τουσ 

καλφπτεται με 

τρίχεσ 

2) Γεννοφν αυγά 

με ςκλθρό 

κζλυφοσ 

2) Γεννοφν 

αυγά ςτθ 

ξθρά 

2) Γεννοφν 

αυγά ςτο νερό 

2) Γεννοφν 

ηωντανά μικρά 

 

                                                                                                                                 (12× 0.25μ = 3 μ.)  μ: ... 

ΤΕΛΟΣ 
 
    

Ο  Διευκυντισ 
 
 

………………………………… 
 
 

Γιάννθσ ταφρου        
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ΓΤΜΝΑΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΕΜΕΟΤ                                               ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015-2016 

ΓΡΑΠΣΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2016 
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 8/6/2016                                   ΒΑΘΜΟ: ............ ΟΛΟΓΡ. …………………………. 
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 90 λεπτά                                                      

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

 
 

Σο εξεταςτικό δοκίμιο αποτελείται από 11 ςελίδεσ. 

Να γράφετε μόνο με μπλε ή μαφρη πζνα. 

Δεν επιτρζπεται η χρήςη διορθωτικοφ υλικοφ. 

Σο εξεταςτικό δοκίμιο αποτελείται από τρία μζρη Α, Β και Γ. 

φνολο μονάδων 40/20 

 

    

 

 

 

1) Η νηθνγέλεηα ηνπ Πέηξνπ απνθάζηζε λα πάεη γηα πηθλίθ ζε κηα όκνξθε πεξηνρή θνληά ζε κηα ιίκλε. 

Πήξαλ καδί ηνπο θαη ηε ζθπιίηζα ηνπο, ηε Σνύθε, πνπ ηεο αξέζνπλ πνιύ νη εθδξνκέο καδί κε ηελ 

νηθνγέλεηα. Φόξησζαλ ινηπόλ ην απηνθίλεην θαη μεθίλεζαλ. 

  α. Μέζα ζην απηνθίλεην ππήξραλ ηα ζώκαηα πνπ θαίλνληαη ζηηο πην θάησ εηθόλεο. Να γξάςεηε θάησ 

από θάζε εηθόλα αλ πξόθεηηαη γηα έκβην, άβην ή λεθξό ζώκα. (1,5 μ.) 

  

 

κεθνό έμβημ άβημ 

β. Τν πην θάησ ζρεδηάγξακκα παξνπζηάδεη ην νηθνζύζηεκα ηεο κηθξήο ιίκλεο πνπ επηζθέθηεθε ε 

νηθνγέλεηα ηνπ Πέηξνπ. Σηηο όρζεο ηεο ιίκλεο θπηξώλεη ςειό ρνξηάξη θαη κεηαμύ ησλ άιισλ νξγαληζκώλ 

δνπλ εθεί θαη βάηξαρνη. Από απηό ην νηθνζύζηεκα λα νλνκάζεηε: (1 μ.) 

 

i. έλαλ βηνηηθό παξάγνληα:  

βάηναπμξ, πμνηάνη … 

ii. έλαλ αβηνηηθό παξάγνληα:  

κενό, πέηνεξ, αέναξ …. 

MEPO A΄: (μονάδεσ 6)  

Αποτελείται από ηέζζεπιρ (4) ερωτήςεισ. Kάθε ςωςτή απάντηςη βαθμολογείται με 2,5 μονάδεσ. Να 
απαντήςετε ςε ΟΛΕ τισ ερωτήςεισ. 
 

η Σούκη 



 2 

 

 

2) α. Να βάιεηε ζε θύθιν ηε ζσζηή πξόηαζε.  (1 μ.) 

i. Έλα οπγανικό ζύζηημα απνηειείηαη (είλαη θηηαγκέλν) από: 

Α. έλα όξγαλν 

Β. πνιιά όξγαλα πνπ ζπλεξγάδνληαη κεηαμύ ηνπο 

Γ. πνιινύο νξγαληζκνύο πνπ ζπλεξγάδνληαη κεηαμύ ηνπο 

Γ. πνιινύο ηζηνύο πνπ ζπλεξγάδνληαη κεηαμύ ηνπο 

 

ii. Η ζεηξά πνπ πεξηγξάθεη ζσζηά ηελ οπγάνυζη ηυν οπγανιζμών είλαη: 

Α. θύηηαξν  ηζηόο  νξγαληζκόο  νξγαληθό ζύζηεκα  όξγαλν 

Β. θύηηαξν  όξγαλν  ηζηόο  νξγαληθό ζύζηεκα  νξγαληζκόο  

Γ. θύηηαξν  νξγαληθό ζύζηεκα  όξγαλν  ηζηόο  νξγαληζκόο 

Γ. θύηηαξν  ηζηόο  όξγαλν  νξγαληθό ζύζηεκα  νξγαληζκόο 

β. Αθνύ κειεηήζεηε ηα πην θάησ δηαγξάκκαηα, λα απνθαζίζεηε πνηεο από ηηο αθόινπζεο πξνηάζεηο είλαη 

ζσζηέο (Σ) θαη πνηεο είλαη ιαλζαζκέλεο (Λ).  (1,5 μ) 

 

 

 
 

 
 

νεςπικό κύηηαπο υάπιο μςικά κύηηαπα λεςκά αιμοζθαίπια 

 

Όια ηα θύηηαξα πνπ απεηθνλίδνληαη είλαη επθαξπσηηθά  
ζςζηό 

Μόλν δύν από ηα θύηηαξα πνπ απεηθνλίδνληαη είλαη δσηθά 
ιάζμξ 

Πνιιά κπτθά θύηηαξα ζρεκαηίδνπλ έλα κπτθό ηζηό 
ζςζηό 

3) α. Τν αλαπαξαγσγηθό ζύζηεκα ηεο Αληηγόλεο απνηειείηαη από δηάθνξα όξγαλα πνπ ζπλεξγάδνληαη, 

πξνζθέξνληάο ηεο ηελ ηθαλόηεηα λα δηαησλίζεη ην αλζξώπηλν είδνο. Πην θάησ ζαο δίλεηαη έλα ζρεδηάγξακκα 

ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αληηγόλεο. Να ρξεζηκνπνηήζεηε ηνπο αξηζκνύο  1-5 γηα λα δώζεηε ηνλ 

αξηζκό πνπ αληηζηνηρεί ζηηο πεξηγξαθέο πνπ δίλνληαη ζηνλ πίλαθα. Ο θάζε αξηζκόο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί κία, θακία ή δύν θνξέο. (1 μ.)

  

 

Πεπιγπαθή Απιθμόρ 

Όξγαλν ην νπνίν παξάγεη νξκόλεο 5 

Όξγαλν κέζα ζην νπνίν αλαπηύζζεηαη ην έκβξπν 4 

Όξγαλν ην νπνίν θαηά ηνλ ηνθεηό δηαζηέιιεηαη γηα 

λα βγεη ην παηδί ζηνλ θόζκν 
1, 2 

Όξγαλν ην νπνίν παξάγεη ηα γελλεηηθά θύηηαξα ηεο 

Αληηγόλεο 
5 5
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β. Σην δηπιαλό ζρήκα παξνπζηάδνληαη δύν 

δηαθνξεηηθά είδε αλζξώπηλσλ γελλεηηθώλ θπηηάξσλ, 

ηεο Αληηγόλεο θαη ηνπ ζπδύγνπ ηεο Αρηιιέα. Αθνύ 

κειεηήζεηε ην ζρήκα, λα απαληήζεηε ζηηο αθόινπζεο 

εξσηήζεηο:                                                (0,5 μ.) 

i. Πώο νλνκάδεηαη ην γελλεηηθό θύηηαξν Α;  

ςάνημ 

ii. Πώο νλνκάδνληαη ηα γελλεηηθά θύηηαξα Β;  

ζπενμαημδςάνηα 
 

γ. Αλ έλα από ηα θύηηαξα Β δηαηξππήζεη ην θύηηαξν Α θαη ν ππξήλαο ηνπ ελσζεί κε ηνλ ππξήλα ηνπ 

θπηηάξνπ Α, απηή ε δηαδηθαζία νλνκάδεηαη γμκημμπμίεζε θαη ην λέν θύηηαξν πνπ ζα δεκηνπξγεζεί 

νλνκάδεηαη δογςηό (1 μ.) 

4) Να αληηζηνηρίζεηε ηηο εηθόλεο ησλ νξγαληζκώλ ηεο ζηήιεο Α κε ην όλνκα ηνπ βαζηιείνπ ηεο ζηήιεο Β, 

ζην νπνίν αλήθεη ν θάζε νξγαληζκόο.     (2,5 μ.) 

 ζηήλη Α ζηήλη Β Ανηιζηοίσιζη 

α 

  

1. κνλήξε 
α.  5 

β 

  

2. πξώηηζηα 
β.  3 

γ 

 

3. κύθεηεο 
γ.  2 

δ 

 

4. θπηά 
δ.  1 

ε 

 

5. δώα 
ε.  4 

 

ΣΕΛΟ ΜΕΡΟΤ Α΄ 

A B
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5) Ο Ιάθσβνο, παηέξαο 3 παηδηώλ πάζρεη από λεθξηθή αλεπάξθεηα. Τα λεθξά ηνπ, πνπ είλαη όξγαλα ηνπ 

νπξνπνηεηηθνύ ηνπ ζπζηήκαηνο, ππνιεηηνπξγνύλ (δελ ιεηηνπξγνύλ ηθαλνπνηεηηθά) κε απνηέιεζκα λα κελ 

κπνξνύλ λα απνκαθξύλνπλ από ηνλ νξγαληζκό ηνπ ηα νύξα, πνπ είλαη άρξεζηεο θαη άξα ηνμηθέο νπζίεο. Η 

λεθξηθή αλεπάξθεηα επεξεάδεη άκεζα ηελ πγεία ηνπ όζν θαη ηελ πνηόηεηα δσήο ηνπ, αθνύ γηα λα 

θαζαξίζεη ην αίκα ηνπ πξέπεη λα είλαη ζπλδεδεκέλνο αξθεηέο ώξεο ηε βδνκάδα κε έλα κεράλεκα 

(αηκνθάζαξζε). Η νηθνγέλεηά ηνπ έρεη αξρίζεη πξόζθαηα λα ζθέθηεηαη ηε κεηακόζρεπζε σο ιύζε ζην 

πξόβιεκα. Η Νεθέιε, ε ζύδπγόο ηνπ, έρεη ήδε πξνβεί ζηηο αλάινγεο εμεηάζεηο γηα λα δηαπηζησζεί αλ 

είλαη ζπκβαηή σο δόηεο.  

α. Πνην από ην πην θάησ όξγαλα αλήθεη ζην νπξνπνηεηηθό ζύζηεκα ηνπ Ιάθσβνπ; (λα θπθιώζεηε ηε 

ζσζηή απάληεζε) (0,5 μ.) 

1. ζηνκάρη  2. ιεπηό έληεξν  3. νπξνδόρνο θύζηε   4. πξνζηάηεο αδέλαο  

β. Πξηλ ν Ιάθσβνο ζεσξεζεί ππνςήθηνο γηα κεηακόζρεπζε, πξέπεη λα επηβεβαησζεί από εμεηδηθεπκέλνπο 

γηαηξνύο όηη ηα λεθξά ηνπ έρνπλ πξάγκαηη λεθξσζεί. Δηδηθεπκέλνη γηαηξνί παίξλνπλ κηα βηνςία αθαηξνύλ, 

δειαδή κε ηε βνήζεηα κηαο βειόλαο έλα κηθξό, ιεπηό θνκκάηη από ηα πξνβιεκαηηθά λεθξά. Η βηνςία 

παξαζθεπάδεηαη θαη εμεηάδεηαη θάησ από ην θσηνληθό κηθξνζθόπην από εμεηδηθεπκέλνπο βηνιόγνπο.  

 

i. Σην δηπιαλό ζρήκα θαίλεηαη έλα κηθξνζθόπην ζαλ απηό πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε βηνςία ηνπ Ιάθσβνπ. Πώο νλνκάδνληαη 

ηα δύν είδε θαθώλ πνπ ππάξρνπλ ζην κηθξνζθόπην;             (1 μ.)  

1. πνμζμθζάιμημη 

  2. ακηηθεημεκηθμί 

 

ii. Να εμεγήζεηε γηαηί ην δείγκα βηνςίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ παξαζθεπή ηεο κηθξνζθνπηθήο 

πιάθαο έπξεπε λα είλαη πνιύ ιεπηό. (0,5 μ.) 

Γηα  κα μπμνεί κα ημ δηαπενκά ημ θςξ  

 

 

 

 

 

MEPO B΄: (μονάδεσ 18)  

Αποτελείται από τρεισ (3) ερωτήςεισ. Kάθε ςωςτή απάντηςη βαθμολογείται με 6 μονάδεσ. 

Να απαντήςετε ςε ΟΛΕ τισ ερωτήςεισ. 
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γ. Σαο δίλεηαη ε θσηνγξαθία ηεο βηνςίαο ηνπ Ιάθσβνπ, κεγεζπκέλε 400 θνξέο. 

 

i. Πόζεο θνξέο πην κηθξά είλαη ηα θύηηαξα ζηελ πξαγκαηηθόηεηα; (0,5 μ.) 

400 θμνέξ 

ii. Να εμεγήζεηε γηαηί ε θσηνγξαθία ηεο βηνςίαο απεηθνλίδεη ηζηό. (1 μ.) 

Εηθμκίδμκηαη όμμηα μμνθμιμγηθά θύηηανα πμο εθηειμύκ ηεκ ίδηα ιεηημονγία 

δ. Αλ κεγεζύλνπκε έλα από ηα θύηηαξα ηνπ ηζηνύ ηνπ Ιάθσβνπ ζην ειεθηξνληθό κηθξνζθόπην, ζα κνηάδεη 

ζε έλα από ηα πην θάησ θύηηαξα. Να απνθαζίζεηε αλ ην θύηηαξν ηνπ Ιάθσβνπ ζα κνηάδεη κε ην θύηηαξν 

Α ή ην θύηηαξν Β. Να εμεγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. (1 μ.) 

 

i. Τν θύηηαξν ηνπ Ιάθσβνπ κνηάδεη κε ην θύηηαξν Α 

εμήγεζε: ημ θύηηανμ Α είκαη δςηθό θύηηανμ όπςξ είκαη ηα θύηηανα ημο Ιάθςβμο 

ii. Να γξάςεηε ηνλ αξηζκό ηνπ νξγαληδίνπ πνπ εθηειεί ηηο αθόινπζεο ιεηηνπξγίεο κέζα ζε έλα 

θύηηαξν ηνπ Ιάθσβνπ: (1,5 μ.) 

Λειηοςπγία Απιθμόρ 

Διέγρεη όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ θπηηάξνπ, αθνύ πεξηέρεη ην DNA 3 

Παξάγεη ελέξγεηα 7 

Διέγρεη ηηο νπζίεο πνπ εηζέξρνληαη θαη εμέξρνληαη από ην θύηηαξν 1 
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6) Οη καζεηέο ηνπ Γπκλαζίνπ Νεάπνιεο, ζε κηα πξνζπάζεηα λα εμαθξηβώζνπλ ηνπο παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ην ξπζκό ηεο θσηνζύλζεζεο, ρξεζηκνπνίεζαλ δύν θπηά πνπ απεηθνλίδνληαη ζην αθόινπζν 

δηάγξακκα. Καη ηα δύν θπηά είραλ ην ίδην αξρηθό ύςνο βιαζηνύ θαη ίδην αξηζκό θαη κέγεζνο θύιισλ αιιά 

ηα θύιια ηνπ θπηνύ Β ήηαν δίσπυμα.  

 

Καη ηα δύν θπηά ηνπνζεηήζεθαλ ζηελ ίδηα ζέζε θνληά ζε έλα θσηεηλό παξάζπξν γηα 1 κήλα. Οη 

καζεηέο θξόληηδαλ λα πνηίδνπλ ηα θπηά κε ηελ ίδηα πνζόηεηα λεξνύ θάζε ηξεηο κέξεο. Τν αξρηθό θαη 

ηειηθό ύςνο ηνπ βιαζηνύ ηνπο αλαγξάθεηαη ζηνλ πην θάησ πίλαθα.  

 
απσικό ύτορ 

βλαζηού ζε cm 

ύτορ βλαζηού μεηά 

από 1 μήνα ζε cm 
αύξηζη βλαζηού ζε cm 

θςηό Α 6,5 16,5 10,0 

θςηό Β 6,5 12 
5,5 

 

α. Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πίλαθα γηα λα δείμεηε ηελ αύμεζε ηνπ βιαζηνύ ηνπ θπηνύ Β. (0,5 μ.) 

β. Να εμεγήζεηε γηαηί ην θπηό Α κεγάισζε πεξηζζόηεξν ζε ζρέζε κε ην θπηό Β. (2 μ.) 

Σημ θοηό Α γίκεηαη θςημζύκζεζε ζε μιόθιενμ ημ θύιιμ / ηα θύιια ημο θοημύ Α έπμοκ 

πενηζζόηενε πιςνμθύιιε, με απμηέιεζμα κα πανάγεηαη πενηζζόηενε γιοθόδε / κα έπεη 

πενηζζόηενε εκένγεηα θαη κα ακαπηύζζεηαη πενηζζόηενμ. 

 γ. Γηα λα επηβεβαηώζνπλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο νη καζεηέο απνθάζηζαλ λα επαλαιάβνπλ ην πείξακα. 

Να νλνκάζεηε δύν παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα θξαηήζνπλ ζηαθεπούρ (δειαδή ίδηνπο) θαηά ηελ 

επαλάιεςε ηνπ πεηξάκαηνο.                                                                                                    (1 μ.) 

1
νο

 παξάγνληαο: ανπηθό ύρμξ βιαζημύ, ανηζμόξ-μέγεζμξ θύιιςκ 

2
νο

 παξάγνληαο: ειηαθό θςξ, πμζόηεηα κενμύ, απόζηαζε από θςηεηκό πανάζονμ 

δ. Οη καζεηέο μέξνπλ όηη ν βιαζηόο είλαη έλα όξγαλν ηνπ θπηνύ. Να νλνκάζεηε δύν άιια όξγαλα ηνπ 

θπηνύ. (1 μ.) 

1. θύιιμ    2. νίδα / άκζμξ / θανπόξ 
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ε.  Πεηξάκαηα θαη ζεσξεηηθέο κειέηεο πνιιώλ επηζηεκόλσλ νδήγεζαλ ζε απηά πνπ γλσξίδνπκε 

ζήκεξα γηα ηελ ηξνθή ησλ θπηώλ, ηα νπνία κπνξνύλ λα δηαηππσζνύλ ζπλνπηηθά  κε ην πην θάησ 

ζρεδηάγξακκα. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ηνπ ζρεδηαγξάκκαηνο.  (1,5 μ.) 

  

7) Τν πην θάησ ζρεδηάγξακκα παξνπζηάδεη έλα ζαιάζζην νηθνζύζηεκα. Αθνύ ην κειεηήζεηε λα 

απαληήζεηε ζηηο πην θάησ εξσηήζεηο: 

 

 

α. Χξεζηκνπνηώληαο ην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα λα νλνκάζεηε: (1,5 μ.) 

έλα θπηνθάγν νξγαληζκό απηβάδα, δςμπιαγθηόκ 

έλαλ ζαξθνθάγν νξγαληζκό θαβμύνη / θμπύιη / γιάνμξ / αζηαθόξ / 

γανίδα / ράνη 

έλαλ πακθάγν νξγαληζκό μύδηα 
 

 

β. Από ην πην πάλσ νηθνζύζηεκα λα νλνκάζεηε έλαλ θνξπθαίν ζεξεπηή θαη λα εμεγήζεηε γηαηί ζεσξείηαη  

θνξπθαίνο ζεξεπηήο. (1 μ.) 

Ο γιάνμξ ή μ αζηαθόξ γηαηί δεκ ηνώγμκηαη από θακέκα 

γ. Με βάζε ην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα, αλ εμαθαληζηνύλ νη γαπίδερ, πνηνο νξγαληζκόο ζα επεξεαζηεί 

άκεζα θαη ζα εμαθαληζηεί;  

 (0,5 μ.) 

Τμ ράνη 

 

διοξείδιο'
του'

άνθρακα

ηλιακό
φως

χλωροφύλλη

……....................... …….......................…….......................
κενό γιοθόδε μλογόκμ 
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δ. Η αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ε ξύπαλζε ηεο ζάιαζζαο έρεη κεηώζεη ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία ρξόληα 

ηνπο πιεζπζκνύο ησλ ασιβάδυν. Να εμεγήζεηε, ρξεζηκνπνηώληαο ην ηξνθηθό πιέγκα ηεο πξνεγνύκελεο 

ζειίδαο, γηαηί ε κείσζε ησλ αρηβάδσλ πηζαλόλ λα ζπλδέεηαη κε ηε κείσζε ηνπ πιεζπζκνύ ησλ κοσςλιών. 

 (1 μ.) 

Οη απηβάδεξ απμηειμύκ ηε μία από ηηξ δύμ πεγέξ ηνμθήξ ηςκ θμποιηώκ. Η μείςζή ημοξ ζα 

έπεη ζακ απμηέιεζμα ηε μείςζε ηεξ δηαζέζημεξ ηνμθήξ ηςκ θμποιηώκ άνα θαη ηε μείςζε ημο 

πιεζοζμμύ ημοξ. 

ε. Τν πην θάησ ζρεδηάγξακκα αλαπαξηζηά κηα ηξνθηθή αιπζίδα από ην ζπγθεθξηκέλν ζαιάζζην 

νηθνζύζηεκα. Αθνύ ηε κειεηήζεηε, λα βάιεηε ζε θύθιν ηε ζσζηή πξόηαζε. (2 μ.) 

 

 
θύθηα            αρηβάδα         θαβνύξη               γιάξνο 

 

i. Ο ζεξεπηήο (ή νη ζεξεπηέο) ηεο αρηβάδαο είλαη: 

A. ηα θύθηα  

B. ην θαβνύξη 

Γ. ην θαβνύξη θαη ν γιάξνο 

 

ii. Τν ζήξακα (ή ηα ζεξάκαηα) ηνπ γιάξνπ είλαη: 

Α. ηα θύθηα, ε αρηβάδα θαη ην θαβνύξη  

Β. ε αρηβάδα θαη ην θαβνύξη 

Γ. ην θαβνύξη 

 

iii. Η πξσηαξρηθή πεγή ελέξγεηαο όλυν ησλ νξγαληζκώλ ηεο αιπζίδαο είλαη: 

Α. ηα θύθηα  

Β. ην λεξό  

Γ. ν ήιηνο 

 

iv. Ο θαηαλαισηήο (ή νη θαηαλαισηέο) ηεο αιπζίδαο είλαη: 

Α. ηα θύθηα 

Β. ε αρηβάδα, ην θαβνύξη θαη ν γιάξνο 

Γ. ν γιάξνο 

 

ΣΕΛΟ ΜΕΡΟΤ Β΄ 
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8) α. i. Η γηγάληηα αρηβάδα Τξηδάθλε είλαη έλα καιάθην πνπ δεη ζην Νόηην Δηξεληθό σθεαλό θαη ζηνλ Ιλδηθό 

σθεαλό. Τν βάξνο ηεο κπνξεί λα μεπεξάζεη ηα 200 θηιά θαη ε ειηθία ηεο ηα 100 ρξόληα! Η Τξηδάθλε 

θηινμελεί κέζα ζην θπθινθνξηθό ηεο ζύζηεκα έλα είδνο κνλνθύηηαξσλ νξγαληζκώλ πνπ νλνκάδνληαη 

θπηνπιαγθηόλ. Η Τξηδάθλε βνεζά ην θπηνπιαγθηόλ λα θσηνζπλζέζεη θαη ρξεζηκνπνηεί κέξνο ηεο γιπθόδεο, 

πνπ απηό παξάγεη, σο ηξνθή.  

1. Τη είδνπο νξγαληζκόο είλαη ε Τξηδάθλε; Απηόηξνθνο ή εηεξόηξνθνο; Να εμεγήζεηε ηελ απάληεζή 

ζαο. (1 μ.) 

Εηενόηνμθμξ, γηαηί ηνέθεηαη με ηε γιοθόδε πμο πανάγεη ημ θοημπιαγθηόκ. 

2. Τη είδνπο νξγαληζκόο είλαη ην θπηνπιαγθηόλ; Απηόηξνθνο ή εηεξόηξνθνο; Να εμεγήζεηε ηελ 

απάληεζή ζαο. (1 μ.) 

Αοηόηνμθμξ, γηαηί πανάγεη ημ ίδημ ηεκ ηνμθή ημο (θςημζοκζέηεη) 

ii. Η Τξηδάθλε δεη θνληά ζηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο θαη ελώ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο θιείλεη ην 

όζηξαθό ηεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο ην θξαηά αλνηρηό. 

  

κλειζηή Τπιδάκνη ανοισηή Τπιδάκνη 

Να εμεγήζεηε γηαηί ε Τξηδάθλε ζπκπεξηθέξεηαη κε απηό ηνλ ηξόπν. (2 μ.) 

Τμ ακμηπηό όζηναθμ ελαζθαιίδεη ηεκ πανμοζία ειηαθμύ θςηόξ πμο είκαη απαναίηεημξ πανάγμκηαξ 

γηα κα θςημζοκζέζεη ημ θοημπιαγθηόκ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEPO Γ΄: (μονάδεσ 12) 

 Αποτελείται από μία (1) ερώτηςη των 12 μονάδων. 
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β. Τν πην θάησ ζρεδηάγξακκα απεηθνλίδεη έλα θςηοπλαγκηόν, ίδην κε απηά πνπ δνπλ κέζα ζηελ 

Τξηδάθλε.  

  

i. Τν θςηοπλαγκηόν είλαη πξνθαξπσηηθόο ή επθαξπσηηθόο νξγαληζκόο; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή 

ζαο. (1 μ.) 

Εοθανοςηηθόξ γηαηί δηαζέηεη πονήκα 

ii. Με βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ παξνπζηάδεη ην θςηοπλαγκηόν, ζε πνην βαζίιεην ζα ην 

ηαμηλνκνύζαηε; (0,5 μ.) 

Σηα πνώηηζηα 

iii. Να γξάςεηε δύν ραξαθηεξηζηηθά  πνπ έρεη ην θςηοπλαγκηόν θαη ηα νπνία ζαο βνήζεζαλ λα ην 

θαηαηάμεηε ζην ζπγθεθξηκέλν βαζίιεην. (1 μ.) 

1 είκαη μμκμθύηηανμξ μνγακηζμόξ 

2 δηαζέηεη πονήκα 

iv. Να νλνκάζεηε έλαλ άιιν νξγαληζκό πνπ αλήθεη ζην ίδην βαζίιεην κε ην θςηοπλαγκηόν.  (0,5 μ.) 

αμμηβάδα 

γ. Γηάθνξνη ζαιάζζηνη νξγαληζκνί ηπέθονηαι με μικπά κομμάηια από ηο ζώμα ηηρ Τπιδάκνηρ.  Γύν 

ηέηνηνη νξγαληζκνί είλαη ην ζαιάζζην ζαιηγθάξη θαη ην θαλάζζιο σέλι μόπεï. Σηηο πην θάησ εηθόλεο 

θαίλνληαη νη αθηηλνγξαθίεο ελόο ζαιηγθαξηνύ θαη ελόο ρειηνύ. Αθνύ παξαηεξήζεηε ηηο αθηηλνγξαθίεο λα 

απαληήζεηε ζηα εξσηήκαηα πνπ αθνινπζνύλ. 

i. Πνηα είλαη ε βαζηθή δνκηθή δηαθνξά κεηαμύ ελόο ζαιηγθαξηνύ θαη 

ελόο ρειηνύ;                                                                          (0,5 μ.) 

Τμ πέιη έπεη ζπμκδοιηθή ζηήιε, εκώ ημ ζαιηγθάνη δεκ έπεη 

ii. Χξεζηκνπνηώληαο ηελ πην πάλσ δνκηθή δηαθνξά λα θαηαηάμεηε 

ηνπο δύν νξγαληζκνύο ζε ζπλνκνηαμίεο:                               (1 μ.) 

ζπλνκνηαμία ζαιηγθαξηνύ: αζπόκδοια 

ζπλνκνηαμία ρειηνύ: ζπμκδοιςηά 

αθηηλνγξαθία 

ζαιηγθαξηνύ 
 

αθηηλνγξαθία ρειηνύ 

 

πσρήνας
κστταρικό τοίτωμα

τλωροπλάστες
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iii. Έλα ραξαθηεξηζηηθό γλώξηζκα ηνπ ρειηνύ είλαη όηη αλαπλέεη κε βξάγρηα ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο 

δσήο ηνπ. Σε πνηα νκνηαμία πηζηεύεηε όηη αλήθεη ην ρέιη; (0,5 μ.) 

νκνηαμία ρειηνύ: ράνηα 

iv. Να γξάςεηε άιια δύν ραξαθηεξηζηηθά ηεο νκνηαμίαο ζηελ νπνία αλήθεη ην ρέιη:  (1 μ.) 

1
ν
 ραξαθηεξηζηηθό: γεκκά αογά, δεη ζημ κενό 

2
ν
 ραξαθηεξηζηηθό: ημ δένμα ημο θαιύπηεηαη με ιέπηα 

δ. Σηηο ηξνπηθέο ζάιαζζεο πνπ δνπλ ε Τξηδάθλε θαη ην ζαιάζζην ρέιη κόξεï, δεη έλαο άιινο 

νξγαληζκόο, έλα ςάξη πνπ νλνκάδεηαη κπαξαθνύληα θαη ηνπ νπνίνπ ην κήθνο κπνξεί λα μεπεξάζεη ηα 2 

κέηξα! Το μπαπακούνηα ηπέθεηαι μεηαξύ άλλυν και με σέλια μόπεï. Να ζπκπιεξώζεηε ηα πην θάησ 

θνπηηά, ώζηε λα δεκηνπξγήζεηε κηα ηξνθηθή αιπζίδα ζηελ νπνία λα ζπκκεηέρνπλ νη ηέζζεξηο 

νξγαληζκνί πνπ ζαο δίλνληαη κε αιθαβεηηθή ζεηξά: μπαπακούνηα, ηπιδάκνη, θςηοπλαγκηόν, σέλι

 (2 μ.) 

 

 
ΣΕΛΟ ΜΕΡΟΤ Γ΄ 

 
 
 
 

Οι ειςηγήτριεσ 
Α. Κομνηνοφ 
Χρ. Γρηγοριάδου 

Η Διευθφντρια 
Παρθενόπη Βυρίδου 

 
 

…………………………………… 

 

 

θοημπιαγθηόκ ηνηδάθκε πέιη μπαναθμύκηα 
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ΓΥΜΝΑΣΛΟ ΚΑΚΟΛΛΚΘΣ 
ΣΧΟΛΛΚΘ ΧΟΝΛΑ 2015-2016 
 
 
 
 
 
 

ΓΑΡΤΕΣ ΡΟΑΓΩΓΛΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΛΣ ΛΟΥΝΛΟΥ 2016 
 

 
ΤΑΞΘ: Α ΓΥΜΝΑΣΛΟΥ 
 

 
ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ: 16 ΛΟΥΝΛΟΥ 2016 

 

ΜΑΚΘΜΑ: ΦΥΣΛΚΑ (ΒΛΟΛΟΓΛΑ) 
 

 
ΣΥΝΟΛΛΚΟΣ ΧΟΝΟΣ:  1 ΩΑ και 

30 ΛΕΡΤΑ (90’ ΛΕΡΤΑ) 
 

 
ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ: _________________________________ 
 

 
ΤΜΘΜΑ: _______     Α.: _______ 
 

 
 
 

ΡΟΣΟΧΘ 
Να προςζξετε τθν εμφάνιςθ του γραπτοφ ςασ και να γράψετε με μπλε μελάνι. 

Απαγορεφεται θ χριςθ διορκωτικοφ (Tipp-Ex) 
Το εξεταςτικό δοκίμιο αποτελείται από 12 ςελίδεσ. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΑΛΘ ΕΡΛΤΥΧΛΑ 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΒΑΚ.: ____________/40 
 
ΟΛΟΓ.: _____________________ 
 
ΥΡΟΓ.: _____________________ 
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ΦΩΣ 

ΧΛΩΟΦΥΛΛΘ 

……………... 

…..............

..………… 

…………….. ………….... 

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

......………

…… 

………….... 

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

.....…………

… 

ΜΕΟΣ Α:  Αποτελείται από τζςςερισ (4) ερωτιςεισ.  

Κάκε ορκι απάντθςθ βακμολογείται με δυόμιςθ (2.5) μονάδεσ.  

Να απαντιςετε ςε ΟΛΕΣ τισ ερωτιςεισ. 

Ερϊτθςθ 1.  

α. Να κυκλϊςετε τθ ςωςτι απάντθςθ που ςυμπλθρϊνει τισ πιο κάτω προτάςεισ: 

  

i. Tο διοξείδιο του άνκρακα από τον ατμοςφαιρικό αζρα μπορεί να δεςμευτεί από το: 

Α. οινόπνευμα   

Β. ηεςτό νερό   

Γ. καυςτικό νάτριο   

Δ. διάλυμα ιωδίου   

Ε. οξυγόνο 

 

ii. Η χρωςτικι ουςία που δεςμεφει τθν θλιακι ενζργεια είναι: 

 Α. το άμυλο   

 Β. το διάλυμα ιωδίου   

 Γ. το καυςτικό νάτριο  

 Δ. θ χλωροφφλλθ   

 Ε. το αςβεςτόνερο 

          (2 Χ 0.25μ = 0.5 μ) 

 

β. Το πιο κάτω ςχιμα δείχνει ςυνοπτικά τθ διαδικαςία τθσ φωτοςφνκεςθσ. Να 

ςυμπλθρϊςετε κατάλλθλα τα κενά.                         

  

 

 

 

 

  (4 Χ 0.5μ = 2μ) 

NEΟ ΔΛΟΞΕΛΔΛΟ 

ΤΟΥ 

ΑΝΚΑΚΑ 

ΑΜΥΛΟ ΟΞΥΓΟΝΟ 
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Ερϊτθςθ 2 

(α) Να χαρακτθρίςετε τα ςϊματα τθσ ςτιλθσ Α ςε ζμβια, άβια ι νεκρά ςτθ ςτιλθ Β.                                                                                                      

Στιλθ Α Στιλθ Β 

Σϊμα Ζμβιο/ Άβιο / Νεκρό 

i. Δερμάτινεσ μπότεσ ΝΕΚΟ 

ii. Ρεφκο ΕΜΒΛΟ 

iii. Ψαλίδι ΑΒΛΟ 

iv. Αποξθραμζνα φφλλα ΝΕΚΟ 

(4 Χ 0.25μ = 1μ) 

            (β) Nα γράψετε:  

 i. ςε ποια ομοταξία ανικει το ηϊο που φαίνεται ςτθν πρϊτθ ςτιλθ του πιο κάτω πίνακα.  

ii. δφο (2) χαρακτθριςτικά τθσ ομοταξίασ αυτισ.                                                                                         

                                                                                                                                                  (3 Χ 0.5μ = 1.5μ) 

       Ερϊτθςθ 3 

(α)  Να ορίςετε τι είναι ιςτόσ. 

Είναι μια ομάδα όμοιων μορφολογικά κυττάρων που είναι ειδικευμζνα να κάνουν τθν ίδια 

λειτουργία 

 

 

 

 (1 Χ 0.5μ = 0.5μ) 

 

ΗΩΟ ΟΜΟΤΑΞΛΑ ΧΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ ΤΘΣ ΟΜΟΤΑΞΛΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΜΦΛΒΛΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ΛΕΛΟ ΚΑΛ ΥΓΟ ΔΕΜΑ 

 

2.  ΓΕΝΝΑ ΑΥΓΑ 
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 (β) Να αναγνωρίςετε τισ ενδείξεισ i μζχρι iv, που φαίνονται ςτο πιο κάτω ςχιμα ενόσ 

μικροςκοπίου.  

                                      

                                                                 (4 Χ 0.5μ = 2μ) 

 

 

Ερϊτθςθ 4 

(α) Να γράψετε τα επίπεδα οργάνωςθσ του ανκρϊπινου οργανιςμοφ αρχίηοντασ από το 

κφτταρο και καταλιγοντασ ςτον οργανιςμό που είναι ο άνκρωποσ. 

  Κφτταρο      ΛΣΤΟΣ         ΟΓΑΝΟ     ____  ΟΓΑΝΛΚΟ ΣΥΣΤΘΜΑ        ΟΓΑΝΛΣΜΟΣ 

(3 Χ 0.5μ = 1.5μ) 

 

 (β) Να αναφζρετε δφο (2) διαφορζσ μεταξφ προκαρυωτικοφ και ευκαρυωτικοφ κυττάρου.      

i. ΡΟΚΑΥΩΤΛΚΟ: ΔΕΝ ΔΛΑΚΕΤΕΛ ΡΥΘΝΑ, ΔΕΝ ΔΛΑΚΕΤΕΛ ΜΛΤΟΧΟΝΔΛΑ 

ii. ΕΥΚΑΛΩΤΛΚΟ: ΔΛΑΚΕΤΕΛ ΡΥΘΝΑ,  ΔΛΑΚΕΤΕΛ ΜΛΤΟΧΟΝΔΛΑ 

(2 Χ 0.5μ = 1μ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

i. ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΛΚΟΣ ΦΑΚΟΣ 

ii. ΡΟΣΟΦΚΑΛΜΛΟΣ ΦΑΚΟΣ  

iii. ΟΡΤΛΚΘ ΤΑΡΕΗΑ 

iv. ΦΩΤΕΛΝΘ ΡΘΓΘ 

ii 

 

iv 

 

i 
iii 
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ΜΕΟΣ Β:  Αποτελείται από τρεισ (3) ερωτιςεισ.  

Κάκε ορκι απάντθςθ βακμολογείται με ζξι (6) μονάδεσ.  
Να απαντιςετε ςε ΟΛΕΣ τισ ερωτιςεισ. 

 

 Ερϊτθςθ 5 

 (α) Να αναγνωρίςετε και να γράψετε τα όργανα του ανκρϊπινου οργανιςμοφ που 

παρουςιάηονται ςτο πιο κάτω ςχεδιάγραμμα.  

                            

 

 

                                                (4 X 0.5=2μ) 

 

 

 

 

           (β) Να αναφζρετε μία λειτουργία των οργάνων με τουσ αρικμοφσ 2 και 3.  

i)    Πργανο με τον αρικμό 2: ΡΑΑΓΕΛ ΤΘ ΧΟΛΘ 

ii)  Πργανο με τον αρικμό 3:  ΑΡΟΚΘΚΕΥΕΛ ΡΟΣΩΛΝΑ ΤΟ ΦΑΓΘΤΟ 

 

                 (1 X 2=2μ)                                                                                      

Πργανα 

1. ΣΤΟΜΑ 

2. ΘΡΑ 

3. ΣΤΟΜΑΧΛ 

4. ΛΕΡΤΟ ΕΝΤΕΟ 
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(γ)  i. Να αναφζρετε δφο (2) οργανικά ςυςτιματα του ανκρωπίνου ςϊματοσ που ςυνεργάηονται.  

Οργανικά ςυςτιματα:                                                                                        (2 Χ 0.5μ = 1μ) 

       1. ΜΥΛΚΟ 

       2. ΕΕΛΣΤΛΚΟ ΣΥΣΤΘΜΑ 

ii. Να περιγράψετε με πιο τρόπο τα πιο πάνω οργανικά ςυςτιματα ςυνεργάηονται. 

ΤΟ ΟΣΤΑ ΣΤΘΛΗΟΥΝ ΤΟΥΣ ΜΥΕΣ ΚΑΛ ΟΛ ΜΥΕΣ ΚΛΝΟΥΝ ΤΑ ΟΣΤΑ 

 (1 Χ 1μ = 1μ) 

Ερϊτθςθ 6 

(α) Να ςυμπλθρϊςετε τον πιο κάτω πίνακα αναφζροντασ τθν αλλαγι ςτο χρϊμα του  

     διαλφματοσ  ιωδίου, όταν ζρκει ςε επαφι με τισ τροφζσ που αναφζρονται. 

   

Είδοσ τροφισ     αλεφρι     χαλοφμι ρφηι 

Χρϊμα 

διαλφματοσ 

ιωδίου 

ΜΑΥΟ ΚΛΤΛΝΟΚΑΦΕ ΜΑΥΟ 

(3 Χ 0.5μ = 1.5μ) 

(β) Οι πιο κάτω προτάςεισ που παρουςιάηουν τα ςτάδια του πειράματοσ αποχρωματιςμοφ  

      ενόσ πράςινου φφλλου δεν είναι ςτθ ςωςτι ςειρά.  

      Να τισ μελετιςετε και να απαντιςετε ςτα ερωτιματα που ακολουκοφν.   

Α. Βάηουμε ζνα φφλλο γερανιοφ για 2 λεπτά ςε ποτιρι ηζςεωσ, που περιζχει νερό που 

βράηει. 

Β. Ξεπλζνουμε το φφλλο με νερό και το τοποκετοφμε ςε δοχείο Petri. 

Γ. Toποκετοφμε το φφλλο ςε δοκιμαςτικό ςωλινα που περιζχει οινόπνευμα. Ακολοφκωσ 

τοποκετοφμε το ςωλινα αυτό ςτο δοχείο ηζςεωσ, που περιζχει βραςτό νερό.  

i. Να τοποκετιςετε τισ προτάςεισ (ςτάδια πειράματοσ) Α, Β και Γ ςτθ ςωςτι χρονικι 

ςειρά. 

                                                                                                                                          (3 X 0.5μ=1.5μ) 

ii. Γιατί τοποκετοφμε το φφλλο γερανιοφ για λίγα λεπτά ςε νερό που βράηει;     (1 x 0.5μ= 

0.5μ) 

Α Γ Β 
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ΓΛΑ ΝΑ ΣΡΑΣΟΥΝ ΤΑ ΚΥΤΤΑΑ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ 

 

 

 iii. Σε ποιο οργανίδιο του κυττάρου γίνεται θ φωτοςφνκεςθ; ΣΤΟΥΣ ΧΛΩΟΡΛΑΣΤΕΣ 

              (1 Χ 0.5μ = 0.5μ) 

(γ) Να παρατθριςετε τα κφτταρα ςτο πιο κάτω ςχιμα και να ςυμπλθρϊςετε ςτον πιο κάτω 

πίνακα τισ ενδείξεισ 1-4.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4 Χ 0.5μ = 2μ) 

 

 

 

 

 

 

Αρικμόσ Οργανίδιο του κυττάρου 

1. ΚΥΤΤΑΛΚΘ ΜΕΜΒΑΝΘ 

2. ΜΛΤΟΧΟΝΔΛΟ 

3. ΡΥΘΝΑΣ 

4. ΧΥΜΟΤΟΡΛΟ 
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Ερϊτθςθ 7 

 

Να μελετιςετε το πιο κάτω ςχεδιάγραμμα, το οποίο παρουςιάηει ζνα τροφικό πλζγμα ενόσ 

οικοςυςτιματοσ και να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ που ακολουκοφν. 

 

 

 

 

 

 

  

    (α) i. Με βάςθ το πιο πάνω τροφικό πλζγμα να ονομάςετε: 

              (4 Χ 0.5μ = 2μ) 

ii. Αν για κάποιο λόγο ςτο πιο πάνω οικοςφςτθμα εξαφανιςτεί ο πλθκυςμόσ των βατράχων, 

να γράψετε δφο (2) οργανιςμοφσ που κα επθρεαςτοφν. Να δικαιολογιςετε τθν απάντθςι 

ςασ. 

ΚΑ ΑΥΞΘΚΟΦΝ ΟΛ ΑΚΛΔΕΣ ΓΛΑΤΛ ΚΑ ΕΞΑΦΑΝΛΣΤΕΛ Ο ΚΘΕΥΤΘΣ ΤΟΥΣ  ΚΑΛ ΚΑ ΜΕΛΩΚΕΛ Θ 

ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΛΑ ΓΛΑΤΛ ΚΑ ΜΕΛΩΚΕΛ ΤΟ ΚΘΑΜΑ ΤΘΣ. 

         (2 Χ 0.5μ = 1μ) 

iii. Να δθμιουργιςετε μια τροφικι αλυςίδα, από το πιο πάνω τροφικό πλζγμα, με τζςςερισ 

οργανιςμοφσ, ςτθν οποία να ςυμμετζχει θ ακρίδα.                                                                                                                          

 

(4 Χ 0.25μ = 1μ) 

α. Ζναν κορυφαίο κθρευτι  ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΛΑ 

β. Ζναν παμφάγο οργανιςμό ΡΟΝΤΛΚΟΣ 

γ.  Ζναν παραγωγό ΒΕΛΑΝΛΔΛΑ 

δ.  Ζναν φυτοφάγο οργανιςμό ΑΚΛΔΑ 

    
ΦΥΤΟ ΑΚΛΔΑ ΒΑΤΑΧΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΛΑ 
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 (β) Να ονομάςετε τα βαςίλεια των ηωντανϊν οργανιςμϊν ςτα οποία ανικουν οι 

οργανιςμοί του τροφικοφ πλζγματοσ όπωσ φαίνεται ςτθν προθγοφμενθ ςελίδα. 

    ΒΑΣΛΚΕΛΟ: ΦΥΤΑ      ΒΑΣΛΚΛΕΛΟ: ΗΩΑ 

(2 Χ 0.5μ = 1μ) 

 

(γ) Η αλεποφ και θ ακρίδα ανικουν ςε διαφορετικζσ ςυνομοταξίεσ.  

i. Να γράψετε ςε ποιεσ ςυνομοταξίεσ ανικουν αυτοί οι δφο (2) οργανιςμοί. 

 

Συνομοταξία τθσ Αλεποφσ:ΣΡΟΝΔΥΛΩΤΑ 

Συνομοταξία τθσ Ακρίδασ: ΑΣΡΟΝΔΥΛΑ 

 

ii. Να αναφζρετε το κριτιριο με το οποίο κατατάςςουμε τουσ οργανιςμοφσ ςτισ πιο πάνω 

ςυνομοταξίεσ. 

Θ ΥΡΑΞΘ Ι ΟΧΛ ΣΡΟΝΔΥΛΛΚΘΣ ΣΤΘΛΘΣ  

(2 Χ 0.5μ = 1μ) 

 

 

 

ΜΕΟΣ Γ: Αποτελείται από ζνα (1) ερϊτθμα  των δϊδεκα (12) μονάδων. 

 

Ερϊτθςθ 8 

 

Η Γεωργία ζχει  καταμινιο  κφκλο  28 θμερϊν. 

Είχε ζμμθνθ ρφςθ (1θ μζρα του κφκλου τθσ) 

ςτισ  2  του μινα Απρίλθ. Να απαντιςετε ςτα 

ερωτιματα που ακολουκοφν. 

 

 

 

 

 

 

(α) Ροιο γεγονόσ κα ςυμβεί ςτο γεννθτικό ςφςτθμα τθσ Γεωργίασ ςτισ 15 Απριλίου; 

ΚΑ ΕΧΕΛ ΩΟΘΞΛΑ         (1 Χ 0.5μ = 0.5μ) 

(β) Ροιεσ μζρεσ (θμερομθνίεσ), αν θ Γεωργία ζχει ςεξουαλικι επαφι, ζχει τισ περιςςότερεσ 

πικανότθτεσ να μείνει ζγκυοσ; 

ΣΤΛΣ 12-17 ΑΡΛΛΛΟΥ 

          (1 Χ 0.5μ = 0.5μ) 

 

                               Απρίλθσ 

Δευ Τρι Τετ Ρεμ Ραρ Σαβ Κυρ 

 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     
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(γ) Η επόμενθ ζμμθνθ ρφςθ τθσ Γεωργίασ κα είναι ςτισ  30 ΑΡΛΛΛΟΥ(Ημερομθνία)  

(1 Χ 0.5μ = 0.5μ) 

 

(δ) Να παρατθριςετε το πιο κάτω ςχιμα του γυναικείου αναπαραγωγικοφ ςυςτιματοσ και 

να ονομάςετε τα όργανα που παρουςιάηουν οι ενδείξεισ 1 μζχρι 4, γράφοντασ δίπλα από 

τον κάκε αρικμό το όργανο ςτο οποίο αντιςτοιχεί.  

(4 Χ 0.5μ = 2μ) 

 

(ε) Να αναφζρετε δφο (2) διαφορζσ μεταξφ ςπερματοηωαρίου και ωαρίου, 

ςυμπλθρϊνοντασ τον παρακάτω πίνακα.  

ΔΛΑΦΟΕΣ 

ΣΡΕΜΑΤΟΗΩΑΛΟ ΩΑΛΟ 

ΥΔΟΔΥΝΑΜΛΚΟ ΣΧΘΜΑ 

 

ΣΦΑΛΛΚΟ ΣΧΘΜΑ 

ΚΛΝΕΛΤΑΛ ΕΝΕΓΘΤΛΚΑ 

 

ΚΛΝΕΛΤΑΛ ΡΑΚΘΤΛΚΑ 

(4 Χ 0.5μ = 2μ) 

 

 

 

(ςτ) Η κρυψορχία είναι μια πάκθςθ του αντρικοφ γεννθτικοφ ςυςτιματοσ.  

i. Να εξθγιςετε τι ςυμβαίνει ςε αυτι τθν πάκθςθ. 

 Ο ΕΝΑΣ ΟΛ ΚΑΛ ΟΛ ΔΥΟ ΟΧΕΛΣ ΔΕΝ ΚΑΤΕΒΑΛΝΟΥΝ ΣΤΟ ΟΣΧΕΟ ΑΛΛΑ ΡΑΑΜΕΝΟΥΝ ΜΕΣΑ  

ΣΤΘ ΚΟΛΛΛΑ ΤΟΥ ΑΝΤΑ. 

ΩΑΓΟΓΟΣ 

ΩΟΘΗΚΗ 

ΜΗΤΑ 

ΚΟΛΡΟΣ 
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  ii.Τι μπορεί να προκαλζςει (θ κρυψορχία) ςτον άντρα; 

ΡΟΚΑΛΕΛ ΣΤΕΛΩΣΘ 

(2 Χ 0.5μ = 1μ) 

 

(η) Στο πιο κάτω ςχιμα παρουςιάηεται το αναπαραγωγικό ςφςτθμα του άντρα. 

i. Να ονομάςετε τα μζρθ 1 μζχρι 4 του πιο κάτω ςχιματοσ. 

 

 

 

 

 

 

 

(4 Χ 0.5μ = 2μ) 

ii. Να γράψετε δφο αδζνεσ του γεννθτικοφ ςυςτιματοσ του άντρα. 

 ΟΧΕΛΣ 

 ΡΟΣΤΑΤΘΣ ΑΔΕΝΑΣ   

           (2 Χ 0.5μ = 1μ) 

iii. Να εξθγιςετε από τι αποτελείται το ςπζρμα. 

ΑΡΟΤΕΛΕΛΤΑΛ ΑΡΟ ΣΡΕΜΑΤΟΗΩΑΛΑ ΚΑΛ ΕΚΚΛΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΔΕΝΩΝ 

(1 Χ 0.5μ = 0.5μ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ΟΥΘΚΑ 

2 ΡΕΟΣ 

3 ΟΧΛΣ 

4 ΕΡΛΔΥΔΛΜΛΔΑ 
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(θ) i. Ροιοσ είναι ο ρόλοσ του αμνιακοφ ςάκου και του αμνιακοφ υγροφ; 

ΡΟΣΤΑΤΕΥΕΛ ΤΟ ΕΜΒΥΟ ΑΡΟ ΤΛΣ ΕΡΛΔΑΣΕΛΣ ΤΟΥ ΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

 

 

 

 

 

ii. Να εξθγιςετε πϊσ τρζφεται και πϊσ αναπνζει το ζμβρυο κατά τθ διάρκεια τθσ κφθςθσ   

    (εγκυμοςφνθσ). 

ΜΕ ΤΘ ΒΟΘΚΕΛΑ ΤΟΥ ΡΛΑΚΟΥΝΤΑ ΚΑΛ ΤΟΥ ΟΜΦΑΛΛΟΥ ΛΩΟΥ.                        (2 Χ 1μ = 2μ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   H ΔΛΕΥΚΥΝΤΛΑ 

           

            ………………………………… 

         

           Δρ.  Αγάκθ Καμμά 
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ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΟΛΔΜΗΓΗΩΝ  

ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ 2015/2016  

  

  

  

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΗΟΤΝΗΟΤ 2016  
  

  

ΒΑΘ.: ........................... / 40  

ΟΛΟΓΡ.: ...............................  

ΤΠΟΓΡ.: ...............................  

  

ΣΑΞΖ:       Α΄ ΓΤΜΝΑΗΟΤ  

  

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ: 13/06/2016  

  

ΜΑΘΖΜΑ:                    ΦΤΗΚΑ ( ΒΗΟΛΟΓΗΑ )    

ΤΝΟΛΗΚΟ ΥΡΟΝΟ:   

 1 ώξα θαη 30 ιεπηά (90΄ ιεπηά)  

  

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: .................................................................  

  

ΣΜΖΜΑ: ............  ΑΡ.: .........  

  

  

ΠΡΟΟΥΖ  

Να πξνζέμεηε ηελ εκθάληζε ηνπ γξαπηνύ ζαο θαη λα γξάςεηε κε κειάλη κπιε ή καύξν.  

             Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ (Tipp-Ex)  

           Τν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από 9 ζειίδεο.  

  

  

  

  

  

  

  

  

Κ Α Λ Ζ    Δ Π Η Σ Τ Υ Η Α  

  

  

  
  

  

   

  

  

Δ.103  
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ΜΔΡΟ  Α: Απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο.   

  Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δπόκηζε (2.5) κνλάδεο.   

 Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο.  

Δξώηεζε 1  

α) Να ζπκπιεξώζεηε ην πην θάησ δηάγξακκα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ Δπηζηεκνληθή Μέζνδν, 

αμηνπνηώληαο ηηο αθόινπζεο έλλνηεο: 

Απνηέιεζκα, Δξώηεκα, Παξαηήξεζε, Πείξακα, πκπέξαζκα, Τπόζεζε 

 

(6Χ 0.25 μ =1.5 μ)   μ: …..  

β) Να πξνζδηνξίζεηε αλ ην πεξηερόκελν ησλ πην θάησ πξνηάζεσλ είλαη ζσζηό ή ιάζνο 

γξάθνληαο   (ζσζηό) θαη Λ (ιάζνο) δίπια από ηελ θάζε πξόηαζε. 

    i. Έλα δεπγάξη δεξκάηηλεο κπόηεο αλήθεη ζηα Άβηα ζώκαηα...Λ..... 

    ii. Έλα κεηαιιηθό θιαδεπηήξη αλήθεη ζηα Άβηα ζώκαηα....... 

    iii. Η αιεπνύ είλαη έλα Έκβην ζώκα...... 

    iv. Τν μύιηλν ηξαπέδη είλαη έλα Νεθξό ζώκα....... 

 (4Χ 0.25 μ =1 μ)   μ: …..  

 

Δξώηεζε 2  

α) Να ζπκπιεξώζεηε θαηάιιεια ηα θελά ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα ώζηε λα θαίλεηαη 

ζπλνπηηθά ε δηαδηθαζία ηεο θσηνζύλζεζεο.  

 

 

       +               + 

 

         Πξώηεο ύιεο                    Απαξαίηεηνη παξάγνληεο                          Πξντόληα 

(6Χ 0.25 μ =1,5 μ)   μ: …..  

Παξαηήξεζε 

Δξώηεκα 

Τπόζεζε 

Πείξακα 

Απνηέιεζκα 

πκπέξαζκα 

Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα 

Νεξό 

Ζιηαθό θσο 

Υισξνθύιιε 

Γιπθόδε/Άκπιν 

Ομπγόλν 
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β) Να αλαθέξεηε δύν (2) απηόηξνθνπο θαη δύν (2) εηεξόηξνθνπο νξγαληζκνύο.  

i.Απηόηξνθνη:..π.ρ ιαηδηά, ειηά 

ii.Δηεξόηξνθνη: π.ρ. Αιεπνύ, κύγα 

(4Χ 0.25 μ =1 μ)   μ: …..  

 

Δξώηεζε 3  

α) Παξαθάησ ζαο δίλεηαη ην ζρήκα ελόο θπηηάξνπ. Να νλνκάζεηε ηα κέξε πνπ δείρλνπλ νη 

ελδείμεηο 1 κέρξη 4, ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πίλαθα.  

 

 

 

 Μέξνο θπηηάξνπ 

1 Χπκνηόπην 

2 Κπηηαξηθό ηνίρσκα 

3 Χισξνπιάζηεο 

4 Ππξήλαο 

 

(4Χ 0.25 μ =1μ)   μ: …..  

 

β) i) Να θαζνξίζεηε αλ ην πην πάλσ θύηηαξν είλαη δσηθό ή θπηηθό θύηηαξν. 

…………Δίλαη θπηηθό………….…………………………………………………………………………                                                                                                                       

                                                                                                                          (1 Χ 0.5 μ = 0.5 μ)  μ: ……. 

    ii) Να εμεγήζεηε πώο έρεηε θαηαιήμεη ζην πην πάλσ ζπκπέξαζκα. 

Γηαηί έρεη ρπκνηόπην (ή θπηηαξηθό ηνίρσκα ή ρισξνπιάζηε) πνπ έρνπλ κόλν ηα θπηηθά θύηηαξα 

θαη όρη ηα δσηθά.                                                                                                                                                                   

                                                                                                                          (1 Χ 1 μ = 1 μ)  μ: ……. 

Δξώηεζε 4  

α) Να ζπκπιεξώζεηε θαηάιιεια ηνλ πην θάησ πίλαθα γξάθνληαο όπνπ ρξεηάδεηαη ην όλνκα ηνπ 

νξγαληθνύ ζπζηήκαηνο ή δύν (2) νξγάλσλ ηνπ. 

 Οξγαληθό ζύζηεκα Γύν όξγαλα νξγαληθνύ ζπζηήκαηνο 

1 Αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα Πλεύκνλαο Τξαρεία 

2 Γελλεηηθό ζύζηεκα άληξα Όξρεηο  Πένο 

3 Κπθινθνξηθό ζύζηεκα Αξηεξίεο Φιέβεο 

4 Πεπηηθό ζύζηεκα Πάρπ έληεξν (ή ζηνκάρη ή 

ζπθώηη θιπ) 

Λεπηό έληεξν 

(6Χ 0.25 μ =1,5 μ)   μ: …..  

1 

2 

3 

4 
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β) Να γξάςεηε θάησ από θάζε εηθόλα ην νξγαληθό ζύζηεκα πνπ παξνπζηάδεη.  

Α. 

 

Β.  

 

Γ. 

 

Γ. 

 

Μπτθό Γελλεηηθό 

γπλαίθαο 

Πεπηηθό Δξεηζηηθό 

 

(4Χ 0.25 μ =1 μ)   μ: …..  

ΜΔΡΟ Β: Απνηειείηαη από ηξεηο (3) εξσηήζεηο.   

  Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε έμη (6) κνλάδεο.    

  Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο.  

Δξώηεζε 5  

α) Να ζπγθξίλεηε ην ζπεξκαηνδσάξην κε ην ώαξην σο πξνο ην κέγεζνο θαη ηνλ ηξόπν 

θίλεζεο, ζπκπιεξώλνληαο θαηάιιεια ηνλ πην θάησ πίλαθα. 

 πεξκαηνδσάξην Ωάξην 

Μέγεζνο Μηθξόηεξν Μεγαιύηεξν 

Σξόπνο θίλεζεο Με καζηίγην Παζεηηθά 

(4Χ 0.5 μ =2 μ)   μ: …..  

β) Η Γεσξγία πνπ είλαη 29 εηώλ θαη έρεη θαλνληθνύο θαηακήληνπο θύθινπο 28 εκεξώλ, 

είλαη παληξεκέλε κε ηνλ Πεξηθιή, 30 εηώλ θαη απνθάζηζαλ λα θάλνπλ παηδί.  

i) Η Γεσξγία είρε πεξίνδν (πξώηε κέξα ηνπ θύθινπ ηεο) ζηηο 3 Μαΐνπ. Να αλαθέξεηε 

πνηεο εκεξνκελίεο κπνξεί λα κείλεη έγθπνο αλ έρεη ζεμνπαιηθή επαθή, δηθαηνινγώληαο 

ηελ απάληεζή ζαο. 

Μπνξεί λα κείλεη έγθπνο από ηηο 13/5 κέρξη θαη ηηο 18/5 γηαηί 

είλαη ε 11ε κε 16ε κέξεο ηνπ θύθινπ πνπ απνηεινύλ ηελ 

θξίζηκε πεξίνδν. Η 14ε κέξα είλαη ε σνζειαθηνξεμία. Τν 

ζπεξκαηνδσάξην κπνξεί λα δήζεη κέρξη 3 κέξεο ζηνπο 

σαγσγνύο θαη ην σάξην δεη αθόκα πεξίπνπ 36 ώξεο.                                                                                                                       

(1Χ 1.5 μ =1.5 μ)   μ: ….. 
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ii) Αλ ε Γεσξγία δελ κείλεη έγθπνο λα ππνινγίζεηε πνηα εκεξνκελία ζα έρεη ηελ επόκελε 

πεξίνδν (έκκελν ξύζε), εμεγώληαο ηνλ ηξόπν πνπ θαηαιήμαηε ζηελ απάληεζή ζαο. 

Θα μαλαδεί πεξίνδν ζηηο 31/5 γηαηί ε επόκελε πεξίνδνο έξρεηαη ζηελ πξώηε κέξα ηνπ επόκελνπ 

θύθινπ, δειαδή κεηά ηελ 28ε κέξα απηνύ ηνπ θύθινπ.                                                                                                                       

 (1Χ 1 μ =1 μ)   μ: ….. 

γ) Να πεξηγξάςεηε ηα γεγνλόηα πνπ ζπκβαίλνπλ ζηελ πην θάησ θάζε ηνπ θαηακήληνπ θύθινπ, 

αλαθέξνληαο ηηο κέξεο πνπ ζπκβαίλεη, θαζώο θαη ηί ζπκβαίλεη ζην ώαξην θαη ζηνλ βιελλνγόλν 

ηεο κήηξαο.  

Η έκκελνο ξύζε ζπκβαίλεη ηελ 1ε κε 5ε κέξα ηνπ θύθινπ. Τν 

αγνληκνπνίεην σάξην θεύγεη από ηελ κήηξα κέζσ ηνπ 

θόιπνπ καδί κε βιέλλα θαη αίκα πνπ πξνέξρνληαη από ηελ 

θαηαζηξνθή ηνπ βιελλνγόλνπ.                                                                                                                       

 (3Χ 0.5 μ =1.5 μ)   μ: ….. 

 

 

 

Δξώηεζε 6  

α) Πνην θάησ ζαο δίλεηαη έλαο πίλαθαο κε ηέζζεξηο (4) δηαθνξεηηθνύο νξγαληζκνύο. Να γξάςεηε 

ζηε ζηήιε δίπια από ηνλ νξγαληζκό ηελ νκνηαμία ζηελ νπνία αλήθεη θαη λα ζεκεηώζεηε κε ζπλ 

(+) ηα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία έρεη θαη  κε πιελ (-) απηά πνπ δελ έρεη. 

Οξγαληζκόο Οκνηαμία Έρεη ηξίρεο Έρεη 

ιέπηα 

Γελλά 

απγά 

Γελλά κηθξά 

δσληαλά 

Αλαπλέεη κε 

βξάγρηα 

 

Ηγθνπάλα 

 

Δξπεηά 

- - + - - 

 

Βάηξαρνο 

 

Ακθίβηα 

- - + - + 

 

Αιεπνύ 

 

Θειαζηηθά 

+ - - + - 

 

Υξπζόςαξν 

 

Ηρζύεο 

- + + - + 

(8Χ 0.25 μ =2 μ)   μ: …..  

β) Η ζθαιηθνύξηα ηαμηλνκείηαη καδί κε άιινπο δσληαλνύο νξγαληζκνύο ζηα Πηελά. Να 

αλαθέξεηε δύν (2) ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηθαηνινγνύλ όηη ε ζθαιηθνύξηα είλαη Πηελό.  

i……Έρεη θηεξά……(ή αλαπλέεη κε πλεύκνλεο)………….…………………………..…………. 

ii……Γελλά απγά……………………………………………………………………………………. 

(2Χ 0.5 μ =1 μ)   μ: …..  
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γ) i) Να νλνκάζεηε ηηο δύν Σπλνκνηαμίεο θαη λα ρσξίζεηε ζε απηέο ηνπο πην θάησ δσληαλνύο 

νξγαληζκνύο ζπκπιεξώλνληαο θαηάιιεια ηνλ πην θάησ πίλαθα. 

Οξγαληζκνί: κύγα, κύδη, ζθύινο, θξνθόδεηινο, αεηόο, ζθνπγγάξη 

πλνκνηαμία 1 

πνλδπισηά 

πλνκνηαμία 2 

Αζπόλδπια 

 

θύινο 

Μύγα 

Κξνθόδεηινο 

 

Μύδη 

Αεηόο 

 

θνπγγάξη 

 (8Χ 0.25 μ =2 μ)   μ: …..  

ii) Με γξάςεηε κε βάζε πνην θξηηήξην δηαρσξίζαηε ηνπο πην πάλσ νξγαληζκνύο ζηηο δύν (2) 

Σπλνκνηαμίεο.  

Ζ παξνπζία ή ε απνπζία ζπνλδπιηθήο ζηήιεο. 

 (1Χ 1 μ =1 μ)   μ: …..  

 

Δξώηεζε 7  

Τν πην θάησ δηάγξακκα αλαθέξεηαη ζηελ ηαμηλόκεζε πέληε (5) νξγαληζκώλ ζηα Βαζίιεα ησλ 

δσληαλώλ νξγαληζκώλ κε βάζε ζπγθεθξηκέλα επηζηεκνληθά θξηηήξηα. Αθνύ ην κειεηήζεηε, λα 

απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πέπθν, Αξάρλε, 
ακνηβάδα, καληηάξη, 

ζηαθπιόθθνο 

ακνηβάδα, 
ζηαθπιόθνθθνο 

Ακνηβάδα 

Βαζίιεην 1 

ηαθπιόθθνο 

Βαζίιεην 2 

Φπηά, Εώα, 
Μύθεηεο 

Αξάρλε, 
Μαληηάξη 

Αξάρλε Μαληηάξη 

Βαζίιεην 3 

Πεύθν 

Κριτήριο Β 

Κριτήριο Α 
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α) Να θαηαγξάςεηε ηα θξηηήξηα Α θαη Β πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ ηαμηλόκεζε ησλ πέληε 

νξγαληζκώλ. 

    Κξηηήξην Α: Ο νξγαληζκόο απνηειείηαη από έλα ή πεξηζζόηεξα θύηηαξα 

    Κξηηήξην Β: Πσο ν νξγαληζκόο εμαζθαιίδεη ηελ ηξνθή ηνπ (απηόηξνθνο ή εηεξόηξνθνο) 

(2Χ 0.5 μ =1 μ)   μ: …..  

β) Να νλνκάζεηε ηα Βαζίιεηα 1, 2 θαη 3.  

    Βαζίιεην 1: Πξώηηζηα 

    Βαζίιεην 2: Μνλήξε 

    Βαζίιεην 3: Μύθεηεο 

(3Χ 0.5 μ =1,5 μ)   μ: …..  

γ) Να αλαθέξεηε αθόκα έλα (1) νξγαληζκό γηα ηα πην πάλσ Βαζίιεηα. 

     

    Βαζίιεην 2: αικνλέιια 

    Βαζίιεην 3: Μνύρια 

(3Χ 0.5 μ =1,5 μ)   μ: …..  

δ) Με βάζε ηα πην πάλσ λα ραξαθηεξίζεηε κε ζσζηό ή ιάζνο ηηο πην θάησ πξνηάζεηο:   

 ΩΣΟ/ΛΑΘΟ 

Όινη νη πην πάλσ νξγαληζκνί είλαη πνιπθύηηαξνη. ΛΑΘΟ 

Όινη νη πην πάλσ νξγαληζκνί είλαη πξνθαξπσηηθνί. ΛΑΘΟ 

Τν θξηηήξην κε ην νπνίν ρσξίζηεθε ε αξάρλε από ην καληηάξη είλαη ε 

παξνπζία ή απνπζία θπηηαξηθνύ ηνηρώκαηνο 

ΩΣΟ 

Τν θξηηήξην κε ην νπνίν ρσξίζηεθε ε ακνηβάδα από ηνλ ζηαθπιόθνθθν 

είλαη ν αξηζκόο ησλ θπηηάξσλ ηνπ νξγαληζκνύ (έλα ή πνιιά) 

ΛΑΘΟ 

(4Χ 0.5 μ =2 μ)   μ: …..  
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ΜΔΡΟ Γ΄: Απνηειείηαη από έλα (1) εξώηεκα ησλ 12 κνλάδσλ.  

  

Δξώηεζε 8  

Να κειεηήζεηε ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα ην νπνίν παξνπζηάδεη έλα ρεξζαίν ηξνθηθό πιέγκα 

θαη λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α) Με βάζε ην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα λα γξάςεηε κηα ηξνθηθή αιπζίδα. 

 

Πρ. ΦπηάΥνξηνθάγα έληνκαΔληνκνθάγα πνπιηάΦίδηα 

(4Χ 0.5 μ =2 μ)   μ: …..  

β)  Χξεζηκνπνηώληαο ην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα λα γξάςεηε δύν (2) δεπγάξηα νξγαληζκώλ 

πνπ απνηεινύλ ζήξακα θαη ζεξεπηή ζπκπιεξώλνληαο θαηάιιεια ηνλ πην θάησ πίλαθα. 

Θήξακα Θεξεπηήο 

Φπηνθάγα πνπιηά Αιεπνύ 

Χνξηνθάγα έληνκα Σαξθνθάγα έληνκα 

(4Χ 0.5 μ =2 μ)   μ: …..  

γ) Να νλνκάζεηε: 

Έλα ζαξθνθάγν νξγαληζκό Φξύλνο 

Έλα θνξπθαίν ζεξεπηή Αιεπνύ 

Έλα Πακθάγν νξγαληζκό Αξάρλε 

Έλα παξαγσγό Φπηά 

 (4Χ 0.5 μ =2 μ)   μ: …..  
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δ) Να αλαθέξεηε δύν (2) νξγαληζκνύο από ην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα πνπ αληαγσλίδνληαη 

γηα ηελ ηξνθή ηνπο. Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  

Π.ρ. ηα εληνκνθάγα πνπιηά θαη νη θξύλνη γηαηί θαη ηα δύν ηξώλε ζαξθνθάγα έληνκα. 

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

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

 (2Χ 1 μ =2 μ)   μ: …..  

ε) Να αλαθέξεηε δύν (2) θνηλά ραξαθηεξηζηηθά όισλ ησλ ηξνθηθώλ αιπζίδσλ.  

i. Όιεο μεθηλνύλ από έλα παξαγσγό. 

ii. Όιεο ηειεηώλνπλ κε έλα θνξπθαίν ζεξεπηή. 

(2Χ 1 μ =2 μ)   μ: …..  

ζη) Πνην είλαη πην ρξήζηκν γηα έλα επηζηήκνλα, κηα ηξνθηθή αιπζίδα ή ελα ηξνθηθό πιέγκα; Να 

δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  

Σν ηξνθηθό πιέγκα γηαηί απηό πεξηιακβάλεη όιεο ηηο ζρέζεηο, δειαδή όιεο ηηο δπλαηέο 

ηξνθηθέο αιπζίδεο πνπ ππάξρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν νηθνζύζηεκα. 

 

 (2Χ 1 μ =2 μ)   μ: …..  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Ζ ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ 

 

 

                                                                                        ΚΤΡΗΑΚΟΤΛΑ ΑΒΒΑ ΜΗΥΑΖΛΗΓΟΤ  
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ΣΙΡΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ 
ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2015/2016 

 
 
 

ΓΡΑΠΣΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2016 

 
 
ΒΑΘ.: ........................... / 40  
 
ΤΠΟΓΡ.: ...............................  

 
ΣΑΞΗ:                                   A’ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 
 
 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/06/2016  

 
ΜΑΘΗΜΑ:                            ΦΤΙΚΑ (ΒΙΟΛΟΓΙΑ)  
 

 
ΥΡΟΝΟ: 1h 30min (90΄ λεπτά)  
 

 
 
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ: ............................................................... 
 
  

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

 

 
ΠΡΟΟΥΗ 

Να πποζέξεηε ηην εμθάνιζη ηος γπαπηού ζαρ και να γπάτεηε με μελάνι μπλε ή μαύπο. 
Απαγοπεύεηαι η σπήζη διοπθυηικού (Tipp-Ex) 

Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 9 ζελίδερ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΣΤΥΙΑ 
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ΜΕΡΟΣ Α: Αποτελείται από τέσσερις (4) ερωτήσεις.  

                     Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με δυόμιση (2,5) μονάδες.  

                     Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.  

Ερώτηση 1 

Να συμπληρώσετε τα κενά στις πιο κάτω προτάσεις.                            (5 x 0,5 = 2,5μ)  μ: __                                         

i. Σο κάτω μέρος της μήτρας ονομάζεται  τράχηλος . 

ii. Σα ωάρια παράγονται στα θηλυκά γεννητικά όργανα τα οποία ονομάζονται ωοθήκες.  

iii. Σα ωάρια συναντούν τα σπερματοζωάρια στους/στις ωαγωγούς  όπου εκεί γίνεται η 

γονιμοποίηση. 

iv. Η διαδικασία απελευθέρωσης του ωαρίου από τις ωοθήκες ονομάζεται ωορρηξία. 

v. Η  ανάπτυξη του εμβρύου γίνεται μέσα στη μήτρα. 

 

Ερώτηση 2 

α) Πιο κάτω παρουσιάζεται ένα κύτταρο.                                                       (5 x 0,5 = 2,5μ)  μ: __ 

i. Να συμπληρώσετε τις ενδείξεις 1- 4. 

       

ii. Σι είδους κύτταρο παρουσιάζεται στο πιο πάνω σχεδιάγραμμα ζωϊκό ή φυτικό; ζωϊκό. 

 

 

  

Απαντήσεις 

1. μιτοχόνδριο 

2. κυτταρόπλασμα 

3. πυρήνας 

4. κυτταρική μεμβράνη 
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Ερώτηση 3 

α) Να ονομάσετε τα μέρη του μικροσκοπίου με τους αριθμούς  1-4 που φαίνονται στην πιο 

κάτω εικόνα.                                                                                               (4 x 0,5 = 2μ)  μ: __ 

 
1. προσοφθάλμιοι φακοί 

2. μακρομετρικός κοχλίας 

3. αντικειμενικός φακός 

4. οπτική τράπεζα 

 

β) Να ονομάσετε το είδος του μικροσκοπίου που απεικονίζεται στη πιο πάνω εικόνα.  

                                                                                                                                    (1 x 0,5 = 0,5 μ)  μ: __ 

 

Υωτονικό μικροσκόπιο 

 

Ερώτηση 4 

Να αντιστοιχίσετε τους όρους της στήλης Α με τους όρους της στήλης Β. (5 x 0,5 = 2,5μ) μ: __ 

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β Α  Β 

1. Σροφικές σχέσεις α. Ζώο που τρώγεται από 

κάποιο άλλο ζώο. 

1 - β 

2. Παραγωγός β. Οι σχέσεις των οργανισμών 

με βάση την τροφή τους 

2 - γ 

3. Οικοσύστημα γ. Βρίσκεται πάντα στην αρχή 

μιας τροφικής αλυσίδας. 

3 - δ 

4. Λεία δ. Βιοτικοί και αβιοτικοί 

παράγοντες μιας περιοχής 

και οι σχέσεις μεταξύ τους 

4 - α 

5. Κορυφαίος θηρευτής ε.  Ο οργανισμός που 

βρίσκεται στο τέλος μιας 

τροφικής αλυσίδας ή στην 

κορυφή ενός πλέγματος. 

5 - ε 
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Μέρος Β΄: Αποτελείται από τρεις (3) ερωτήσεις. 

       Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με έξι (6) μονάδες. 

       Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. 

 

Ερώτηση: 5 

Να απαντήσετε στα πιο κάτω ερωτήματα με τη  βοήθεια του πιο κάτω σχήματος.                                                               

          

i. Να ονομάσετε τα όργανα με αριθμούς 1-3.                                            

(3 Φ 0,5 μ = 1,5 μ)   μ: __ 

Όργανο 1: υκώτι 

Όργανο 2: Νεφρός 

Όργανο 3: Λεπτό έντερο 

 

ii. Να αναφέρετε τη λειτουργία των οργάνων με αριθμούς  1-

3.  (3 Φ 1 μ = 3 μ)   μ: __ 

Λειτουργία οργάνου 1: Αποβολή άχρηστων ουσιών από το αίμα 

Λειτουργία οργάνου 2: Αποβολή άχρηστων ουσιών με τη δημιουργία ούρων 

Λειτουργία οργάνου 3: Πέψη και απορρόφηση θρεπτικών ουσιών 

 

iii. Να γράψετε σε ποιο σύστημα ανήκει το καθένα από τα όργανα Α – Γ.  

                                                                                                                            (3 Φ 0,5 μ = 1,5 μ)   μ: __ 

Οργανικό σύστημα Α: αναπνευστικό σύστημα 

Οργανικό σύστημα Β: κυκλοφορικό σύστημα 

Οργανικό σύστημα Γ: Πεπτικό σύστημα 
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Ερώτηση: 6 

α. Να αντιστοιχίσετε τους ανάλογους αριθμούς με τα χαρακτηριστικά των οργανισμών 

από τη τήλη Β με το βασίλειο των οργανισμών που είναι στη τήλη Α.      (4x 0,5 = 2μ) μ: __                                                                               

 

β. τον πιο κάτω πίνακα δίνονται τέσσερις (4) οργανισμοί. Κάτω από κάθε οργανισμό να 

γράψετε το βασίλειο στο οποίο ανήκει.           (4x 0,5 = 2μ) μ: __                                                                              

Βασίλειο τήλη Α  τήλη Β Φαρακτηριστικά Οργανισμών 

Μύκητες 

3  

1 

Οργανισμοί με ένα κύτταρο με πυρήνα, που είτε 

παράγουν οι ίδιοι την τροφή τους μέσα στο σώμα τους 

(φωτοσυνθέτουν), είτε προσλαμβάνουν την τροφή 

τους από το περιβάλλον τους. 

Μονήρη 

4  

2 

Πολυκύτταροι οργανισμοί, με εξειδικευμένα κύτταρα 

με πυρήνα και κυτταρικό τοίχωμα, που παράγουν οι 

ίδιοι την τροφή τους μέσα στο σώμα τους. 

Υυτά 

2  

3 

Οργανισμοί που το σώμα τους, στις πιο πολλές 

περιπτώσεις, αποτελείται από πολλά κύτταρα με 

πυρήνα και κυτταρικό τοίχωμα που δεν 

φωτοσυνθέτουν, αλλά προσλαμβάνουν την τροφή 

τους από το περιβάλλον τους. 

Πρώτιστα 

1  

4 

Απλοί οργανισμοί με ένα κύτταρο χωρίς πυρήνα, που 

είτε παράγουν οι ίδιοι την τροφή τους μέσα στο σώμα 

τους, είτε προσλαμβάνουν την τροφή τους από το 

περιβάλλον τους. 

ΖΩΟ ΦΥΤΟ ΜΥΚΗΤΕΣ ΜΟΝΗΡΗ 
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γ. ε ποια ομοταξία θα κατατάσσατε τον ποντικό; θηλαστικά.  

(1x 1 = 1μ) μ: __ 

δ. ε ποια συνομοταξία θα κατατάσσατε τον ποντικό; σπονδυλωτά.   

(1x 1 = 1μ) μ: __ 

 

Ερώτηση: 7 

ας δίνεται το πιο κάτω σχεδιάγραμμα του αντρικού αναπαραγωγικού συστήματος: 

α. Να ονομάσετε τα όργανα που παρουσιάζουν οι ενδείξεις 1 μέχρι 4, συμπληρώνοντας τον 

πιο κάτω πίνακα.                                               (4x 0,5 = 2 μ) μ: __ 

Α/Α Όργανο 

1. πέος 

2. ουρήθρα 

3. περματικός πόρος 

4. Προστάτης αδένας 

 

β. Να αναφέρετε δύο (2) λειτουργίες των όρχεων.                                            (2 x 0,5 = 1 μ) μ: __ 

Παραγωγή σπερματοζωαρίων 

Παραγωγή εκκριμάτων 

γ i. Να εξηγήσετε τι είναι η κρυψορχία.                                                             (1x 0,5 = 0,5 μ) μ: __ 

Είναι η πάθηση όπου είτε ο ένας ή και οι δύο όρχεις δεν κατεβούν στο όσχεο αλλά 

παραμείνουν στην κοιλιακή περιοχή. 

 

ii.  Tι επιπτώσεις θα έχει η κρυψορχία, εάν δεν θεραπευτεί.                           (1x 0,5= 0,5 μ) μ: __ 

Προκαλεί στείρωση γιατί οι όρχεις καταστρέφονται και τα σπερματοωάρια πεθαίνουν στην 

υψηλή θερμοκρασία του σωματος. 

  

1 

2 

3 

4 
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δ. Να αναφέρετε δύο (2) διαφορές μεταξύ σπερματοζωαρίου και ωαρίου, συμπληρώνοντας 

τον παρακάτω πίνακα.                                                                                               (4 x 0,5 = 2μ) μ: __ 

 

ΔΙΑΥΟΡΕ 

ΠΕΡΜΑΣΟΖΩΑΡΙΟ ΩΑΡΙΟ 

Κινείται ενεργητικά Δεν κινείται παθητικά 

Τδροδυναμικό σχήμα φαιρικό σχήμα 

 

Μέρος Γ΄: Αποτελείται από ένα (1) ερώτημα των 12 μονάδων.  

Ερώτηση: 8 

Να  μελετήσετε το πιο κάτω τροφικό πλέγμα και να απαντήσετε τις ερωτήσεις που 

ακολουθούν. 
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α.  Φρησιμοποιώντας το πιο πάνω πλέγμα να ονομάσετε:                     (4 Φ 0,5 μ = 2 μ)   μ: __ 

 

Α. Ένα αρκοφάγο Οργανισμό αρκοφάγα έντομα 

Β. Ένα Υυτοφάγο Οργανισμό Ποντίκια 

Γ. Ένα Παραγωγό Υυτά 

Δ. Ένα Κορυφαίο Θηρευτή Αλεπού 

 

β. Με βάση το πιο πάνω τροφικό πλέγμα να σχεδιάσετε (να γράψετε) μια τροφική αλυσίδα.  

                                                                                                                                   (4 Φ 0,5 μ = 2 μ)   μ: __ 

Υυτά        Ποντικός    Αλεπού 

 

 γ. Να εξηγήσετε τι θα συμβεί στον πληθυσμό των αλεπούδων αν για κάποιο λόγο 

εξαφανιστούν  οι λαγοί.  Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.              (1 Φ 1 μ = 1 μ)   μ: __   

Αν εξαφανιστούν οι λαγοί θα μειωθούν οι αλεπούδες αφού τρέφονται με λαγούς. 

 

δ. Να αναφέρετε δύο (2) κοινά χαρακτηριστικό όλων των τροφικών αλυσίδων.  

                                                                                                                                   (4 Φ 0,5 μ = 2 μ)   μ: __ 

i. ξεκινούν από φυτά 

ii. τελειώνουν με κορυφαίο θηρευτή. 

 

ε. Να αναφέρετε δύο (2) οργανισμούς που ανταγωνίζονται μεταξύ τους για την τροφή τους  

στο πιο πάνω τροφικό πλέγμα.                                                                    (3 Φ 0,5 μ = 1,5 μ)   μ: __ 

 

ΟΡΓΑΝΙΜΟ 1 ΟΡΓΑΝΙΜΟ 2 ΣΡΟΥΗ ΠΟΤ ΑΝΣΑΓΩΝΙΖΟΝΣΑΙ 

Υυτοφάγα πουλιά 

 

Φορτοφάγα έντομα Υυτά 
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στ. Ποιο είναι πιο χρήσιμο, για ένα επιστήμονα, μια τροφική αλυσίδα η ένα τροφικό 

πλέγμα; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.                                (1 Φ 0,5 μ = 0,5 μ)   μ: __ 

Σο τροφικό πλέγμα γιατί αποτελείται από όλες τις διαφορετικές τροφικές αλυσίδες ενός 

οικοσυστήματος και όλες τις σχέσεις μεταξύ των οργανισμών. 

 

ζ. Να εξηγήσετε πώς θα επηρεαστούν οι οργανισμοί του τροφικού πλέγματος αν τα φυτά 

εξαφανιστούν και γιατί;                                                                           (1 Φ 2 μ = 2 μ)   μ: __ 

Αν τα φυτά εξαφανιστούν τότε όλοι οι οργανισμοί του τροφικού πλέγματος θα μειωθούν 

αφού οι φυτοφάγοι τρέφονται με τα φυτά άμεσα και οι σαρκοφάγοι έμμεσα αφού τρώνε 

τους φυτοφάγους. 

 

η. Από τον γειτονικό ζωολογικό κήπο δραπέτευσαν τρία ζευγάρια στρουθοκαμήλων. Οι 

επιστήμονες ανησυχούν για τον πληθυσμό των ποντικών, γιατί το είδος του 

στρουθοκαμήλου είναι παμφάγο.  Να εξηγήσετε.   (1 Φ 1 μ = 1 μ) μ: __ 

Οι στρουθοκάμηλοι αφού είναι παμφάγοι θα γίνουν θηρευτές των ποντικών και θα 

μειωθεί ο πληθυσμός τους. Επίσης θα τρώνε και την τροφή των ποντικών. 

 

 

  

 Ο Διευθυντής 

  

 Δρ Άγγελος Παπαγεωργίου 
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στ. Ποιο είναι πιο χρήσιμο, για ένα επιστήμονα, μια τροφική αλυσίδα η ένα τροφικό 

πλέγμα; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.                                (1 Φ 0,5 μ = 0,5 μ)   μ: __ 

Σο τροφικό πλέγμα γιατί αποτελείται από όλες τις διαφορετικές τροφικές αλυσίδες ενός 

οικοσυστήματος και όλες τις σχέσεις μεταξύ των οργανισμών. 

 

ζ. Να εξηγήσετε πώς θα επηρεαστούν οι οργανισμοί του τροφικού πλέγματος αν τα φυτά 

εξαφανιστούν και γιατί;                                                                           (1 Φ 2 μ = 2 μ)   μ: __ 

Αν τα φυτά εξαφανιστούν τότε όλοι οι οργανισμοί του τροφικού πλέγματος θα μειωθούν 

αφού οι φυτοφάγοι τρέφονται με τα φυτά άμεσα και οι σαρκοφάγοι έμμεσα αφού τρώνε 

τους φυτοφάγους. 

 

η. Από τον γειτονικό ζωολογικό κήπο δραπέτευσαν τρία ζευγάρια στρουθοκαμήλων. Οι 

επιστήμονες ανησυχούν για τον πληθυσμό των ποντικών, γιατί το είδος του 

στρουθοκαμήλου είναι παμφάγο.  Να εξηγήσετε.   (1 Φ 1 μ = 1 μ) μ: __ 

Οι στρουθοκάμηλοι αφού είναι παμφάγοι θα γίνουν θηρευτές των ποντικών και θα 

μειωθεί ο πληθυσμός τους. Επίσης θα τρώνε και την τροφή των ποντικών. 

 

Οι Εισηγητές Ο Διευθυντής 

  

Ποταμός Μυριάνθης Δρ Άγγελος Παπαγεωργίου 

  

Ελευθερίου Ηρώ  



 

Σελίδα 1 

ΓΤΜΝΑΗΟ ΑΓΗΟΤ ΑΝΣΩΝΗΟΤ                                                                      ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ 2015-2016 
 

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΗΚΔ  ΔΞΔΣΑΔΗ ΗΟΤΝΗΟΤ  2016 
 

 
 

ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΓΟΚΗΜΗΟ ΑΠΟΣΔΛΔΗΣΑΗ ΑΠΟ ΔΝΝΔΑ (9) ΔΛΗΓΔ 
Να ρξεζηκνπνηήζεηε κόλν κπιε ή καύξν κειάλη. 

Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζωηηθνύ πγξνύ/ ηαηλίαο (Tipp-ex) 
 

 

ΜΔΡΟ Α΄: Απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 
                    δπόκηζε(2,5) κνλάδεο. Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξωηήζεηο. 

 
Δξώηεζε 1  

Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο:                                                               (5 x 0,5μ = 2,5 μ.) 

    α) Σα ζειπθά γελλεηηθά θύηηαξα είλαη ηα  σάξηα. 

    β) Σα όξγαλα πνπ παξάγνπλ ηα ζπεξκαηνδσάξηα είλαη νη  όξρεηο. 

    γ) Ζ       θξίζηκε   πεξίνδνο       είλαη ην ρξνληθό δηάζηεκα θαηά ην νπνίν κπνξεί κηα γπλαίθα 

        λα κείλεη έγθπνο κεηά από ζεμνπαιηθή επαθή.  

    δ) Ζ έμνδνο (απειεπζέξσζε) ηνπ σαξίνπ από ηελ σνζήθε νλνκάδεηαη  σνξξεμία. 

    ε) Σν όξγαλν πνπ δηνρεηεύεη ην ζπέξκα ζηνλ θόιπν ηεο γπλαίθαο νλνκάδεηαη  πένο. 

 
Δξώηεζε 2  Να γξάςεηε ζηα αληίζηνηρα θνπηάθηα ηα κέξε ηνπ κηθξνζθνπίνπ πνπ δείρλνπλ ηα ηόμα.  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Μαθξνκεηξηθόο θνριίαο 
 
 

 
ΜΑΘΖΜΑ: ΦΤΗΟΓΝΩΣΗΚΑ(ΒΗΟΛΟΓΗΑ)                              ΣΑΞΖ:Α΄ 

 
Βαζκόο: ……...../40 

Βαζκόο: ………../20 

Οινγξάθωο: ……..................... 

Τπ. Καζεγ.: …………….…….... 

 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ:  10/06/2016                              ΥΡΟΝΟ: 90΄ ΛΔΠΣΑ 

 
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΜΑΘΖΣΖ/ΣΡΗΑ: …………………………………………………………………………. 

 
ΣΜΖΜΑ: …………….                                                                                                               ΑΡ.: ………… 

   Πξνζνθζάικηνη θαθνί 

 

    Αληηθεηκεληθνί θαθνί 

             Οπηηθή ηξάπεδα 

             Φσηεηλή πεγή 



 

 Σελίδα 2 

Δξώηεζε 3 

α) Να ηνπνζεηήζεηε ηνπο πην θάησ όξνπο ζε ζεηξά, μεθηλώληαο από ηνλ πην απιό θαη θαηαιήγνληαο  
    ζηνλ πην ζύλζεην. 

 
Όργανο,  κύτταρο,  οργανικό σύστημα,  ιστός                     (4 x 0,25 = 1 μ) 

 

    Κύηηαξν                       ηζηόο                           όξγαλν                  νξγαληθό ζύζηεκα           νξγαληζκόο 

 
 

β) Να γξάςεηε ηξείο(3) θνηλέο ιεηηνπξγίεο (ραξαθηεξηζηηθά) ησλ  δσληαλώλ νξγαληζκώλ.    (3 x 0,5=1,5μ.) 

    i.   Αλαπαξάγνληαη, απεθθξίλνπλ, 

    ii.  αλαπλένπλ , ηξέθνληαη, 

    iii. αλαπηύζζνληαη, θηλνύληαη, εκθαλίδνπλ εξεζηζηηθόηεηα. 
 

Δξώηεζε 4 

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

    θάζε νξγαληζκό ην Βαζίιεην ζην νπνίν απηόο αλήθεη.                                                      (4 x 0,5 = 2 μ.) 
 

 
 
 
      Εωληαλόο  Οξγαληζκόο 

  

 

 

 

 

 
ΜΠΑΡΠΟΤΝΗ ΑΜΟΗΒΑΓΑ ΜΑΝΗΣΑΡΗ ΠΔΤΚΟ 

 
Βαζίιεην δωληαλώλ νξγαληζκώλ 
 

 
       ΕΧΑ 

 
   ΠΡΧΣΗΣΑ 
 

 
  ΜΤΚΖΣΔ 

 
    ΦΤΣΑ 

 

β) Πνηόλ άιιν βαζίιεην ππάξρεη, αιιά δελ αληηπξνζσπεύεηαη από ηνπο πην πάλσ νξγαληζκνύο; 

        Σν βαζίιεην Μνλήξε.                                                                                                        (1x0,5=0,5μ.) 
     
                                                                                            

ΜΔΡΟ Β΄: Απνηειείηαη από ηξεηο (3) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε  
                    έμη (6) κνλάδεο. Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξωηήζεηο. 

 
Δξώηεζε 5 

1.α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε ησλ θπηηάξσλ πνπ δείρλνπλ νη αξηζκνί.                                            (4 x 0,5 = 2 μ.)   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

Κπηηαξόπιαζκα 

 
2 
 

Ππξήλαο 

 
3 
 

Υπκνηόπην 

 
4 
 

Κπηηαξηθό ηνίρσκα 

 

http://www.google.com.cy/imgres?imgurl=http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A103/517/3366,13571/images/img4-11.jpg&imgrefurl=http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A103/517/3366,13571/&h=182&w=276&tbnid=yjHzWnCeGSJR1M:&zoom=1&q=%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%B4%CE%B1&docid=pZjXecBN5SVWiM&ei=LqKFU9PkBIGX1AWBv4GgAg&tbm=isch&ved=0CGQQMygQMBA&iact=rc&uact=3&dur=985&page=1&start=0&ndsp=19
http://www.google.com.cy/imgres?imgurl=http://www.3dcadbrowser.com/th/1/58/58256.jpg&imgrefurl=http://www.3dcadbrowser.com/download.aspx?3dmodel%3D58256&h=600&w=800&tbnid=oEVNX8FD7N3BhM:&zoom=1&q=pine%20tree%20animation&docid=wH6sGsxUo9IC4M&ei=uKGFU5jNCILS0QWBtIHYBA&tbm=isch&ved=0CGYQMygSMBI&iact=rc&uact=3&dur=2015&page=1&start=0&ndsp=26


 

 Σελίδα 3 

β) Να αλαθέξεηε δύν (2) δηαθνξέο κεηαμύ  θπηηθνύ θαη δσηθνύ θπηηάξνπ.                             (2 x 0,5 = 1 μ.) 

     i.  Σν θπηηθό θύηηαξν έρεη ρισξνπιάζηεο ελώ ην δσηθό δελ έρεη. 

            
     ii. Σν θπηηθό θύηηαξν έρεη θπηηαξηθό ηνίρσκα ελώ ην δσηθό δελ έρεη. 

         Δπίζεο ην θπηηθό θύηηαξν έρεη κεγάιν ρπκνηόπην ελώ ην δσηθό δελ έρεη. 

 
γ)  Πνηα είλαη ε θύξηα δηαθνξά κεηαμύ πξνθαξπσηηθνύ θαη επθαξπσηηθνύ θπηηάξνπ;              (1 x 0,5 =0.5μ.) 

      Σα πξνθαξπσηηθά θύηηαξα δελ έρνπλ ππξήλα ελώ ηα επθαξπσηηθά έρνπλ επδηάθξηην ππξήλα. 

      Δπίζεο ηα πξνθαξπσηηθά θύηηαξα δελ έρνπλ κηηνρόλδξηα ελώ ηα επθαξπσηηθά έρνπλ. 
    

  δ) Οη δσληαλνί νξγαληζκνί πνπ ην ζώκα ηνπο απνηειείηαη από έλα θύηηαξν νλνκάδνληαη  κνλνθύηηαξνη,     

   ελώ  όηαλ ην ζώκα ηνπο απνηειείηαη από πνιιά θύηηαξα νλνκάδνληαη πνιπθύηηαξνη . 
                                                                                                                                                        (2 x 0,5 =1μ.)  
 
     ε) ηνλ πην θάησ πίλαθα λα νλνκάζεηε ην νξγαληθό ζύζηεκα ζην νπνίν αλήθεη ην θάζε όξγαλν.     

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

 

   ΟΡΓΑΝΟ 

 

ΠΝΔΤΜΟΝΑ 

 

ΛΔΠΣΟ ΔΝΣΔΡΟ 

 

ΚΑΡΓΗΑ 

 

   ΟΡΓΑΝΗΚΟ  

   ΤΣΖΜΑ 

 

      Αλαπλεπζηηθό 

 

             Πεπηηθό 

 

           Κπθινθνξηθό 

 
 
Δξώηεζε 6 
 
α) ην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη ην γπλαηθείν γελλεηηθό ζύζηεκα. Να ζπκπιεξώζεηε ζηνλ πην θάησ  

    πίλαθα ηα κέξε πνπ δείρλνπλ νη ελδείμεηο .                                                                      (5 x 0,5 = 2,5 μ.)  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
β) ε πνην κέξνο ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο γπλαίθαο γίλεηαη ε γνληκνπνίεζε ηνπ σαξίνπ; 

      (1 x 0,5 = 0,5 μ.) 
     ηνλ σαγσγό ή ζάιπηγγα. 
 
 

 
i 

 
                     Μήηξα 
 

 
ii 

 
             Χαγσγόο ή ζάιπηγγα 
 

 
iii 

 
                    Χνζήθε 
 

 
iv 

 
              Σξάρεινο ηεο κήηξαο 
 

 
v 

 
                      Κόιπνο 



 

 Σελίδα 4 

 
 
 
γ) Να ζπγθξίλεηε ην σάξην θαη ην ζπεξκαηνδσάξην σο πξνο ην ζρήκα, ην κέγεζνο θαη ηνλ ηξόπν 
    θίλεζήο ηνπο.                                                                                                                        (6 x 0,5 = 3μ.) 
 

 πεξκαηνδωάξην Ωάξην 

ρήκα 
 
               Τδξνδπλακηθό 
 

 
                       θαηξηθό 

 
Μέγεζνο 

 
     Πνιύ κηθξόηεξν από ην σάξην 
 

 
Πνιύ κεγαιύηεξν από ην ζπεξκαηνδσάξην 

 
Σξόπνο θίλεζεο 

 

 
    Κηλείηαη γξήγνξα κε ηε βνήζεηα 
    ηεο νπξάο. 

 
     Παζεηηθή θίλεζε κέζα ζηνλ σαγσγό. 

 
 
Δξώηεζε 7 
 
α) Να ζπκπιεξώζεηε θαηάιιεια ηα θελά ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα, έηζη ώζηε λα θαίλεηαη ε 

     ιεηηνπξγία ηεο θσηνζύλζεζεο.                                                                                                             (4 x 0,5 = 2μ.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
β) Σν πην θάησ ζρέδην πεηξάκαηνο παξηζηάλεη ηε δηαδηθαζία απνρξσκαηηζκνύ ηνπ θύιινπ. 
     Να απαληήζεηε ηα πην θάησ εξσηήκαηα. 
 
     i. Γηαηί δε βάδνπκε ην δνθηκαζηηθό ζσιήλα κε ην νηλόπλεπκα  
        απεπζείαο ζηε θσηηά;                          (1 x 0,5 = 0,5 μ.)  

        Γηόηη ην νηλόπλεπκα είλαη εύθιεθην πιηθό θαη 

        κπνξεί λα πάξεη θσηηά. 
 
     ii ε ηη ρξεζηκεύεη ην νηλόπλεπκα;           (1 x 0,5 = 0,5 μ.) 

        Γηαιύεη θαη απνκαθξύλεη ηε ρισξνθύιιε 

        από ην θύιιν. 
  
     iii. Πώο κπνξώ λα απνδείμσ όηη ην απνρξσκαηηζκέλo 

          θύιιν πεξηέρεη άκπιν;                        (1 x 0,5 = 0,5 μ.) 

    Αθνύ απνρξσκαηηζηεί ην θύιιν ζα ηνπ ξίμνπκε δηάιπκα ησδίνπ.  

    Αλ ην δηάιπκα ησδίνπ καπξίζεη ζεκαίλεη όηη ην θύιιν πεξηέρεη άκπιν. 

 

 

  Ηιηαθό θώο 

 

Νεξό 
Γηνμείδην 

ηνπ 
άλζξαθα 

Χισξνθύιιε 

Γιπθόδε/ 
άκπιν 

 

Ομπγόλν 



 

 Σελίδα 5 

 

 

γ) Να παξαηεξήζεηε ηηο εηθόλεο ησλ πνλδπιωηώλ πνπ θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα θαη λα 

    γξάςεηε θάησ από ηελ εηθόλα ηνπ θάζε νξγαληζκνύ ηελ  νκνηαμία ζηελ νπνία αλήθεη. 

                                                                                                                                   (6 x 0,25 = 1,5 μ.) 

 

 
 

Αξθνύδα 

 

 
Ξηθίαο 

 

 
 

Νπρηεξίδα 

 
Οκνηαμία:    Θειαζηηθά 

 
Οκνηαμία:     Φάξηα 
 

 
Οκνηαμία: Θειαζηηθά 

 

 
Βάηξαρνο 

 

                 
Φίδη 

 
Παπαγάινο 

   
Οκνηαμία:   Ακθίβηα 

 
Οκνηαμία:    Δξπεηά 
 

 
Οκνηαμία:  Πηελά 

 

δ) Να γξάςεηε δύν (2) θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηήζαηε, γηα λα θαηαηάμεηε ηελ αξθνύδα ζηελ 

     αληίζηνηρε νκνηαμία.                                                                                                                            (2 x 0.25 = 0,5 μ.) 

     i. Γελλά κηθξά δσληαλά θαη ηα ζειάδεη. 

     ii. Σν δέξκα ηεο θαιύπηεηαη κε ηξίρεο. 

 

  ε) Πνην είλαη ην θύξην ραξαθηεξηζηηθό ηεο πλνκνηαμίαο ησλ πνλδπισηώλ, ην νπνίν ηα δηαθνξνπνηεί 

      από ηε πλνκνηαμία ησλ Αζπόλδπισλ;                                                                           (1 x 0,5 = 0,5 μ.)  

      Σν ραξαθηεξηζηηθό πνπ ηα δηαθνξνπνηεί είλαη ε ύπαξμε ζπνλδπιηθήο ζηήιεο (νζηώλ). 

 

 

 

 

 

Αθνινπζεί ην Γ΄ Μέξνο ζηελ επόκελε ζειίδα. 

 

 

http://www.google.com.cy/imgres?imgurl=http://schooliki.pblogs.gr/files/f/290317-DG_Color_PolarBear.jpg&imgrefurl=http://schooliki.pblogs.gr/2009/12/synehizoyme-mazi.html&h=663&w=887&tbnid=aWaJmCzy66YmqM:&zoom=1&q=%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B1&docid=egyRxdUB0yHs6M&ei=XqyFU-zDNaSa0AWcpoHYCA&tbm=isch&ved=0CCAQMygYMBg4ZA&iact=rc&uact=3&dur=770&page=6&start=118&ndsp=25
http://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=sord+fish+animation&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=0db4ozBGC5AToM&tbnid=YuUBAdB94EZS3M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photo-cartoon-swordfish-image6886305&ei=8KyFU96MMM3P0AXjl4GgDg&bvm=bv.67720277,d.d2k&psig=AFQjCNEyeU57TB9ffnjF44PHbQP4eesx-g&ust=1401355868210255
http://www.google.com.cy/imgres?imgurl=http://digitalartanddesign.org/assets/photoshop/images/snake-background.png&imgrefurl=http://digitalartanddesign.org/215_snake_Ps.htm&h=334&w=347&tbnid=aLYCVcSS_mlRGM:&zoom=1&q=snake%20animation&docid=tmHJucz-BoC0pM&ei=ra2FU9LTNoiU0AWY0oDAAQ&tbm=isch&ved=0CFkQMygFMAU&iact=rc&uact=3&dur=1460&page=1&start=0&ndsp=25
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


 

 Σελίδα 6 

ΑΛΕΠΟΥ ΣΠΙΖΑΕΤΟ

Σ 

 

 
ΜΔΡΟ Γ΄: Απνηειείηαη από κία (1) εξώηεζε ησλ 12 κνλάδσλ. 
  

 
Δξώηεζε 8 

      Tν πην θάησ ζρεδηάγξακκα είλαη έλα ηξνθηθό πιέγκα ηνπ Γάζνπο Πάθνπ.  Αθνύ ην κειεηήζεηε λα  

      απαληήζεηε ζηηο πην θάησ εξσηήζεηο. 

                                                                                                 
                                                                                                 Σ 

                                                                                                          

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Να γξάςεηε δύν παξαγσγνύο (απηόηξνθνπο) ηνπ πην πάλσ ηξνθηθνύ πιέγκαηνο.               

i. Υνξηάξη ή  ζρηληά                             ii.  Σξεκηζηά ή  ιαηδηά                                                  (1 x 0,5 = 1 μ.)  
 

2. α) Να αλαθέξεηε έλαλ θνξπθαίν ζεξεπηή.  Αιεπνύ ή ζπηδαεηόο                                       (1 x 0,5 = 0,5 μ.) 

    β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                                                                         (1 x 0,5 = 0,5 μ.)    

Γηόηη βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηνπ ηξνθηθνύ πιέγκαηνο θαη δελ ηξώγεηαη 

από θαλέλα άιιν νξγαληζκό. 

3. Να αλαθέξεηε δύν ζαξθνθάγνπο νξγαληζκνύο.                                                                   (2 x 0,5 = 1 μ.)      

i.      Φίδη                            ii.  πηδαεηόο 
 

4. Να αλαθέξεηε έλα θπηνθάγν νξγαληζκό.  Αγξηλό ή ιαγόο ή θάζζα                                 (1 x 0,5 = 0,5 μ.)  

5. Να αλαθέξεηε έλαλ πακθάγν νξγαληζκό.  Αιεπνύ                                                            (1 x 0,5 = 0,5 μ.) 
 
6. α) Με βάζε ην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα λα γξάςεηε κία ηξνθηθή αιπζίδα πνπ λα πεξηιακβάλεη 

      ηέζζεξηο(4) ηνπιάρηζηνλ νξγαληζκνύο.                                                                            (4 x 0,25 = 1μ) 
 
       Υνξηάξη                            Λαγόο                                  Φίδη                                       πηδαεηόο 
             

  β) Να αλαθέξεηε δύν (2) θνηλά ραξαθηεξηζηηθά πνπ παξνπζηάδνπλ όιεο νη ηξνθηθέο αιπζίδεο. 
                                                                                                                                                 (2 x 0,5 = 1μ.) 

      i. Όιεο νη ηξνθηθέο αιπζίδεο μεθηλνύλ κε θπηά. 

      ii. Μπνξεί λα έρνπλ δύν ή πεξηζζόηεξνπο δσηθνύο νξγαληζκνύο.  

- ην ηέινο ηεο ηξνθηθήο αιπζίδαο ππάξρνπλ νξγαληζκνί πνπ δελ ηξώγνληαη από θαλέλα.   
 

  



 

 Σελίδα 7 

 
         γ) Πνηα είλαη ε ζρέζε ηεο ηξνθήο κε ηελ ελέξγεηα;                                                            (1 x 0,5 = 0,5μ.)                                 

Ζ ηξνθή πεξηέρεη ελέξγεηα θαη κεηαθέξεηαη ζε απηόλ πνπ ηελ ηξώεη. 

 

         δ) Από πνύ παίξλνπλ ηελ ελέξγεηα ηνπο ηα θπηά;                                                             (1 x 0,5 = 0,5μ.)  

             Από ηελ θσηνζύλζεζε (άκπιν). 

         ε) Από πνύ παίξλνπλ ηελ ελέξγεηα ηνπο ηα δώα;                                                              (1 x 0,5 = 0,5μ.) 

             Από ηελ ηξνθή πνπ παίξλνπλ.   

   7. Να γξάςεηε δύν (2) επηπηώζεηο πνπ κπνξεί λα έρεη ε εμαθάληζε ηνπ αγξηλνύ από ην νηθνζύζηεκα  

       ηνπ Γάζνπο Πάθνπ.                                                                                                               (2 x 0,5 =1μ.)            

  i.  Θα κεησζεί ε ηξνθή ηνπ ζπηδαεηνύ θαη ηεο αιεπνύο, άξα ζα κεησζεί θαη ν πιεζπζκόο ηνπο, ιόγσ   

      έιιεηςεο ζεκαληηθήο πεγήο ηξνθήο. 

  ii. Θα απμεζεί ν πιεζπζκόο ησλ θπηώλ κε ηα νπνία ηξέθεηαη. 

       

 

      8.α) Να αλαθέξεηε δύν ελέξγεηεο πνπ θάλεη ν άλζξσπνο κε ηηο νπνίεο επεξεάδεη ζεηηθά ηε θύζε.   

                                                                                                                                                       (2 x 0,5 = 1μ.)      

      i. Γελδξνθύηεπζε, αλαδάζσζε, κείσζε θαπζαεξίσλ. 

      ii. Αλαθύθισζε, ρξήζε αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο. 

    β) Να αλαθέξεηε δύν ελέξγεηεο πνπ θάλεη ν άλζξσπνο θαη επεξεάδεη αξλεηηθά ηε θύζε.  

                                                                                                                                                   (2 x 0,5 = 1μ.)   
      i. Ππξθαγηέο, ξύπαλζε εδάθνπο, λεξνύ θαη αέξα. 

      ii. Λαζξνζεξία, ρξήζε ιηπαζκάησλ θαη θπηνθαξκάθσλ. 

9. Να σσμπληρώσετε τα κενά στις πιο κάτω προτάσεις:                                         (6 x 0,25 = 1,5μ.)                          

           Να επιλέξετε από τιρ ακόλοςθερ έννοιερ πος παπατίθενται αλυαβητικά στην παπένθεση.  

    ( διάγραμμα , θήραμα , θηρεσηής , οικοζύζηημα , ηροθικές ζτέζεις , ηροθική αλσζίδα, ηροθικό πλέγμα.)  

           α) Η    ηξνθηθή   αιπζίδα         είλαη έλα         δηάγξακκα        πνπ δείρλεη πνηνο 

                νξγαληζκόο ηξώεη πνηόλ ζε έλα   νηθνζύζηεκα.  

           β) Η ιεία δηαθνξεηηθά νλνκάδεηαη θαη   ζήξακα. 

           γ) Έλα    ηξνθηθό  πιέγκα       δείρλεη κε βέιε ηηο πνιύπινθεο       ηξνθηθέο  

                 ζρέζεηο       πνπ ππάξρνπλ κεηαμύ ησλ νξγαληζκώλ ζε έλα νηθνζύζηεκα.  

 

 

   Ο εηζεγεηήο                                                                                                   Ο Γηεπζπληήο 
  

 
 
 
  Ηάθσβνο Ρανπλάο                                                                                         άββαο Αιεμάλδξνπ 
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ΘΔΚΛΔΗΟ  ΓΤΜΝΑΗΟ                                                                     ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ: 2015 – 2016 
ΛΔΜΔΟΤ 
 

 
ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΗΟΤΝΗΟΤ 2016 

 
ΒΑΘ.: ................................../40 
ΟΛΟΓΡ.: ............................... 
ΤΠΟΓΡ.: ............................... 

  

ΣΑΞΖ: Α΄ ΓΤΜΝΑΗΟΤ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ:13-06-2016 

ΜΑΘΖΜΑ: ΦΤΗΚΑ ( ΒΗΟΛΟΓΗΑ ) 
ΤΝΟΛΗΚΟ ΥΡΟΝΟ: 
            1:30 ΩΡΔ  

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: ..................................................................... 
 
ΣΜΖΜΑ: ............  ΑΡ.: ......... 
 

 

Να πξνζέμεηε ηελ εκθάληζε ηνπ γξαπηνύ ζαο θαη λα γξάςεηε κε κπιε κειάλη. 
Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ (Tipp-Ex). 
Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από νθηώ (8) ζειίδεο. 

 

ΜΔΡΟ Α: Απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε  βαζκνινγείηαη κε 

δπόκηζε (2.5) κνλάδεο. Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο. 

 

Δξώηεζε 1 

(α) Να θπθιώζεηε ηε ζσζηή απάληεζε.  

ε πνηα νξγαληθά ζπζηήκαηα ζα ζπλαληήζνπκε αληίζηνηρα πλεύκνλεο – επηδηδπκίδεο; 

A. Πεπηηθό ζύζηεκα –Αλαπαξαγσγηθό ζύζηεκα   

Β. Δξεηζηηθό ζύζηεκα – Αλαπαξαγσγηθό ζύζηεκα 

Γ. Κπθινθνξηθό ζύζηεκα – Πεπηηθό ζύζηεκα  

Γ. Αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα – Αλαπαξαγσγηθό ζύζηεκα                                       
                                                                                                                                (1x 1 κ=1)  κ:……..                                                                                                                                                                                
                     

(β) Να θπθιώζεηε πνηα από ηηο πην θάησ πξνηάζεηο είλαη ζσζηή.  

Η λπρηεξίδα: 

Α. Αλήθεη ζηα ζπνλδπισηά θαη είλαη εξπεηό. 

Β. Αλήθεη ζηα αζπόλδπια θαη είλαη πηελό. 

Γ. Αλήθεη ζηα ζπνλδπισηά θαη είλαη ζειαζηηθό. 

Γ. Αλήθεη ζηα ζπνλδπισηά θαη είλαη πηελό.                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                (1x 1 κ=1)  κ:……..   
   
 
(γ) Να γξάςεηε κηα (1) δηαθνξά κεηαμύ πξνθαξπσηηθνύ θαη επθαξπσηηθνύ θπηηάξνπ.  
 
Σν πξνθαξπσηηθό θύηηαξν δελ έρεη ππξήλα ελώ ην επθαξπσηηθό θύηηαξν έρεη ππξήλα. 
                                                                                                                           (1x0.5 κ=0.5)  κ:……..      
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Δξώηεζε 2                                                                                                                              

Να θαηαηάμεηε ηνπο πην θάησ  νξγαληζκνύο  ζε απηόηξνθνπο θαη εηεξόηξνθνπο: 

ζάκλνο, πεηαινύδα, ρηαπόδη, πεύθνο, καληηάξη.     

Απηόηξνθνη: Θάκλνο , πεύθνο.  

Δηεξόηξνθνη: Πεηαινύδα, ρηαπόδη ,καληηάξη. 

                                                                                                                          (5x 0.5 κ=2.5)  κ:……..                            

Δξώηεζε 3                                                                                                                                            

Αθνύ κειεηήζεηε ηηο πην θάησ εηθόλεο λα ζεκεηώζεηε θάησ από ηελ θαζεκηά, αλ πξόθεηηαη γηα έκβην, 

άβην ή λεθξό ζώκα.       

 

ςάξη 

                          

κπάια από 

πιαζηηθό 

 

 θνηόπνπιν 

ζην θνύξλν 

απηνθίλεην ινπινύδη 

Έκβην Άβην Νεθξό  Άβην Έκβην 

                                                                                                                      

                                                                                                                     (5x 0.5 κ=2.5)  κ:……..                            

                                                                                                                                                                                                                                                      

Δξώηεζε 4 

 Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο:       

α) Σα όξγαλα ζηα νπνία παξάγνληαη ηα σάξηα είλαη νη  σνζήθεο. 
 
β) Σα ζπεξκαηνδσάξηα παξάγνληαη ζηα αξζεληθά γελλεηηθά όξγαλα πνπ είλαη νη όξρεηο. 
 
γ) ην ζώκα ησλ θνξηηζηώλ θαηά ηελ εθεβεία παξαηεξνύληαη θάπνηεο αιιαγέο. Μηα από απηέο είλαη   
Αξρίδεη λα αλαπηύζζεηαη ην ζηήζνο. 
 
δ) Η έλσζε ηνπ ππξήλα ηνπ σαξίνπ κε ηνλ ππξήλα ηνπ ζπεξκαηνδσαξίνπ νλνκάδεηαη 
γνληκνπνίεζε . 
 
ε) Ο ξόινο ηνπ πιαθνύληα είλαη λα πξνκεζεύεη κε ζξεπηηθέο νπζίεο θαη νμπγόλν ην έκβξπν. 
                                                                                                                          (5x 0.5 κ=2.5)  κ:……..                            
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ΜΔΡΟ Β: Απνηειείηαη από ηξεηο (3) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε (6)  

κνλάδεο . Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο. 

                                                                                                                                                                        

Δξώηεζε 5 

α) ηα πην θάησ ζρεδηαγξάκκαηα παξνπζηάδνληαη ην αλαπαξαγσγηθό ζύζηεκα ηνπ άληξα θαη ηεο 
γπλαίθαο. 
Να αλαγλσξίζεηε θαη λα νλνκάζεηε ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί ηα όξγαλα πνπ ζεκεηώλνληαη κε 
ηνπο αξηζκνύο 1 έσο 10.  
 

 
 

1 Πένο 6 Σξάρεινο 

2 Οπξήζξα 7 Ωνζήθε 

3 πεξκαηηθόο πόξνο 8 Ωαγσγόο ή άιπηγγα  

4 Πξνζηάηεο αδέλαο 9 Μήηξα 

5 Δπηδηδπκίδα  10 Σξάρεινο 

                                                                                                            
                                                                                                                       (10x0.25κ=2.5)  κ:……..                                                                                                                                                
 
β) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά κε ην θαηάιιειν όξγαλν: 
 
    ● ε απηό βπζίδεηαη θαη αλαπηύζζεηαη ζηαδηαθά ην έκβξπν ζηε κήηξα. 
    ● Πξνζσξηλή απνζήθε ζπεξκαηνδσαξίσλ επηδηδπκίδα. 
    ● Δμαζθαιίδεη ζηνπο όξρεηο ρακειόηεξε ζεξκνθξαζία από απηήλ ηνπ ζώκαηνο όζρεν. 
                                                                                                                            (3x0.5κ=1.5)  κ:……..                                                                                                                                                
                                                                                                                              

 γ) Σν πην θάησ ζρεδηάγξακκα αθνξά ηνλ θαηακήλην θύθιν 28 εκεξώλ κηαο γπλαίθαο. 
 

 
 

Να γξάςεηε πώο νλνκάδεηαη θαη γηαηί νλνκάδεηαη έηζη ην ρξνληθό δηάζηεκα κεηαμύ 11εο θαη 16εο εκέξαο 
ηνπ θαηακήληνπ θύθινπ ηεο πην πάλσ γπλαίθαο.                                            
 

Ολνκάδεηαη θξίζηκε πεξίνδνο. Δίλαη ην ρξνληθό δηάζηεκα ησλ πέληε εκεξώλ πνπ ε γπλαίθα , 
αλ έρεη ζεμνπαιηθή επαθή , κπνξεί λα κείλεη έγθπνο.                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                               (2x0.5κ=1)  κ:……..   
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δ) Αλ ε πην πάλσ γπλαίθα είρε πεξίνδν ζηηο 2 Ιαλνπαξίνπ, πόηε αλακέλεηαη λα έρεη ηελ επόκελή ηεο 
πεξίνδν;                                                                                         
 

        Αλακέλεηαη λα έρεη ηελ επόκελε ηεο πεξίνδν ζηηο 30 Ηαλνπαξίνπ.                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                               (2x0.5κ=1)  κ:……..                                                                                                                                                                                                  
 

Δξώηεζε 6 

α) Να γξάςεηε δίπια από ηελ εηθόλα ηνπ θάζε νξγάλνπ πνπ θαίλεηαη ζηνλ πην θάησ πίλαθα ην 

όλνκά ηνπ θαη ζε πην νξγαληθό ζύζηεκα απηό αλήθεη.            

ΟΡΓΑΝΟ ΟΝΟΜΑΗΑ ΟΡΓΑΝΟΤ ΟΡΓΑΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 

 Πλεύκνλεο  Αλαπλεπζηηθό ύζηεκα 

 Καξδηά Κπθινθνξηθό ύζηεκα 

 

 

 

Έληεξν (ιεπηό θαη παρύ)  Πεπηηθό ύζηεκα 

 

ηνκάρη  Πεπηηθό ύζηεκα 

 
 
                                                                                                                             (8x0.25κ=2)  κ:……..  

                           

β) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο ζην πην θάησ ζρήκα θαη λα γξάςεηε εάλ ην θύηηαξν είλαη δσηθό  ή 

θπηηθό.  

Εσηθό     ΚΤΣΣΑΡΟ 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                          (4x 0.5 κ=2)  κ:……..    
 

1. 

2. 

3. 

4. 

Κπηηαξηθή 
κεκβξάλε 

Ππξήλαο 

Κπηηαξόπιαζκα 
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 β) Να αληηζηνηρίζεηε ηηο δνκέο ηνπ θπηηάξνπ κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ:                                     
 

     ηήιε Α’  ηήιε Β’ Αληηζηνίρηζε  

1. Χισξνπιάζηεο α. Διέγρεη θαη θαηεπζύλεη 
όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ 
θπηηάξνπ 

1.     ……δ…… 

2. Κπηηαξηθή κεκβξάλε β. Διέγρεη πνηεο νπζίεο 
εηζέξρνληαη θαη πνηεο 
εμέξρνληαη από ην θύηηαξν 

2.     ……β…… 

3. Ππξήλαο γ. Γίλεη ζηαζεξό ζρήκα ζην 
θπηηθό θύηηαξν 

3.    ……α……. 

4. Κπηηαξηθό ηνίρσκα  δ. Βξίζθνληαη κόλν ζηα 
πξάζηλα κέξε ηνπ θπηνύ 
θαη εθεί γίλεηαη ε 
θσηνζύλζεζε 

4.    ……γ……. 

                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                            (4x 0,5 κ=2)   κ:……..    

 

Δξώηεζε 7 

 α) Σα θπηά Α θαη Β είλαη ηα ίδηα θαη έρνπλ πξάζηλα θύιια. Σν θπηό Α είλαη πνηηζκέλν θαη ην θπηό Β 

είλαη απόηηζην. Σα δύν θπηά έκεηλαλ ζηνλ ήιην θαη ηνλ αέξα γηα δύν κέξεο. ηε ζπλέρεηα πήξακε έλα 

θύιιν από θάζε θπηό. Κάλακε απνρξσκαηηζκό ηνπ θάζε θύιινπ θαη αλίρλεπζε ακύινπ. 

 

 

 

ΦΤΣΟ Α : ΠΟΣΗΜΔΝΟ ΦΤΣΟ Β: ΑΠΟΣΗΣΟ 

 

 

i) Να γξάςεηε γηαηί απνρξσκαηίζακε ηα θύιια πξηλ θάλνπκε ηελ αλίρλεπζε ακύινπ. 
Γηα λα απνκαθξύλνπκε ηελ ρισξνθύιιε από ην θύιιν.                                      

                                                                                                                         (1x 0.5 κ=0.5)   κ:…….. 

ii) Να γξάςεηε ηε ρεκηθή νπζία πνπ ρξεζηκνπνηήζακε γηα λα αληρλεύζνπκε ην άκπιν.  

Σν ηώδην. 

                                                                                                                          (1x0.5 κ=0.5)   κ:……..  
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iii) Να ζπκπιεξώζεηε ηε γεληθή εμίζσζε ηεο θσηνζύλζεζεο.    

                                                               Φσηεηλή Δλέξγεηα                                                         

           Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό                                      Γιπθόδε/άκπιν + νμπγόλν 

                                                                Υισξνθύιιε  

                                                                                                                              (6x0,5 κ=3)  κ:……..    

 

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

 

Πνιινί επηζηήκνλεο ππνζηεξίδνπλ όηη θαηά ηηο 

ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ην θαηλόκελν ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ γίλεηαη όιν θαη πην έληνλν κε 

απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνύληαη πνιιά 

πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα ζηνλ πιαλήηε Γε. 

Απηό ην απνδίδνπλ, θπξίσο ζηελ αύμεζε ηεο 

πεξηεθηηθόηεηαο ηνπ αηκνζθαηξηθνύ αέξα ζε 

θάπνην αέξην. 

i) Να νλνκάζεηε ην αέξην ζην νπνίν νθείιεηαη θπξίσο ε αύμεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. 

Σν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα.    

                                                                                                                          (1x 0.5 κ=0.5)  κ:……..                                          

 

ii) Να εμεγήζεηε κε πνην ηξόπν ε ιεηηνπξγία ηεο θσηνζύλζεζεο ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ηνπ  

θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. 

Με ηε θσηνζύλζεζε ηα θπηά  δεζκεύνπλ δηνμείδην ηνπ άλζξαθα .          
                                                                                                                          (1x 0,5 κ=0,5)  κ:……..                                                                          
              

iii) Να πξνηείλεηε (2) ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο εζείο νη ίδηνη ζα κπνξνύζαηε λα ζπκβάιεηε ζηε 

κείσζε ηνπ πην πάλσ θαηλνκέλνπ.  

Να θπηεύσ δέληξα. 

Να ρξεζηκνπνηώ ηα ιεσθνξεία.                                                                       (2x 0.5 κ=1)  κ:……..                                            
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ΜΔΡΟ Γ:  Απνηειείηαη από κία (1) εξώηεζε ησλ 12 κνλάδσλ.  

 
Δξώηεζε 8 

 
Να παξαηεξήζεηε ην ηξνθηθό πιέγκα ηεο πην θάησ εηθόλαο θαη λα απαληήζεηε ζηα εξσηήκαηα πνπ 
αθνινπζνύλ: 

                             
 
α) Να νλνκάζεηε ηνλ παξαγσγό/γνύο πνπ θαίλνληαη ζην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα. 
Γέληξα, γξαζίδη. 
 
                                                                                                                          (2x 0.5 κ=1κ)   κ:…….. 
 
β) Πώο κπνξνύκε λα νλνκάζνπκε δηαθνξεηηθά ηνπο παξαγσγνύο θαη γηαηί; 
 
Απηόηξνθνπο νξγαληζκνύο δηόηη θηηάρλνπλ κόλνη ηνπο ηελ ηξνθή ηνπο  κε ηε ιεηηνπξγία ηεο 
θσηνζύλζεζεο.                                                                                                  (2x0.5κ=1κ)   κ:……..   
 
 γ) Πνηνο/νη νξγαληζκνί από ην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα κπνξνύλ λα νλνκαζηνύλ θνξπθαίνη  
     ζεξεπηέο θαη γηαηί; 
Σν ιηνληάξη θαη ην γεξάθη. Γελ ηξώγνληαη από θαλέλα άιιν νξγαληζκό. 
                                                                                                                         (3x0.5κ=1.5κ)  κ:……..    
 
δ) Να γξάςεηε κία ηξνθηθή αιπζίδα κε βάζε ην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα, ε νπνία λα απνηειείηαη  
    από ηέζζεξηο (4) νξγαληζκνύο. 
Γξαζίδη  πνληίθη                  θίδη                     γεξάθη 
       
                                                                                                                               (1x1κ=1κ)  κ:…….. 
    
ε) Να γξάςεηε ηξία (3) θνηλά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα πνπ έρνπλ κεηαμύ ηνπο νη ηξνθηθέο  
    αιπζίδεο. 
Ξεθηλνύλ όιεο από έλα παξαγσγό. 
Έρνπλ έλα ή πεξηζζόηεξνπο θαηαλαισηέο.    
Σειεηώλνπλ κε έλα θνξπθαίν ζεξεπηή. 
                                                                                                                       (3x0.5κ=1.5κ)  κ:……..  
   
ζη) Αλ ζην ηξνθηθό πιέγκα ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο εθαξκνζηεί ζπζηεκαηηθή βόζθεζε από  
     πξόβαηα, ηόηε πνηνο/νη νξγαληζκνί κπνξεί λα επεξεαζηνύλ ζεηηθά; 
     Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 
 
Θα επεξεαζηεί ζεηηθά ην ιηνληάξη δηόηη ην πξόβαην απνηειεί ηξνθή γηα ην ιηνληάξη όπσο θαη 
ην ειάθη θαη έηζη ζα απμεζεί ε ηξνθή γηα ην ιηνληάξη. 
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                                                                                                                             (2x0.5κ=1κ)  κ:……..    
 
δ) Πνηα είλαη ε βαζηθή δνκηθή δηαθνξά αλάκεζα ζην ηξηδόλη (έληνκν) θαη ζην ειάθη; 
 
Σν ηξηδόλη είλαη αζπόλδπιν θαη δελ έρεη ζπνλδπιηθή ζηήιε ελώ ην ειάθη αλήθεη ζηα 
ζπνλδπισηά θαη έρεη ζπνλδπιηθή ζηήιε θαη εζσηεξηθό ζθειεηό. 
                                                                                                                                (1x1κ=1κ)  κ:……..    
 
ε) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα κε ηνπο δσηθνύο θαη θπηηθνύο νξγαληζκνύο πνπ  
    θαίλνληαη ζην ηξνθηθό πιέγκα ηεο πξνεγνύκελε ζειίδαο. 
 

 ΟΡΓΑΝΙΜΟ/ΟΙ 

Θειαζηηθά Πνληίθη, ιαγόο, ειάθη, ιηνληάξη. 

Ακθίβηα Βάηξαρνο. 

Δξπεηά Φίδη. 

Πηελά Γεξάθη. 

Παξαγσγνί  Γέληξα, γξαζίδη. 

                                                                                                                          
                                                                                                                           (8x0.25κ=2κ)  κ:……..    
 
ζ) Να γξάςεηε δύν (2) ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζην θίδη θαη ην βάηξαρν κε βάζε ηα θξηηήξηα  
    ηαμηλόκεζεο ησλ ζπνλδπισηώλ. 
 
Σν θίδη γελλά απγά ζηε μεξά ελώ ν βάηξαρνο γελλά απγά ζην λεξό. 
                                                                                                                        
Σν δέξκα ηνπ είλαη μεξό θαη θαιύπηεηαη από θνιίδεο  ελώ ηνπ βαηξάρνπ είλαη ιείν θαη 
πάληνηε πγξό. 
                                                                                                                            (2x1κ=2κ)   κ:……..    
 
 
 
  

 
 

                                                                                                           Η Γηεπζύληξηα   

                       

                                                                                                            Αζελά Ολνπθξίνπ                                                                           
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ζη) Αλ ζην ηξνθηθό πιέγκα ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο εθαξκνζηεί ζπζηεκαηηθή βόζθεζε από 
πξόβαηα, ηόηε πνηνο/νη νξγαληζκνί κπνξεί λα επεξεαζηνύλ ζεηηθά; 
Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
                                                                                                                            
                                                                                                                             (2x0.5κ=1κ)  κ:……..    
 
δ) Πνηα είλαη ε βαζηθή δνκηθή δηαθνξά αλάκεζα ζην ηξηδόλη (έληνκν) θαη ζην ειάθη; 
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
                                                                                                                         
                                                                                                                                (1x1κ=1κ)  κ:……..    
 
ε) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα κε ηνπο δσηθνύο νξγαληζκνύο πνπ θαίλνληαη ζην 
ηξνθηθό πιέγκα ηεο πξνεγνύκελε ζειίδαο. 
 

ΟΜΟΣΑΞΙΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ/ΟΙ 

Θειαζηηθά  

Ακθίβηα  

Δξπεηά  

Πηελά  

Αξζξόπνδα  

                                                                                                                          
                                                                                                                           (8x0.25κ=2κ)  κ:……..    
 
ζ) Να γξάςεηε δύν (2) ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζην θίδη θαη ην βάηξαρν κε βάζε ηα θξηηήξηα 
ηαμηλόκεζεο ησλ ζπνλδπισηώλ. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
                                                                                                                        
                                                                                                                               (2x1κ=2κ)   κ:……..    
 
 

 
 

       Οη Δηζεγεηέο                                                                                Η Γηεπζύληξηα   

                       

        Νίθε πιηθηώηνπ                                                                         Αζελά Ολνπθξίνπ                                                                           

 

        σηήξεο Μίραινο  
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ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΝΟΡΕΤΑΣ 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΟΝΙΑ 2015/2016 

ΓΑΡΤΕΣ ΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 
ΒΑΘ.: ............................. / 40 
ΟΛΟΓ.: ............................... 
ΥΡΟΓ.: ............................... 

ΤΑΞΗ: Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ: 13/06/2016 

ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΑ (ΒΙΟΛΟΓΙΑ) ΧΟΝΟΣ: 1 h 30 min (90΄ λεπτά) 

ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ:  .............................................................. ΤΜΗΜΑ: ............ Α.: ......... 

 

ΡΟΣΟΧΗ 

Να προςζξετε τθν εμφάνιςθ του γραπτοφ ςασ και να γράψετε με μελάνι μπλε ι μαφρο. 

Απαγορεφεται θ χριςθ διορκωτικοφ (Tipp-Ex) 

Το εξεταςτικό δοκίμιο αποτελείται από 8 ςελίδεσ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΛΗ ΕΡΙΤΥΧΙΑ 
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ΜΕΟΣ Α: Αποτελείται από τζςςερισ (4) ερωτιςεισ. 

                   Κάκε ορκι απάντθςθ βακμολογείται με δυόμιςθ (2.5) μονάδεσ. 

                   Να απαντιςετε ςε όλεσ τισ ερωτιςεισ. 

Ερώτθςθ 1 

(α) Να ςυμπλθρϊςετε τα κενά ςτον πιο κάτω πίνακα γράφοντασ ςτθ ςτιλθ Α το όνομα του οργάνου και ςτθ ςτιλθ 
Β το όνομα του οργανικοφ ςυςτιματοσ ςτο οποίο ανικει.                                                                              (μον. 8χ0,25=2) 

 Α. Πνομα οργάνου Β. Οργανικό Σφςτθμα 

 
 

Στομάχι Ρεπτικό 

 
 

Ρνεφμονεσ Αναπνευςτικό 

 
 

Νεφροί Ουροποιθτικό 

 

Καρδιά Κυκλοφορικό 

 

(β) Να ςυμπλθρϊςετε τα κενά με τισ λζξεισ που λείπουν ςτισ πιο κάτω προτάςεισ.                               (μον. 2χ025=0,5) 

Το ςφνολο όλων των οργανικϊν ςυςτθμάτων που ςυνεργάηονται ςτο ςϊμα μασ και περιβάλλονται από το δζρμα 
ονομάηεται οργανιςμόσ 

Το ςφνολο των κυττάρων που ζχουν όμοια χαρακτθριςτικά και κάνουν τθν ίδια λειτουργία ονομάηεται ιςτόσ. 

Ερώτθςθ 2 

(α) Να αντιςτοιχίςετε τισ προτάςεισ τθσ ςτιλθσ Α με τισ προτάςεισ τθσ  ςτιλθσ Β ςτον πιο κάτω πίνακα. 

                                                                                                                                                                                        (μον. 4χ0,5=2) 

Α Β Απαντιςεισ 

1. Η βιολογία χωρίηεται ςε μεγάλουσ 
κλάδουσ όπωσ… 

α. … άβια ςϊματα, νεκρά ςϊματα και ςε ηωντανοφσ 
οργανιςμοφσ.  1 γ 

2. Όλα όςα υπάρχουν ςτθ φφςθ 
μποροφμε να τα ξεχωρίςουμε ςε …  

β. … θ διαδικαςία απόκτθςθσ τθσ γνϊςθσ. 
2 α 

3. Η βιολογία είναι θ επιςτιμθ που 
μελετά … 

γ. … ηωολογία, φυτολογία, μικροβιολογία, οικολογία. 
3 δ 

4. Επιςτιμθ είναι … δ. …. τθ ηωι, δθλαδι τουσ ηωντανοφσ οργανιςμοφσ.  4 β 
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(β) Να ςυμπλθρϊςετε τα κενά ςτθν πιο κάτω πρόταςθ.                                                                               (μον.2χ0,25=0,5) 

Το πρϊτο βιμα τθσ επιςτθμονικισ μεκόδου είναι θ παρατιρθςθ και το τελευταίο θ διατφπωςθ του 
ςυμπεράςματοσ 

Ερώτθςθ 3 

(α) Να ςθμειϊςετε ςτο τζλοσ τθσ κάκε πρόταςθσ  τα γράμματα Σ ζνα είναι ορκι και Λ εάν είναι λανκαςμζνθ.   

                                                                                                                   (μον. 4χ0,5=2) 

I. Tα ηϊα, τα φυτά και οι μφκθτεσ  είναι προκαρυωτικοί οργανιςμοί.           Λ 
II. Η ςαλμονζλλα είναι ζνασ ευκαρυωτικόσ οργανιςμόσ.                                   Λ 

III. Τα μιτοχόνδρια περιζχουν γενετικό υλικό (DNA)                                            Σ 
IV. Ο πυρινασ του κυττάρου ονομάηεται και κάρυο.                                           Σ 

 

(β)  Στισ πιο κάτω εικόνεσ παρουςιάηονται δφο οργανιςμοί, ζνασ ευκαρυωτικόσ (ο οργανιςμόσ Α) και ζνασ 

προκαρυωτικόσ (ο οργανιςμόσ Β). Να γράψετε ζνα κριτιριο με βάςθ το οποίο μποροφμε να κατατάξουμε  τουσ  δφο 

αυτοφσ οργανιςμοφσ ςε διαφορετικζσ ταξινομικζσ ομάδεσ.                                                                                        (μον.0,5) 

 
 

 
 

Κριτιριο: Η παρουςία πυρινα 

Ερώτθςθ 4 

Στο πιο κάτω ςχεδιάγραμμα απεικονίηεται θ διαδικαςία τθσ φωτοςφνκεςθσ. Να ςυμπλθρϊςετε τισ ενδείξεισ με τισ 
κατάλλθλεσ ζννοιεσ.                                                                                                                                               (μον. 5χ0,5=2,5) 
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ΜΕΟΣ Β:  Αποτελείται από τρεισ (3) ερωτιςεισ. 

                     Κάκε ορκι απάντθςθ βακμολογείται με ζξι (6) μονάδεσ. 

                     Να απαντιςετε ςε όλεσ τισ ερωτιςεισ. 

Ερώτθςθ 5 

 Η Διαμάντω που είναι 26 ετϊν, και ζχει κανονικοφσ κφκλουσ 28 θμερϊν, είναι παντρεμζνθ με τον Νίκο, 28 ετϊν, 
εδϊ και 2 χρόνια. Αποφάςιςαν να κάνουν παιδί και ςκζφτονται ςε ποιεσ μζρεσ του καταμινιου κφκλου τθσ 
Διαμάντωσ, αν ζχουν ςεξουαλικι επαφι, θ Διαμάντω κα μποροφςε να μείνει ζγκυοσ. 

(α) Η Διαμάντω είχε περίοδο (πρϊτθ μζρα του κφκλου τθσ) τισ 2 Μαρτίου. Να γράψετε πότε μπορεί εάν ζχει 
ςεξουαλικι επαφι, να μείνει ζγκυοσ;  Πωσ ονομάηεται το χρονικό  αυτό διάςτθμα του καταμινιου κφκλου; 

                                                                                                                                                                                        (μον.2χ0,5=1) 

 

Από τισ 12 ζωσ και τισ 17. 
Κρίςιμθ περίοδοσ 

 (β) Αν θ Διαμάντω δεν μείνει ζγκυοσ, πότε αναμζνεται να ζχει τθν επόμενι τθσ περίοδο;                                (0,5 μον.) 

Στισ 29 του μθνόσ 

(γ) Αν θ Διαμάντω μείνει ζγκυοσ, θ ζμμθνθ ρφςθ, ςτισ επόμενεσ μζρεσ, δεν κα εμφανιςτεί. Γιατί άραγε ςυμβαίνει 
αυτό;                                                                                                                                                                                      (0,5 μον.) 

Διότι δεν κα δοκεί ςιμα ςτισ ωοκικεσ για να ωριμάςει το επόμενο ωάριο 

(δ) Πιο κάτω παρουςιάηονται οι τζςςερισ φάςεισ του καταμινιου κφκλου. 

    

 

Ι. Ποια από τισ παραπάνω φάςεισ αντιπροςωπεφει τθν ζμμθνθ ρφςθ;       1                                       (0,5 μον.)  

ΙΙ. Ποια αντιπροςωπεφει τθν ωορρθξία;                                                            3                                        (0,5 μον.) 

(ε)  Να περιγράψετε ποια γεγονότα ςυμβαίνουν κατά τθ διάρκεια τθσ ζμμθνθσ ρφςθσ.                                      (μον.1) 

Ο κατεςτραμμζνοσ βλεννογόνοσ αποβάλλεται μαηί με αίμα και το 
αγονιμοποίθτο ωάριο. 
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(η) Να ςυμπλθρϊςετε τισ ενδείξεισ ςτο ςχεδιάγραμμα του αντρικοφ αναπαραγωγικοφ ςυςτιματοσ .  

                                                                                                                                                                                     (μον.3χ0,5=1.5)                                                                                                                                                             

 

Απαντιςεισ 
 

1 Ρζοσ 
 

2 Ουρικρα 
 

3 Ρροςτάτθσ αδζνασ 

 

(θ) Σε ποιο όργανο γίνεται θ παραγωγι των ςπερματοηωαρίων;                                                                               (μον.0,5) 

Στουσ όρχεισ 

 

Ερώτθςθ 6 

(α) Να ςυμπλθρϊςετε τισ ενδείξεισ 1 ζωσ 6 ςτο πιο κάτω ςχιμα.                                                              (μον. 3χ0,25=1,5) 

 

(β) Πιο είδοσ κυττάρου απεικονίηεται ςτο πιο πάνω ςχιμα;                                                                                      (μον. 0,5) 

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

(γ) Να ςυμπλθρϊςετε τισ ενδείξεισ ςτο παρακάτω ςχιμα του μικροςκοπίου.                                     (1,5 μον.) 
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1 Ρροςοφκάλμιοσ φακόσ 

2 Τράπεηα εργαςίασ 

3 Φωτεινι πθγι 

4 Αντικειμενικόσ φακόσ 

(δ) Ποια είδθ μικροςκοπίων γνωρίηεται;                                                                                                           (μον.2χ0,25=0,5)                                                                                                                                                                                                               

Ι.  Ηλεκτρονικό                            ΙΙ. Φωτονικό 

 

Ερώτθςθ 7 

(α) Σφμφωνα με τθ δυωνυμικι ονοματολογία το επιςτθμονικό όνομα του λφκου που ηει ςτθν Ευρϊπθ είναι Canis 
lupus. Ποιο είναι το όνομα του γζνουσ ςτο οποίο ανικει ο λφκοσ τθσ Ευρϊπθσ;                                                    (μον.0,5) 

Canis 

 (β) Να ςυμπλθρϊςετε ςτο πιο κάτω διάγραμμα τισ ομοταξίεσ των ςπονδυλωτϊν.                                    
(μον.4χ0,25=1) 

 

(γ) Να δϊςετε ζνα οριςμό για τθν Ταξινομικι Ομαδα που ονομάηεται Είδοσ.                                                       (μον.1) 

Το ςφνολο των οργανιςμών που μποροφν και ηευγαρώνουν ελεφκερα και να 
παράγουν γόνιμουσ απογόνουσ.  

(δ) Να ςυμπλθρϊςετε τα κενά ςτισ παρακάτω προτάςεισ.                                                                           (μον.3χ0,5=1,5) 

Η διαδικαςία που ακολουκείται για τθν κατθγοριοποίθςθ των οργανιςμϊν ονομάηεται ταξινόμθςθ και ο 

κλάδοσ τθσ Βιολογίασ που αςχολείται με τθ διαδικαςία αυτι ονομάηεται ταξινομικι  επιςτιμθ. 

Η τεράςτια αυτι ποικιλία οργανιςμϊν, που κατοικεί ς’ ολόκλθρθ τθ Γθ, χαρακτθρίηεται με μια λζξθ ωσ: 

βιοποικιλότθτα 
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(ε) Να αντιςτοιχίςετε τουσ όρουσ τθσ ςτιλθσ Α με τουσ όρουσ τθσ ςτιλθσ  Β. Κάκε όροσ τθσ ςτιλθσ Α αντιςτοιχεί με 
μόνο ζνα όρο τθσ ςτιλθσ Β.                                                                                                                                     (μον.4χ0,5=2) 

Α Β Απαντιςεισ 

1.Βαςίλειο α. Εχινόδερμα 1 γ 
2 α 
3 β 
4 δ 
 

2.Πεντακτινωτι ςυμμετρία β. Κνιδόηωα 

3.Ακτινωτι ςυμμετρία  γ. Μφκθτεσ 

4.Ανκρωπίδεσ δ.Οικογζνεια 

 

ΜΕΟΣ Γ΄: Αποτελείται από μία (1) ερώτθςθ των 12 μονάδων. 

Ερώτθςθ 8 

 Ποιο κάτω ςασ δίνεται ζνα τροφικό πλζγμα. Να απαντιςετε ςτα ερωτιματα που ακολουκοφν κι αφοροφν το 
τροφικό αυτό πλζγμα.  

 

(α)  Να εντοπίςετε ζνα οργανιςμό που να είναι:                                                                                                  (μον.4χ0,5=2)                                                                                              

Φυτοφάγοσ:   Ροντικόσ                                   Παμφάγοσ: Αλεποφ 

Σαρκοφάγοσ: Φίδι                                  Αυτότροφοσ: Χορτάρι 

(β)     Να αναφζρετε δφο κορυφαίουσ κθρευτζσ ςφμφωνα με το παραπάνω τροφικό πλζγμα.                  (μον.2χ0,5=1)                      

Γεράκι         Αλεποφ 

(γ) Δϊςτε ζνα οριςμό για το όρο Κορυφαίοσ κθρευτισ.                                                                                             (0,5 μον.)   

Εκείνοσ ο οργανιςμόσ που δεν τρώγεται από κανζνα.                                                                                                                                               

(δ) Με βάςθ το πιο πάνω τροφικό πλζγμα να ςχεδιάςετε (να γράψετε) μία τροφικι αλυςίδα.                (μον. 4χ0,5=2) 

 

Χορτάρι →Ακρίδα →Σαφρα →Αλεποφ 
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(ε) Να αναφζρετε τρία κοινά χαρακτθριςτικά των τροφικϊν αλυςίδων.                                                      (μον.3χ0,5=1.5) 

I. Πλεσ ςτθ βάςθ τουσ ζχουν φυτά 
II. Πλεσ διακζτουν τουλάχιςτον ζνα ηωικό οργανιςμό 

III. Στθν κορυφι τουσ υπάρχει πάντα ζνασ οργανιςμόσ που δεν τρώγεται από κανζνα.  

(η) Ποιο είναι το πιο χριςιμο, μία τροφικι αλυςίδα ι ζνα τροφικό πλζγμα; Εξθγείςτε.                                           (μον.1) 

Ζνα τροφικό πλζγμα διότι περιλαμβάνει πολλζσ τροφικζσ αλυςίδεσ. 

(θ) Τί δείχνουν τα βζλθ ςε μία τροφικι αλυςίδα;                                                                                                             (μον.1) 

Τθ ροι τθσ ενζργειασ 

(κ)  

i.  Να αναφζρετε τρεισ κετικζσ ενζργειεσ που γίνονται από τον άνκρωπο και μποροφν να επθρεάςουν το 
περιβάλλον.                                                                                                                                                               (μον.3χ0,5=1,5) 

 Να φυτεφουμε δζντρα 

 Να προςτατεφουμε τα ηώα 

 Να κάνουμε ανακφκλωςθ 

 

ii. Να αναφζρετε τρεισ αρνθτικζσ ενζργειεσ που γίνονται από τον άνκρωπο και μποροφν να επθρεάςουν το 
περιβάλλον.                                                                                                                                                               (μον.3χ0,5=1.5) 

 Να μθν ανάβουμε φωτιά ςτθν φπαικρο. 
 Να μθν κόβουμε τα δζντρα 
 Να μθν πετάμε ςκουπίδια 

 
 
                       
 
 
  Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

 

Κϊςτασ Κωνςταντίνου 
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ΓΤΜΝΑΗΟ ΑΓΗΑ ΦΤΛΑΞΔΩ                                                          ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ 2015-16 

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΗOΤΝΗΟΤ 

ΣΑΞΖ                    : Α΄ 

ΜΑΘΖΜΑ             : ΒΗΟΛΟΓΗΑ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ     : 09/06/2016              ΒΑΘΜΟ:                     …………………………………… 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ             : 1:30΄                                                                               

ΩΡΑ                      : 8:00 – 9:30            ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ: ……………………………. 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: …………………………………………...………… ΣΜΖΜΑ: ……..  ΑΡ.: …… 

 
 

ΣΟ ΓΡΑΠΣΟ ΑΠΟΣΔΛΔΗΣΑΗ ΑΠΟ ΣΡΗΑ (3) ΜΔΡΖ ΚΑΗ ΓΩΓΔΚΑ (12) ΔΛΗΓΔ 

Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πγξνύ ή ηαηλίαο. Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε κπιε πέλαο. 

 

 

 

Κ Α Λ Ζ  Δ Π Η Σ Τ Υ Η Α   

 

 

 

ΜΔΡΟ Α 

Απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δπόκηζε 
(2.5) κνλάδεο. Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο. 
 
Δξώηεζε 1: 
 
α) Να κειεηήζεηε ηηο πην θάησ εηθόλεο θαη λα ζεκεηώζεηε θάησ από ηελ θάζε κία, αλ πξόθεηηαη γηα 
άβην, έκβην ή λεθξό ζώκα.                                                                              (κνλ. 0,25 Υ 5 = 1,25) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Ξύιηλε θαξέθια)      ( Άλζξσπνο)  

 
 

 
 

 
 

  
       (Ρνκπόη) 

 
 
 
                             
 
 
 
 
 
       (Βηβιίν) 

 
 
 

 
           
     (Ακνηβάδα) 
 

 
      Νεθξό  
 

 
    Έκβην  

 
      Άβην  

 
  Νεθξό  

 
  Έκβην  

 

 

(Οινγξάθσο)  
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β) Να γξάςεηε πέληε (5)  θνηλέο ιεηηνπξγίεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ όινπο ηνπο δσληαλνύο 
νξγαληζκνύο.                                                                                                  (κνλ. 0,25 Υ 5 = 1,25) 

 

Αλαπαξαγσγή, δηαηξνθή, θίλεζε, αλαπλνή, αλάπηπμε…. 
 
 
Δξώηεζε 2: 

 
α) Nα αληηζηνηρίζεηε ην θάζε Δπίπεδν Οξγάλσζεο κε ηνλ αληίζηνηρν Οξηζκό πνπ βξίζθεηαη ζηε 
δεμηά πιεπξά ηνπ πίλαθα.                                                                              (κνλ. 0,25 Υ 5 =  1,25) 
 
 

Δπίπεδν Οξγάλσζεο Αληηζηνίρηζε ΟΡΗΜΟ 

    1. Ηζηόο  

   1-  Β 

Α. Γνκηθή θαη ιεηηνπξγηθή κνλάδα ελόο 

νξγαληζκνύ. 

2. Οξγαληθό ζύζηεκα  

   2-  Γ 

Β. ύλνιν θπηηάξσλ όκνησλ κνξθνινγηθά 

θαη εηδηθεπκέλσλ ζηελ ίδηα ιεηηνπξγία. 

               3. Οξγαληζκόο  

   3-  Δ 

Γ. Απνηειείηαη από δηαθνξεηηθνύο ηζηνύο θαη 

θάλεη κηα ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία γηα έλα 

πνιπθύηηαξν νξγαληζκό. 

               4. Κύηηαξν  

   4-  Α 

Γ. ύλνιν νξγάλσλ πνπ ζπλεξγάδνληαη γηα 

κηα επξύηεξε ιεηηνπξγία ελόο πνιπθύηηαξνπ 

νξγαληζκνύ. 

                5. Όξγαλν   

   5- Γ 

Δ. Απνηειείηαη από έλα ζύλνιν νξγαληθώλ 

ζπζηεκάησλ. 

 
 

β) Να νλνκάζεηε ηα νξγαληθά ζπζηήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα πην θάησ ζρήκαηα. 
                                                                                                                        (κνλ. 0,25 Υ 5 = 1,25) 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
  

   

 

Αλαπαξαγσγηθό  

ζύζηεκα 

 

Κπθινθνξηθό  

ύζηεκα  

 

Πεπηηθό  

ζύζηεκα 

 

Δξεηζηηθό  

ζύζηεκα 

 

Αλαπλεπζηηθό  

ζύζηεκα 
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Δξώηεζε 3:     
 
Αθήζακε ην θπηό ηνπ πην θάησ ζρήκαηνο ζηηο ζπλζήθεο πνπ θαίλνληαη γηα 3 κέξεο. ηε ζπλέρεηα 
θάλακε αλίρλεπζε ακύινπ ζηα θύιια Α, Β θαη Γ. Να κειεηήζεηε ην ζρήκα θαη λα απαληήζεηε ζηηο 
εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ.  

 
 
α) Να νλνκάζεηε ηελ δηαδηθαζία πνπ γίλεηαη πξηλ ηελ 
αλίρλεπζε ηνπ ακύινπ.                    (κνλ. 0,5 Υ 1 = 0,5)   

 

Απνρξσκαηηζκόο θύιινπ  

 

β) Πνηα νπζία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πην πάλσ 
δηαδηθαζία;                                   (κνλ. 0,25 Υ 1 = 0,25)   

 
Οηλόπλεπκα  
 
 
 

γ) Γηα ηελ αλίρλεπζε ηνπ ακύινπ ρξεζηκνπνηείηαη ε νπζία Υ.  

i. Να νλνκάζεηε ηελ νπζία X.                 Ηώδην                                                 (κνλ. 0,25 Υ 1 =0,25)   

ii. Ση ρξώκα ζα γίλεη ε νπζία Υ κεηά ηελ πξνζζήθε ηεο ζηα θύιια Α, Β θαη Γ; Να εμεγήζεηε ηελ 
απάληεζή ζαο.                                                                                                  (κνλ. 0,25 Υ 6 = 1,5) 
 

   
                                 
 
 
 
 

 
 

 Υξώκα νπζίαο Υ Δμήγεζε  

 

Φύιιν Α 

 

 

Μαύξν  

 

Σν θύιιν έρεη όινπο ηνπο απαξαίηεηνπο  

παξάγνληεο θαη παξάγεη άκπιν  

 

Φύιιν Β 

 

 

Κηηξηλνθαθέ  

 

Σν θύιιν δελ έρεη θσο θαη δελ παξάγεη  

άκπιν 

 

Φύιιν Γ 

  

 

Κηηξηλνθαθέ 

 

Σν θύιιν δελ έρεη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα 

θαη δελ παξάγεη άκπιν 
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Δξώηεζε 4:  
 

α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε 1 - 4 ηνπ κηθξνζθνπίνπ πνπ θαίλνληαη ζην πην θάησ ζρήκα.      
                                                                                                                             (κνλ. 0,25 Υ 4 = 1) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

β) ε ηη ρξεζηκεύνπλ ηα κέξε ηνπ κηθξνζθνπίνπ κε ηνπο αξηζκνύο 1 θαη 2;       (κνλ. 0,5 Υ 1 = 0,5) 

  Μεγεζύλνπλ ην αληηθείκελν πνπ ζα παξαηεξήζνπκε  

 

γ) Να γξάςεηε δύν (2) ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο πξνζζέηνπκε κηα ζηαγόλα πγξνύ ζηελ 
αληηθεηκελνθόξν πιάθα κε ην παξαζθεύαζκα ην νπνίν ζέινπκε λα παξαηεξήζνπκε ζην 
κηθξνζθόπην.                                                                                                          (κνλ. 0,5 Υ 2 = 1) 

   - γηα λα κελ ζηεγλώζεη ην παξαζθεύαζκα  

   - γηα λα βάςεη ην παξαζθεύαζκα  

        
ΜΔΡΟ Β 

Απνηειείηαη από ηξεηο (3) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε έμη (6) 
κνλάδεο. Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο. 
 

Δξώηεζε 5: 

α) Σν πην θάησ ζρήκα παξνπζηάδεη έλα θύηηαξν. Να ην κειεηήζεηε θαη λα απαληήζεηε ηηο 
εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ.   
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1: πξνζνθζάικηνο θαθόο 

2: αληηθεηκεληθόο θαθόο 

3: νπηηθή ηξάπεδα 

4: θσηεηλή πεγή 

 

1 

2 

3 

4 
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i. Ση είδνπο θύηηαξν παξνπζηάδεη ην πην πάλσ ζρήκα (θπηηθό ή δσηθό);         (κνλ. 0,25 Υ 1 = 0,25) 

             Φπηηθό θύηηαξν  

ii. Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο δίλνληαο ηξεηο (3) ιόγνπο.                  (κνλ. 0,5 Υ 3 = 1,5) 

 

Έρεη θπηηαξηθό ηνίρσκα, ρισξνπιάζηεο θαη κεγάιν ρπκνηόπην πνπ ππάξρνπλ κόλν 

ζην θπηηθό θύηηαξν  

 

iii. Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ θπηηάξνπ 1 – 6 πνπ θαίλνληαη ζην ζρήκα.        (κνλ. 0,25 Υ 6 = 1,5) 

 

 

 

 

 

 

 

iv. Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα πνπ αθνξά ηα νξγαλίδηα ηνπ θπηηάξνπ κε ηηο 
αληίζηνηρεο ιεηηνπξγίεο.                                                                                   (κνλ. 0,25 Υ 5 = 1,25) 

 

 

β) αο δίλνληαη ηα παξαθάησ θύηηαξα:  

Κύηηαπα καπδιάρ ανθπώπος, κύηηαπα πίζαρ ελιάρ, κύηηαπα θύλλος λεμονιάρ 

Να ζεκεηώζεηε κε έλα + ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί ζε πνηα από απηά ππάξρνπλ κηηνρόλδξηα, 
ρισξνπιάζηεο θαη θπηηαξηθό ηνίρσκα.                                                             (κνλ. 0,25 Υ 6 = 1,5) 
 

Κύηηαξα  Μηηνρόλδξηα  ρισξνπιάζηεο Κπηηαξηθό ηνίρσκα 

Κύηηαξα θαξδηάο αλζξώπνπ       +   

θύηηαξα ξίδαο ειηάο       +               + 

θύηηαξα θύιινπ ιεκνληάο       +          +              + 

Όλνκα νξγαληδίνπ  Λεηηνπξγία νξγαληδίνπ  

   Ππξήλαο  Πεξηέρεη ην γελεηηθό πιηθό (DNA) ηνπ θπηηάξνπ 

Υπκνηόπην  Απνηειεί απνζήθε λεξνύ θαη άιισλ νπζηώλ 

Μηηνρόλδξην  Δμαζθαιίδεη ελέξγεηα γηα ηηο αλάγθεο ηνπ θπηηάξνπ 

Κπηηαξηθή κεκβξάλε Πεξηβάιιεη ην θύηηαξν θαη ειέγρεη ηελ είζνδν θαη έμνδν νπζηώλ 

Υισξνπιάζηεο  Φηηάρλεη ηελ ηξνθή ηνπ θπηνύ 

1: κηηνρόλδξην  

2: ρπκνηόπην  

3: ππξήλαο  

4: ρισξνπιάζηεο 

5: θπηηαξηθή κεκβξάλε  

6: θπηηαξηθό ηνίρσκα  
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Δξώηεζε 6: 
 
Να κειεηήζεηε ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα, πνπ παξνπζηάδεη έλα ηξνθηθό πιέγκα ζε έλα δαζηθό 
νηθνζύζηεκα θαη λα απαληήζεηε ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

α) Με βάζε ην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα, ν πνληηθόο είλαη θπηνθάγνο, ζαξθνθάγνο ή πακθάγνο; 
Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                                                             (κνλ. 0,25 Υ 2 = 0,5) 

πκθώλα κε ην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα ν πνληηθόο είλαη θπηνθάγνο γηαηί ηξώεη θαξόηα 
θαη ζάκλνπο.  

 

β) Να αλαθέξεηε έλαλ νξγαληζκό ηνπ ηξνθηθνύ πιέγκαηνο, ηνλ νπνίν ν πνληηθόο αληαγσλίδεηαη 
γηα ηελ ηξνθή. Να γξάςεηε ηελ ηξνθή γηα ηελ νπνία αληαγσλίδνληαη.              (κνλ. 0,25 Υ 2 = 0,5) 

     Οξγαληζκόο: ιαγόο, ειάθη 

     Σξνθή γηα ηελ νπνία αληαγσλίδνληαη: θαξόηα  

 

γ)i. Να γξάςεηε πνηνλ νξγαληζκό νλνκάδνπκε θνξπθαίν ζεξεπηή                     (κνλ. 0,5 Υ 1 = 0,5)  

 Κνξπθαίνο ζεξεπηήο είλαη ν νξγαληζκόο ν νπνίνο δελ ηξώγεηαη από θαλέλαλ άιιν 
νξγαληζκό ζε έλα ηξνθηθό πιέγκα. 

 

ii. Να γξάςεηε έλαλ θνξπθαίν ζεξεπηή ηνπ πην πάλσ ηξνθηθνύ πιέγκαηνο. (κνλ. 0,25 Υ 1 = 0,25)                           

Γεξάθη, ιύθνο  
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δ)i. Να γξάςεηε κηα ηξνθηθή αιπζίδα από ην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα, ρξεζηκνπνηώληαο 
ηέζζεξηο (4) νξγαληζκνύο.                                                                                   (κνλ. 0,25 Υ 4 = 1)  
 
 

 

ii. Πνηνο είλαη ν παξαγσγόο ζηελ πην πάλσ ηξνθηθή αιπζίδα πνπ γξάςαηε. Να δηθαηνινγήζεηε 
ηελ απάληεζή ζαο .                                                                                           (κνλ. 0,25 Υ 2 = 0,5) 

Ο παξαγσγόο ζηελ πην πάλσ ηξνθηθή αιπζίδα είλαη ηα θαξόηα γηαηί απηά παξάγνπλ ηελ 

ηξνθή ηνπο κόλα ηνπο από απιέο νπζίεο ηνπ πεξηβάιινληνο  

ε)i. Οη άλζξσπνη πνπ θαιιηεξγνύλ ζε πεξηνρέο γύξσ από ην δάζνο, πξνζπαζνύλ λα 
θαηαπνιεκήζνπλ ηηο αθξίδεο, γηαηί θαηαζηξέθνπλ ηηο θαιιηέξγεηεο ηνπο. Αλ εμαθαληζηνύλ νη 
αθξίδεο, πνηνη νξγαληζκνί ζα επεξεαζηνύλ άκεζα θαη πηζαλώο λα εμαθαληζηνύλ;  

Θα επεξεαζηνύλ άκεζα ε κπγαιή θαη ν βάηξαρνο                                     (κνλ. 0,25 Υ 2 = 0,5)  
                                       
ii. Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                                                           (κνλ. 0,5 Υ 1 = 0,5) 

Θα επεξεαζηνύλ άκεζα ε κπγαιή θαη ν βάηξαρνο γηαηί ε αθξίδα απνηειεί ηελ κνλαδηθή 

ηξνθή γη απηνύο ηνπο δύν νξγαληζκνύο 

 

δ) Να αλαθέξεηε δύν (2) θνηλά ραξαθηεξηζηηθά πνπ εκθαλίδνπλ όιεο νη ηξνθηθέο αιπζίδεο.  
                                                                                                                                (κνλ. 0,5 Υ 2 = 1) 

 Όιεο νη ηξνθηθέο αιπζίδεο μεθηλνύλ από έλαλ παξαγσγό 

 Όιεο νη ηξνθηθέο αιπζίδεο ηειεηώλνπλ κε έλαλ νξγαληζκό πνπ δελ ηξώγεηαη από 
θαλέλαλ  
 

ε)i.  Μπνξνύλ ηα θπηά λα νλνκαζηνύλ ζεξεπηέο;      Όρη                               (κνλ. 0,25 Υ 1 = 0,25)  

ii. Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                                                           (κνλ. 0,5 Υ 1 = 0,5)  
                                                                                                        
Σα θπηά δελ κπνξνύλ λα είλαη ζεξεπηέο γηαηί παξάγνπλ κόλα ηνπο ηελ ηξνθή ηνπο θαη δελ 

ρξεηάδεηαη λα θπλεγήζνπλ θαη λα θάλε θάπνηνλ άιιν νξγαληζκό  

 

Δξώηεζε 7:          
 
α) ηνλ πην θάησ πίλαθα δίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεζζάξσλ δσηθώλ 
νξγαληζκώλ (Α, Β, Γ, Γ). Όπνπ δίλεηαη ην ζύκβνιν + ζεκαίλεη όηη ππάξρεη ην ραξαθηεξηζηηθό θαη 
όπνπ ππάξρεη ην ζύκβνιν – ζεκαίλεη όηη ην ραξαθηεξηζηηθό δελ ππάξρεη.  
 
  

 
Εώα 

                                     Υαξαθηεξηζηηθά 

Αξηζκόο 
πνδηώλ 

Φηεξά Φνιίδεο Σξίρσκα  

   Α      2       +         -       - 

   Β      4       -         -       + 

   Γ      4       -         +       - 

   Γ      2       -         -       + 

Καξόηα   Φίδη  Λαγόο   Γεξάθη   
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i. Να κειεηήζεηε ηνλ πίλαθα θαη λα γξάςεηε πνην από ηα πην πάλσ δώα αλήθεη ζηελ νκνηαμία: 

                                                                                                                  (κνλ. 0,25 Υ 4 = 1) 

 Σσλ εξπεηώλ:  Γ 

 Σσλ πηελώλ: Α 

 Σσλ ζειαζηηθώλ: Β θαη Γ 

 

ii. ε πνηα ζπλνκνηαμία αλήθνπλ ηα πην πάλσ δώα;                                       (κνλ. 0,25 Υ 1 = 0,25) 

Σα πην πάλσ δώα αλήθνπλ ζηελ πλνκνηαμία ησλ πνλδπισηώλ  

iii. Να αλαθέξεηε ην θξηηήξην πνπ ρξεζηκνπνηήζαηε ζηελ πην πάλσ θαηάηαμε. 
                                                                                                                 (κνλ. 0,5 Υ 1 = 0,5)  

Σν θξηηήξην είλαη ε ύπαξμε ζπνλδπιηθήο ζηήιεο   

 

iv. Να γξάςεηε δύν (2) άιια ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα πνπ έρνπλ ηα ζειαζηηθά, εθηόο από 
απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ πην πάλσ πίλαθα.                                                     (κνλ. 0,5 Υ 2 = 1) 

 Γελλνύλ κηθξά δώα 

 Αλαπλένπλ κε πλεύκνλεο 

 

β) Να γξάςεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηνύζαηε γηα λα δηαθξίλεηε επηζηεκνληθά ηνλ 
βάηξαρν από ηελ ηζηπνύξα ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πην θάησ πίλαθα.                  (κνλ. 0,25 Υ 4 = 1) 
 
 

 
       
        Οξγαληζκόο  

Υαξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα όζνλ αθνξά:  

           Σν δέξκα  Σελ αλαπλνή  

 
 
 
 
 
   Δλήιηθνο βάηξαρνο  
 

 
 
 
     Λείν θαη πγξό  

 
 
 
Με πλεύκνλεο  

 
         Σζηπνύξα  
 

 
 
 
Καιύπηεηαη κε ιέπηα  

 
 
 
Με βξάγρηα  
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β) Να κειεηήζεηε ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα επηζηεκνληθήο ηαμηλόκεζεο θαη λα απαληήζεηε ηηο 
εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
i. Να νλνκάζεηε ηνπο αθόινπζνπο νξγαληζκνύο:                                          (κνλ. 0,25 Υ 3 = 0,75) 

Οξγαληζκόο 1: ηαθπιόθνθθνο  

Οξγαληζκόο 2: Ακνηβάδα  

Οξγαληζκόο 4: Διέθαληαο  

 

ii. Να αλαθέξεηε ηα επηζηεκνληθά θξηηήξηα Β, Γ θαη Γ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πην πάλσ:  

                                                                                                                            (κνλ. 0,5 Υ 3 = 1,5) 

 Κξηηήξην Β: Αλ ηα θύηηαξα πνπ απνηεινύλ ηνλ νξγαληζκό έρνπλ ππξήλα ή όρη  

 Κξηηήξην Γ: Πσο νη νξγαληζκνί εμαζθαιίδνπλ ηελ ηξνθή ηνπο  

 Κξηηήξην Γ:  Αλ ηα θύηηαξα πνπ απνηεινύλ ηνλ νξγαληζκό έρνπλ θπηηαξηθό ηνίρσκα 

ή όρη  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Γ Γ 

4 5 

Βαζίιεην: Μύθεηεο 
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ΜΔΡΟ Γ 

Απνηειείηαη από κία (1) εξώηεζε ησλ 12 κνλάδσλ. 

Δξώηεζε 8: 
 
α) Ο θαηακήληνο θύθινο ηεο Αλδξηάλαο είλαη 28 κέξεο. Ζ πξώηε κέξα ηνπ θαηακήληνπ θύθινπ ηεο 
Αλδξηάλαο ήηαλ ζηηο 9 Μαΐνπ. Να κειεηήζεηε ην πην θάησ ζρήκα θαη λα απαληήζεηε ηηο εξσηήζεηο 
πνπ αθνινπζνύλ.  

i. Να νλνκάζεηε ηη ζπκβαίλεη ζην αλαπαξαγσγηθό ζύζηεκα 
ηεο Αλδξηάλαο:                                        (κνλ. 0,25 Υ 2 = 0,5) 

από ηηο 9 – 13 Μαΐνπ:     έκκελε ξύζε   

ζηηο 22 Μαΐνπ:     σνξξεμία     

ii. Αλ ε Αλδξηάλα είρε ζεμνπαιηθή επαθή ζηηο 20 Μαΐνπ, είλαη 
δπλαηόλ λα, κείλεη έγθπνο; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή 
ζαο.                                                         (κνλ. 0,25 Υ 2 = 0,5) 

 

Αλ ε Αλδξηάλα είρε ζεμνπαιηθή επαθή ζηηο 20 Μαΐνπ είλαη πηζαλόλ λα κείλεη έγθπνο. Ζ  

θξίζηκε πεξίνδνο γηα λα κείλεη έγθπνο ε Αλδξηάλα είλαη από ηηο 19 κέρξη ηηο 24 Μαΐνπ   

 

β) Να βάιεηε ζηε ζσζηή ζεηξά ηα γεγνλόηα (Α – Δ) πνπ ζπκβαίλνπλ ζην ζώκα ηεο γπλαίθαο θαη 
παξαηίζεληαη πην θάησ κε αιθαβεηηθή ζεηξά.                                                 (κνλ. 0,25 Υ 5 = 1,25) 

Α:Γονιμοποίηζη ωαπίος, Β:κύηζη, Γ:ηοκεηόρ, Γ:ωοππηξία, Δ:ωπίμανζη ωαπίος 
 

 

γ) i. Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα πνπ ζεκεηώλνληαη ζην πην θάησ ζρήκα κε ηνπο αξηζκνύο 1 – 4.  
                                                                    (κνλ. 0,25 Υ 4 = 1)                                                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

ii. Να εμεγήζεηε ηνλ ξόιν ησλ νξγάλσλ πνπ ζεκεηώλνληαη ζην πην πάλσ ζρήκα κε ηνπο 
αξηζκνύο 2 θαη 3.                                                                                                    (κνλ. 0,5 Υ 2 = 1)  

Αξηζκόο  2: πξνζηαηεύεη ην έκβξπν από επηδξάζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο (θηππήκαηα)  

Αξηζκόο 3: πξνκεζεύεη ην έκβξπν κε ζξεπηηθέο νπζίεο θαη νμπγόλν από ην αίκα ηεο 

κεηέξαο ηνπ  

 

1: ακληαθόο ζάθνο  

2: ακληαθό πγξό  

3: νκθάιηνο ιώξνο 

4: πιαθνύληαο  

 

Δ Γ Α Β Γ 
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δ) i. Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ άληξα πνπ θαίλνληαη ζην πην 
θάησ ζρήκα κε ηνπο αξηζκνύο 1 – 7.                                                              (κνλ. 0,25 Υ 7 = 1,75) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ii. Να εμεγήζεηε ηε δηαθνξά κεηαμύ ζπεξκαηνδσαξίσλ θαη ζπέξκαηνο.            (κνλ. 0,5 Υ 1 = 0,5) 

Σν ζπέξκα απνηειείηαη από ζπεξκαηνδσάξηα θαη δηάθνξα εθθξίκαηα  

 

iii. Να ρξεζηκνπνηήζεηε ηνπο αξηζκνύο 1 – 7 γηα λα δώζεηε ηνλ αξηζκό πνπ αληηζηνηρεί ζηηο 
πεξηγξαθέο πνπ δίλνληαη ζηνλ πην θάησ πίλαθα. (Ο θάζε αξηζκόο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κία, 
θακία ή δύν θνξέο.                                                                                           (κνλ. 0,25 Υ 6 = 1,5) 
 

Πεξηγξαθή  Αξηζκόο  

Όξγαλν ππεύζπλν γηα ηελ έμνδν ηνπ ζπέξκαηνο από ην ζώκα ηνπ άληξα       2 

Όξγαλν ππεύζπλν γηα ηελ έμνδν ησλ νύξσλ από ην ζώκα ηνπ άληξα      2 

Όξγαλν ην νπνίν απνζεθεύεη πξνζσξηλά ηα ζπεξκαηνδσάξηα      5 

Όξγαλν ζην νπνίν παξάγνληαη ηα ζπεξκαηνδσάξηα       6 

Όξγαλν ην νπνίν είλαη ππεύζπλν γηα ηελ δηνρέηεπζε ηνπ ζπέξκαηνο ζην  
ζώκα ηεο γπλαίθαο 

      3 

Όξγαλν ην νπνίν εμαζθαιίδεη ζηνπο όξρεηο ρακειόηεξε ζεξκνθξαζία από  
απηήλ ηνπ ζώκαηνο θαηά 2 – 30 C 

      7 

 
ε) Να ζπγθξίλεηε ην αξζεληθό κε ην ζειπθό γελλεηηθό θύηηαξν, σο πξνο ην ζρήκα, ηνλ ηξόπν 
θίλεζεο θαη ηνλ ρξόλν δσήο, ζπκπιεξώλνληαο ζσζηά ηνλ πην θάησ πίλαθα. (κνλ. 0,25 Υ 6 = 1,5)  
                         

 Αξζεληθό γελλεηηθό θύηηαξν Θειπθό γελλεηηθό θύηηαξν 

       ρήκα               Τδξνδπλακηθό                    θαηξηθό       

Σξόπνο θίλεζεο        Δλεξγεηηθόο (κε ηελ νπξά)                   Παζεηηθόο  

Υξόλνο δσήο                κέρξη 3 κέξεο                           24 ώξεο 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1: ζπεξκαηηθόο πόξνο  

2: νπξήζξα  

3: πένο  

4: πξνζηάηεο αδέλαο  

5: επηδηδπκίδα  

6: όξρηο  

7: όζρεν  
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δ) Να γξάςεηε δύν (2) αιιαγέο πνπ παξαηεξνύληαη κόλν ζην ζώκα ησλ θνξηηζηώλ θαηά ηελ 
εθεβεία.                                                                                                                 (κνλ. 0,5 Υ 2 = 1) 
                                                                                                                        

 Αλάπηπμε ζηήζνπο  

 Οη γνθνί κεγαιώλνπλ  

 

ε) Να αληηζηνηρήζεηε ηνπο όξνπο ηεο ηήιεο Α κε ηνπο όξνπο ηεο ηήιεο Β. (κνλ. 0,25 Υ 6 = 1,5) 

 

ηήιε Α  Αληηζηνίρηζε ΟΡΗΜΟ 

 1. Κόιπνο  
   1-   Γ 

Α. Γίλεηαη ε γνληκνπνίεζε ηνπ σαξίνπ 

 2. Ωνξξεμία  
   2-   Γ 

Β. Αλαπηύζζεηαη ην έκβξπν 

            3. Μήηξα   
   3-   Β 

Γ. εκείν ζην νπνίν εθζπεξκαηώλεη έλαο άλδξαο 

            4. Ωνζήθε  
   4-   Ε 

Γ. Απειεπζέξσζε σαξίνπ από ηελ σνζήθε 

            5. άιπηγγα   
   5-   Α 

Δ. Έλσζε ηνπ ππξήλα ηνπ ζπεξκαηνδσαξίνπ κε ηνλ  

     ππξήλα ηνπ σαξίνπ 

666.     6. Γνληκνπνίεζε 
 

 
   6-   Δ 

Ε. Παξαγσγή ζειπθώλ νξκνλώλ 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 

 

ΟΗ ΔΗΖΓΖΣΡΗΔ                                                                                        Ζ ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ 

 

Γεσξγία Γεσξγίνπ                                                                                     

ηαζνύια Γαβξηήι                                                                                   Μαιεθθίδνπ Αθξνδίηε     

   



 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΔΡΟ Α: Απνηειείηαη από ηέζζεξα (4) ζέκαηα. Κάζε ζέκα βαζκνινγείηαη κε δπόκηζε 

(2.5) κνλάδεο. Να απαληήζεηε ζε όια ηα ζέκαηα. 

 

 

Θέκα 1 : 

α. Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο δσληαλνύο νξγαληζκνύο κε ην βαζίιεην ζην νπνίν αλήθνπλ. 

     (κνλ. 2) 

 1. γάηα Α. κύθεηεο 

 2. ειηά Β. κνλήξε 

 3. καληηάξη Γ. θπηά 

 4. βαθηήξην ζαικνλέιαο Γ. δώα 

  (πξνθαξπσηηθά θύηηαξα) 

 

Να γξάςεηε ηελ απάληεζή ζαο ζηνλ πην θάησ πίλαθα : 

1 2 3 4 

Γ Γ Α Β 

 

β. Σε πνην βαζίιεην αλήθεη ν κνλνθύηηαξνο νξγαληζκόο πνπ 

θαίλεηαη ζηε δηπιαλή εηθόλα;  πξώηηζηα 

  (κνλ. 0.5) 

ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ 10 ΔΛΙΓΔ 

ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΙΟΤ ΝΔΟΦΤΣΟΤ Κ. ΠΟΛΔΜΙΓΙΩΝ                                 ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2015-2016 

 

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2016 

 
ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

 

ΣΑΞΗ: Α΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 10 ΙΟΤΝΙΟΤ 2016 

 

ΥΡΟΝΟ: 2 ΩΡΔ 

 

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

Βαθμός: …….………………….. 

Ολογράθως: …………………… 

Υπογραθή: …………………….. 
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Θέκα 2 

α. Να γξάςεηε ηξεηο (3) θνηλέο ιεηηνπξγίεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ όινπο ηνπο δσληαλνύο 

νξγαληζκνύο, από ηα βαθηήξηα κέρξη θαη ηνλ άλζξσπν. (κνλ. 1.5) 

1.  ηξέθνληαη 2.  αλαπλένπλ 

3.  αλαπαξάγνληαη (αηζζάλνληαη - αληηδξνύλ, απεθθξίλνπλ) 

 

β. Πνηα από ηα πην θάησ κέξε ηνπ κηθξνζθνπίνπ κεγεζύλνπλ ηα αληηθείκελα πξνο 

παξαηήξεζε. Να βάιεηε ηνπο δύν αξηζκνύο κε ηηο ζσζηέο απαληήζεηο ζε θύθιν. 

 1. πξνζνθζάικηνη θαθνί 2. νπηηθή ηξάπεδα 

 3. καθξνκεηξηθόο θνριίαο 4. θσηεηλή πεγή 

 5. αληηθεηκεληθνί θαθνί 6. κηθξνκεηξηθόο θνριίαο (κνλ. 1) 

 

 

Θέκα 3 

α. Να βάιεηε ηα γξάκκαηα Α, Β, Γ θαη Γ ζηα θνπηάθηα γηα λα δείμεηε ηε ζέζε ησλ νξγάλσλ.

 (κνλ. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

β. Να πεξηγξάςεηε κε ιόγηα ηελ πην θάησ ηξνθηθή αιπζίδα. (κνλ. 1) 

ζάκλνη  ιαγόο  αιεπνύ 

Οη ζάκλνη ηξώγνληαη από ηνπο ιαγνύο πνπ ηξώγνληαη από ηηο αιεπνύδεο 

γ. Τί δείρλνπλ ηα βέιε ζε κία ηξνθηθή αιπζίδα; (κνλ. 0.5) 

Γείρλνπλ ηελ πνξεία ηεο ηξνθήο – ελέξγεηαο. Γείρλνπλ απηόλ πνπ ηξώεη. 

Γ 

Γ 

Β 

Α 

Α 

Γ 

Β 

Γ 
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Θέκα 4 

α. Να αληηζηνηρίζεηε ηηο έλλνηεο ηεο ζηήιεο ζηα αξηζηεξά κε ηηο έλλνηεο ηεο ζηήιεο ζηα 

δεμηά.        (κνλ. 1.5) 

1. πξντόληα θσηνζύλζεζεο  Α. θσο 

2. πξώηεο ύιεο θσηνζύλζεζεο  Β. νμπγόλν, γιπθόδε θαη άκπιν 

3. ελέξγεηα θσηνζύλζεζεο  Γ. λεξό, δηνμείδην ηνπ άλζξαθα 

Να γξάςεηε ηελ απάληεζή ζαο ζηνλ πην θάησ πίλαθα : 

1 2 3 

Β Γ Α 

 

β. Σπκπιεξώζηε ηνλ πην θάησ πίλαθα γηα λα ζπγθξίλεηε ηα σάξηα κε ηα ζπεξκαηνδσάξηα.

  (κνλ. 1) 

 Ωάξηα ζπεξκαηνδσάξηα 

κέγεζνο κεγαιύηεξα 

 

κηθξόηεξα 

ζρήκα ζθαηξηθό 

 

πδξνδπλακηθό 

 

 

ΜΔΡΟ Β: Απνηειείηαη από ηξία (3) ζέκαηα. Κάζε ζέκα βαζκνινγείηαη κε έμη (6) 

κνλάδεο. Να απαληήζεηε ζε όια ηα ζέκαηα. 

 

 

Θέκα 5 

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 (π.ρ. νπξία) θαη γηα ηνλ ζρεκαηηζκό ησλ νύξσλ. 

3. σιήλεο 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 ε απνζήθεπζε ηεο ηξνθήο θαη ε πέςε. 
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1 

3 

4 

2 

5 (πξάζηλν) 

6 

Αληηζηνίρηζε: 

 πξόηαζε εηθόλα (γξάκκα) 

  1 γ 

  2 δ 

  3 β 

  4 α 

 

β. Πνηα από ηηο πην θάησ εηθόλεο δείρλεη (κνλ. 0.5) 

 

 

 

 

 

 1.  ην θπθινθνξηθό ζύζηεκα:  β 2.  ην εξεηζηηθό ζύζηεκα:  α 

 

γ. Γηαηί ην έληεξν θαη ην ζηνκάρη ηνπνζεηνύληαη ζην ίδην νξγαληθό ζύζηεκα; (κνλ. 0.5) 

Γηαηί ζπλεξγάδνληαη γηα λα γίλεη ε ιεηηνπξγία ηεο ρώλεςεο. 

δ. Πώο νλνκάδεηαη ην νξγαληθό ζύζηεκα ηνπ ζέκαηνο 5γ;   (κνλ. 0.5) 

Πεπηηθό ζύζηεκα 

ε. Πνηα ζπζηήκαηα ζπλεξγάδνληαη ζηε δηπιαλή εηθόλα; 

Σν θπθινθνξηθό θαη ην αλαπλεπζηηθό 

  (κνλ. 0.5) 

ζη. Σε ηη εμππεξεηεί ε ζπλεξγαζία ησλ νξγαληθώλ 

ζπζηεκάησλ ηεο δηπιαλήο εηθόλαο (από ην ζέκα 5ε); 

Η ζπλεξγαζία απηή εμππεξεηεί ζηελ νμπγόλσζε όινπ ηνπ ζώκαηνο. 

  (κνλ. 0.5) 

 

δ. Να γξάςεηε ηηο νλνκαζίεο ησλ νξγαληδίσλ πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα πην θάησ. Οη 

απαληήζεηο δίλνληαη κε αιθαβεηηθή ζεηξά ζην θνπηάθη. (κνλ. 1.5) 

1.  ρπκνηόπην 

2.  ππξήλαο 

3.  θπηηαξηθό ηνίρσκα 

4.  θπηηαξηθή κεκβξάλε 

5.  ρισξνπιάζηεο 

6.  κηηνρόλδξην 

α β 

γ δ 

δ α β γ 

Κσηηαρική μεμβράνη 

Κσηηαρικό ηοίτωμα 

Μιηοτόνδριο 

Πσρήνας 

Χλωροπλάζηης 

Χσμοηόπιο 



 5 

ε. Σπκπιεξώζηε ηελ πξόηαζε :  η εικόνα τοσ θέματος 5ζ δείτνει φστικό κύτταρο επειδή 

έτει  (1) τλωροπλάστες  και  (2) κστταρικό τοίτωμα 

(και τσμοτόπιο) (κνλ. 1) 

 

 

Θέκα 6 

 

α. Απαληήζηε ηηο εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο κε βάζε ην πην θάησ ηξνθηθό πιέγκα. 

Να βάιεηε ηνλ αξηζκό κε ηε ζσζηή απάληεζε ζε θύθιν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(i) Σην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα ε αιεπνύ είλαη (κνλ. 0.5) 

 1. ζήξακα 

 2. ζεξεπηήο 

 3. θπηνθάγνο νξγαληζκόο 

 4. πακθάγνο νξγαληζκόο 

 

(ii) Σην ηξνθηθό πιέγκα ν ιαγόο είλαη (κνλ. 0.5) 

 1. πακθάγνο νξγαληζκόο 

 2. ζαξθνθάγνο νξγαληζκόο 

 3. ζεξεπηήο 

 4. ζήξακα 

γεράκι 

ζκίοσρος 

πονηικός 

κάμπια 

ζποσργίηι 

γραζίδι 
θάμνοι 

 

αλεπού 

νσθίηζα 

λαγός 
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(iii) Σύκθσλα κε ην ηξνθηθό πιέγκα ε αιεπνύ θαη ην γεξάθη (κνλ. 0.5) 

 1. ζπλεξγάδνληαη κεηαμύ ηνπο όηαλ θπλεγνύλ 

 2. αληαγσλίδνληαη κεηαμύ ηνπο γηα ηξνθή 

 3. ηξώλε ν έλαο ηνλ άιιν 

 4. δελ ζρεηίδνληαη κεηαμύ ηνπο (άξα όιεο νη πην πάλσ πξνηάζεηο είλαη ιάζνο) 

 

β. Να παξαηεξήζεηε ην ηξνθηθό πιέγκα θαη λα γξάςεηε έλα (κνλ. 1.5) 

 1. θπηνθάγν νξγαληζκό :  ζθίνπξνο (ιαγόο, πνληηθόο, θάκπηα) 

 2. πακθάγν νξγαληζκό :  (ζπνπξγίηη, λπθίηζα) 

 3. παξαγσγό :  γξαζίδη (ζάκλνο) 

 

γ. Να γξάςεηε δύν νξγαληζκνύο νη νπνίνη  αληαγσλίδνληαη γηα ηνλ ζθίνπξν ζην πην πάλσ 

ηξνθηθό πιέγκα.   (κνλ. 1) 

γεξάθη  θαη  αιεπνύ 

 

δ. Να εμεγήζεηε πσο ζα επεξεαζηεί ν πιεζπζκόο ηεο αιεπνύο, αλ νη ζάκλνη θαη ην 

γξαζίδη κεησζνύλ. Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. (κνλ. 1) 

Θα κεησζεί ν πιεζπζκόο ηεο αιεπνύο γηαηί ζα κεησζνύλ νη πιεζπζκνί ησλ 

θπηνθάγσλ δώσλ πνπ ηξώεη ε αιεπνύ. 

ε. Ο Γηάλλεο ιέεη όηη αλ εμαθαληζηνύλ νη ιαγνί ηόηε νη ζθίνπξνη δελ ζα επεξεαζηνύλ 

θαζόινπ. Σπκθσλείηε ή δηαθσλείηε κε ηελ άπνςε απηή; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή 

ζαο.  Γηαθσλώ γηαηί νη ζθίνπξνη θαη νη ιαγνί αληαγσλίδνληαη κεηαμύ ηνπο γηα ηξνθή, 

νπόηε νη ζθίνπξνη κπνξεί θαη λα απμεζνύλ. Μπνξεί όκσο θαη λα κεησζνύλ γηαηί νη 

ζεξεπηέο ζα θπλεγάλε πεξηζζόηεξν ηνπο ζθίνπξνπο. (κνλ. 1) 

 

 

Θέκα 7 

α. Να γξάςεηε ηα όξγαλα ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ 

ζπζηήκαηνο ηεο γπλαίθαο πνπ δείρλνπλ νη αξηζκνί 1 

έσο 4.  (κνλ. 1) 

1.  ζάιπηγγα 2.  σνζήθε 

3.  κήηξα 4.  θόιπνο 

β. Να γξάςεηε από κία ιεηηνπξγία γηα ηα όξγαλα κε έλδεημε 2 θαη 3. (κνλ. 1) 

 2. παξάγεη σάξηα θαη νξκόλεο 

 3. ζξέθεη ην έκβξπν 

1 

2 3 

4 
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γ. Να εμεγήζεηε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ε δνκή ηνπ νξγάλνπ κε ηελ έλδεημε 1 εμππεξεηεί 

κία ιεηηνπξγία ηνπ.  Έρεη βιεθαξίδηα (δνκή) πνπ εμππεξεηνύλ ηελ θίλεζε ηνπ σαξίνπ 

(ιεηηνπξγία) (κνλ. 0.5) 

 

δ. Να γξάςεηε ηα κέξε (δνκέο) ηνπ 

ζπεξκαηνδσαξίνπ (αξηζκνί 1 έσο 3) πνπ θαίλνληαη 

ζηε δηπιαλή εηθόλα. (κνλ. 1.5) 

1.  ππξήλαο 

2.  θεθαιή 

3.  νπξά 

 

ε. Πνηα δνκή ηνπ ζπεξκαηνδσαξίνπ ηνπ ζέκαηνο 7δ εμππεξεηεί :  (κνλ. 1.5) 

 (i) ηελ θίλεζε ηνπ ζπεξκαηνδσαξίνπ :  νπξά 

 (ii) ηελ θιεξνλνκηθόηεηα :  ππξήλαο 

 (iii) ηελ είζνδν ζην σάξην (ην ηξππά) :  θεθαιή 

 

ζη. Να γξάςεηε ηνλ ιόγν γηα ηνλ νπνίν (ζύκθσλα κε ηελ θπηηαξηθή ζεσξία) ε θξπςνξρία 

πξνθαιεί ζηείξσζε ζηνλ άληξα. Σα ζπεξκαηνδσάξηα είλαη θύηηαξα θαη ζύκθσλα κε ηελ 

θπηηαξηθή ζεσξία πξνέξρνληαη από άιια θύηηαξα ησλ όξρεσλ. Η θξπςνξρία 

πξνθαιεί ζηείξσζε γηαηί όηαλ νη όξρεηο βξίζθνληαη ζε ζεξκνθξαζία ζώκαηνο ηα 

θύηηαξα πνπ θηηάρλνπλ ζπεξκαηνδσάξηα πεζαίλνπλ. (κνλ. 0.5) 

 

 

 

ΜΔΡΟ Γ΄: Απνηειείηαη από έλα (1) ζέκα ησλ 12 κνλάδσλ. 

 

 

Θέκα 8 

α. 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. 0.5) 

 

β. Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο ζην ζέκα 8α. (κνλ. 0.5) 

Σν ζηνκάρη αλήθεη ζην πεπηηθό ζύζηεκα ελώ ηα ππόινηπα όξγαλα ζην 

αλαπαξαγσγηθά ζπζηήκαηα ηνπ άληξα θαη ηεο γπλαίθαο. 

1 
2 

3 
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γ. Σε πνην όξγαλν ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ άληξα παξάγνληαη ηα 

ζπεξκαηνδσάξηα;  ηνπο όξρεηο (κνλ. 0.5) 

 

δ. Να γξάςεηε δύν όξγαλα ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ άληξα πνπ είλαη αδέλεο 

θαη παξάγνπλ εθθξίκαηα. (κνλ. 0.5) 

πξνζηάηεο, επηδηδπκίδα (θαη ζπεξκαηνδόρνη θύζηεηο, όξρεηο) 

 

ε. Σε ηη δηαθέξεη ην ζπέξκα από ηα ζπεξκαηνδσάξηα; (κνλ. 0.5) 

Σν ζπέξκα είλαη ην ιεπθό πγξό πνπ βγαίλεη από ην ζώκα ηνπ άληξα κε ηελ 

εθζπεξκάησζε ελώ ηα ζπεξκαηνδσάξηα είλαη θύηηαξα πνπ βξίζθνληαη κέζα ζην 

ζπέξκα. 

 

ζη. Η Σνθία είρε πεξίνδν (1ε κέξα ηνπ θύθινπ ηεο) ζηηο 8 ηνπ κήλα Απξίιε. 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
 _

 

 

 (i) Θέιεη λα πξνγξακκαηίζεη κία εθδξνκή. Πνηα κέξα ηνπ κήλα πεξίπνπ ζα ηειεηώζεη 

ε έκκελνο ξύζε;  12-13 ηνπ κήλα (κνλ. 0.5) 

 (ii) Πνηεο κέξεο ηνπ κήλα κπνξεί λα κείλεη έγθπνο αλ έξζεη ζε ζεμνπαιηθή επαθή 

(θξίζηκε πεξίνδνο); (κνλ. 0.5) 

Από ηηο  18  έσο  ηηο  23  ηνπ κήλα 

 (iii) Η Σνθία ζέιεη λα κείλεη έγθπνο εδώ θαη θαηξό. Πόηε (εκεξνκελία) ζα μέξεη αλ ηα 

θαηάθεξε;  ζηηο 6 ηνπ επόκελνπ κήλα (Σξίηε) (κνλ. 0.5) 

 (iv) Πνηα κέξα ηνπ κήλα (εκεξνκελία) ζα έρεη σνξξεμία; (κνλ. 0.5) 

ηηο 21 ηνπ κήλα 
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δ. Σπκπιεξώζηε ηηο ελδείμεηο 1 έσο 4 

1. αληηθεηκεληθνί θαθνί 

 2. πξνζνθζάικηνο θαθόο 

 3. θνριίεο εζηίαζεο 

4. θσηεηλή πεγή 

  (κνλ. 2) 

 

ε. Σε ηη ρξεζηκεύεη ε έλδεημε 3 ζην πην πάλσ ζρήκα; (κνλ. 0.5) 

Κηλεί ηελ νπηηθή ηξάπεδα γηα λα εζηηάδνπκε 

 

ζ. Αλ ν θαθόο κε έλδεημε 1 ηνπ κηθξνζθνπίνπ ηεο εηθόλαο έρεη κεγέζπλζε 10 Χ (δέθα 

θνξέο) θαη ν θαθόο κε έλδεημε 2 έρεη κεγέζπλζε 40 Χ (ζαξάληα θνξέο), πόζεο θνξέο 

κεγαιώλεη έλα αληηθείκελν ν ζπγθεθξηκέλνο ζπλδπαζκόο θαθώλ; (κνλ. 0.5) 

10 Χ 40 = 400 θνξέο 

 

η. Γηαηί δελ κπνξνύκε λα δνύκε ην ρέξη καο ζε κεγέζπλζε αλ ην βάινπκε θάησ από ην 

θσηνληθό κηθξνζθόπην ηνπ εξγαζηεξίνπ; (κνλ. 0.5) 

Γηαηί δελ πεξλά ην θσο κέζα από ην ρέξη καο 

 

θ. Ο Φώηεο αθνινύζεζε ηα εμήο βήκαηα γηα λα θάλεη κηθξνζθνπηθή παξαηήξεζε. Σην 

ηέινο δελ ηα θαηάθεξε. Να γξάςεηε ζηνλ ρώξν πνπ ζαο δίλεηαη ην ιάζνο ηνπ. 

Έβαιε ην παξαζθεύαζκα ζηελ νπηηθή ηξάπεδα θαη ακέζσο κεηά άλνημε ηε θσηεηλή πεγή. 

Τνπνζέηεζε ηνλ θαθό κε ηε κεγαιύηεξε κεγέζπλζε πάλσ από ην παξαζθεύαζκα θαη 

πξνζπάζεζε λα εζηηάζεη κε ηνλ καθξνκεηξηθό ρσξίο επηηπρία. (κνλ. 0.5) 

Έπξεπε λα μεθηλήζεη κε ην θαθό κε ηε κηθξόηεξε κεγέζπλζε 

 

ι. Γηαηί (ζύκθσλα κε ηελ θπηηαξηθή ζεσξία) νη θνλζέξβεο ραιάλε κόλν αθνύ ηηο 

αλνίμνπκε;  ύκθσλα κε ηελ θπηηαξηθή ζεσξία νη κηθξννξγαληζκνί απνηεινύληαη από 

θύηηαξα πνπ πξνέξρνληαη από άιια θύηηαξα κηθξννξγαληζκώλ θαη όρη από ηα πιηθά 

ηεο θνλζέξβαο. Έηζη νη κηθξννξγαληζκνί κπνξνύλ λα κπνπλ κέζα ζηελ θνλζέξβα 

κόλν αθνύ ηελ αλνίμνπκε.   (κνλ. 0.5) 

 

κ. Πην θάησ ζαο δίλνληαη πέληε παξάγξαθνη κε ηα ζηάδηα ηεο επηζηεκνληθήο κεζόδνπ 

όπσο ηελ εθάξκνζε ν Νεόθπηνο, καζεηήο ηεο Α’ Γπκλαζίνπ. Να απαληήζεηε κε βάζε απηέο 

ηηο παξαγξάθνπο ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 

4 

2 
1 

3 
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Παξάγξαθνο 1: Ο Νεόθπηνο ην πξνεγνύκελν Σαββαηνθύξηαθν πήγε κε ηελ νηθνγέλεηά 

ηνπ εθδξνκή ζηηο Πιάηξεο. Δθεί είδε όηη νη ξίδεο ησλ δέληξσλ ζηηο πιαγηέο ησλ βνπλώλ δελ 

είλαη θάζεηεο ζηελ πιαγηά όπσο λόκηδε (εηθόλα 1). Αληηζέησο νη ξίδεο ησλ δέληξσλ, ηόζν 

ζηελ πεδηάδα θαη ζηηο πιαγηέο, είραλ ηνλ ίδην πξνζαλαηνιηζκό (εηθόλα 2). 

Παξάγξαθνο 2: Φπζηθό ήηαλ λα ηνπ δεκηνπξγεζεί ε απνξία, γηαηί λα ζπκβαίλεη απηό; 

Γηαηί νη ξίδεο ησλ θπηώλ δελ ήηαλ θάζεηεο ζην έδαθνο όπσο λόκηδε πάληα; 

Παξάγξαθνο 3: Τα θπηά, 

ζθέθηεθε, πηζαλόλ λα 

αηζζάλνληαη ηε βαξύηεηα θαη λα 

γλσξίδνπλ έηζη ηε δηαθνξά 

κεηαμύ ηνπ «πάλσ» θαη ηνπ 

«θάησ» (εηθόλα 3). 

Παξάγξαθνο 4: Όηαλ πήγε 

ζην ζπίηη έθηηαμε ηε δηάηαμε πνπ 

βιέπεηε ζηελ εηθόλα 4. Μεηά από 

δύν κέξεο κέηξεζε ηε γσλία πνπ είρε ζρεκαηίζεη ε θάζε ξίδα (εηθόλα 5)  

5. Παξάγξαθνο 5: Βξήθε όηη ε ξίδα ηνπ 1νπ θπηνύ δε ζρεκάηηζε γσλία, ηνπ 2νπ 

ζρεκάηηζε γσλία 91ν θαη ηνπ 3νπ ζρεκάηηζε γσλία 182ν (ζρεδόλ 180ν) (εηθόλα 5). 

 

 (i) Πνηα παξάγξαθνο πεξηγξάθεη ην εξώηεκα, πνηα ηελ ππόζεζε θαη πνηα ην 

πείξακα;  εξώηεκα:  παξάγξαθνο 2 ,  ππόζεζε :  παξάγξαθνο 3 , 

πείξακα :  παξάγξαθνο 4  (κνλ. 1.5) 

 (ii) Πνην ζηάδην ηεο επηζηεκνληθήο κεζόδνπ πεξηγξάθεη ε παξάγξαθνο 1; 

Σπραία παξαηήξεζε   (κνλ. 0.5) 

 (iii) Πνην είλαη ην ζπκπέξαζκα ηνπ Νεόθπηνπ; (κνλ. 1) 

Σν ζπκπέξαζκά ηνπ ήηαλ όηη πξάγκαηη ηα θπηά αηζζάλνληαη ηε βαξύηεηα θαη 

θαηεπζύλνπλ έηζη ηηο ξίδεο ηνπο πξνο ηα θάησ. Απνδέρζεθε ηελ αξρηθή ηνπ ππόζεζε. 

 

 

 

Ο Δηζεγεηήο Η Σπληνλίζηξηα Β.Γ. Η Γηεπζύληξηα 

   

Κνπκήο Φηιίππνπ Πνπιρεξία Μαζεθνιώλε  Διέλε Σηαύξνπ 

 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 ΜΕΡΟ Α: (10 Μονάδεσ ) Αποτελείται από τζςςερισ (4) ερωτιςεισ. Κάκε ορκι απάντθςθ                                                   

βακμολογείται με (2.5)  μονάδεσ.  Να απαντιςετε ςε ΟΛΕ ΣΙ ΕΡΩΣΗΕΙ  1,2,3,4.                                           

 

Ερϊτθςθ  1:  (2.5μ)  

α) Στον πιο κάτω πίνακα παρουςιάηονται τζςςερισ (4) ηωντανοί  οργανιςμοί. Να γράψετε 

κάτω από τον κάκε οργανιςμό το βαςίλειο ςτο οποίο αυτόσ ανικει.                                   (1μ) 

                    

           ΦΤΣΑ               ΜΟΝΗΡΗ           ΖΩΑ                   ΠΡΩΣΙΣΑ 

ΓΤΜΝΑΙΟ ΔΠΙΚΟΠΗ                                                  ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2015-2016 

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2016 

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

ΣΑΞΗ:  Α 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 10 / 06 / 2016 

ΥΡΟΝΟ: 1 ΩΡΑ ΚΑΙ 30 ΛΔΠΣΑ  

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

Βακμόσ: ……………………………………….. 

Ολογράφωσ: ……………………………….. 

Υπογραφι: ………………………………….. 

ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ  11(έντεκα)  ΔΛΙΓΔ 



2 
 

β) Σασ δίνονται πιο κάτω οι ακτινογραφίεσ δφο οργανιςμϊν που ανικουν ςτο βαςίλειο των 

ηϊων. Να παρατθριςετε τισ εικόνεσ και να αναφζρετε ςε ποια υνομοταξία ανικει     ο κάκε 

οργανιςμόσ.                                                                                                                                            (1μ)                      

 

                                                ΠΟΝΔΤΛΩΣΑ             ΑΠΟΝΔΤΛΑ 

γ) Ποιο κριτιριο χρθςιμοποίθςαν οι επιςτιμονεσ για να κατατάξουν τουσ οργανιςμοφσ που 

ανικουν ςτο βαςίλειο των ηϊων ςε δφο υνομοταξίεσ;                                                           (0.5μ) 

 Τθν ςπονδυλικι ςτιλθ 

Ερϊτθςθ  2 :  (2.5μ)   

α) Να φτιάξετε μια τροφικι αλυςίδα με τουσ ακόλουκουσ τζςςερισ  (4)  οργανιςμοφσ    που 

ηουν ςε ζνα οικοςφςτθμα:  Ποντικόσ,  γεράκι,  φυτά,  φίδι.                                                       (1μ)                                                                                               

 

         Φυτά                        Ποντικός                       φίδι                          Γεράκι 

β) Να γράψετε με βάςθ τθν πιο πάνω τροφικι αλυςίδα ζνα κιραμα και τον κθρευτι του.     

Θιραμα:  Ποντικόσ        Θθρευτισ:  Φίδι                                                                                           (1μ) 

γ) Να αναφζρετε τι μελετά ο κλάδοσ τθσ βιολογίασ που ονομάηεται οικολογία.                  (0.5μ)   

H οικολογία μελετά τισ ςχζςεισ των οργανιςμϊν μεταξφ τουσ και με το περιβάλλον                   

ςτο οποίο ηουν. 
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Ερϊτθςθ 3 :  (2.5μ) 

α) Να γράψετε ςτθ ςτιλθ Γ το γράμμα που ταιριάηει, αντιςτοιχϊντασ     τουσ οριςμοφσ τθσ 

ςτιλθσ Α με τουσ όρουσ τθσ ςτιλθσ Β :                                                                                         (1μ) 

                       τιλθ Α             τιλθ Β     τιλθ Γ 
 

1.Σφνολο οργάνων που ςυνεργάηονται 
 για μια λειτουργία 
 

Α. Ιςτόσ  1. …. Γ 

 2.Σφνολο ιςτϊν που ςυνεργάηονται  
για τθν ίδια λειτουργία 
 

Β. Κφτταρο 2. …. Δ 

3.Σφνολο ομοίων κυττάρων που κάνουν 
τθν ίδια λειτουργία 
 

Γ. Οργανικό ςφςτθμα  3. …. Α 

4.Δομικι και λειτουργικι μονάδα  
τθσ ηωισ 
  

Δ. Όργανο 4. …. Β 

 

β) Να ονομάςετε τα οργανικά ςυςτιματα ςτισ πιο κάτω εικόνεσ:                                     (0.5μ)   

 

                                Μυϊκό              Ερειστικό  

γ) Να εξθγιςετε πϊσ ςυνεργάηονται τα δφο οργανικά ςυςτιματα που φαίνονται ςτισ πιο 

πάνω εικόνεσ.                                                                                                                                     (1μ) 

 Συνεργάηονται για τθν επιτζλεςθ των κινιςεων του ςϊματοσ. 
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Ερϊτθςθ 4:  (2.5μ)   

α)  Να γράψετε δφο (2) λόγουσ για τουσ οποίουσ θ λειτουργία τθσ φωτοςφνκεςθσ είναι πολφ 

ςθμαντικι για όλουσ τουσ οργανιςμοφσ του πλανιτθ μασ:                                                          (1μ) 

Ι.  Απελευκζρωςθ οξυγόνου ςτθν ατμόςφαιρα 

ΙΙ.  Σφνκεςθ αμφλου για τθν διατροφι των οργανιςμϊν 

β) Να αναφζρετε δφο ςωματικζσ αλλαγζσ που ςυμβαίνουν μόνο ςτα αγόρια και δφο 

ςωματικζσ αλλαγζσ που ςυμβαίνουν μόνο ςτα κορίτςια κατά τθν εφθβεία:                         (1μ) 

Αγόρια:  Ι.  Αφξθςθ μυϊκισ δφναμθσ          ΙΙ. Χοντραίνει θ φωνι 

Κορίτςια: Ι.  Μεγαλϊνουν οι γοφοί 

                  ΙΙ.  Αρχίηει θ ζμμθνθ ρφςθ και οι ωοκικεσ απελευκερϊνουν ωάρια 

γ) Να εξθγιςετε τι ονομάηουμε μεταμόςχευςθ οργάνων:                                                       (0.5μ)       

Μεταμόςχευςθ οργάνων είναι θ διαδικαςία κατά τθν οποία, με εγχείρθςθ, μεταφζρονται υγιι 

όργανα, από ζνα νεκρό ι ηωντανό δότθ, ςε ζνα ςοβαρά πάςχοντα λιπτθ, με ςκοπό τθν 

αποκατάςταςθ τθσ φυςιολογικισ λειτουργίασ του οργανιςμοφ του.   

ΜΕΡΟ Β: ( 18  Μονάδεσ )   Αποτελείται από τρεισ (3) ερωτιςεισ. Κάκε ορκι απάντθςθ 

βακμολογείται με ζξι (6) μονάδεσ. Να απαντιςετε ςε ΟΛΕ ΣΙ ΕΡΩΣΗΕΙ 5,6,7.                                                    

Ερϊτθςθ 5:  (6μ)  

α) Με τθ βοικεια του πιο κάτω ςχιματοσ να ςυμπλθρϊςετε το κείμενο που ακολουκεί και 

περιγράφει τθ λειτουργία τθσ φωτοςφνκεςθσ:                                                                                (3μ)  
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Η φωτοςφνκεςθ γίνεται τθν θμζρα,  όταν υπάρχει (αριθμός 1) θλιακό φωσ  μζςα ςτα πράςινα 

φφλλα των φυτϊν, που περιζχουν τθν χρωςτικι (αριθμός 4) χλωροφφλλθ  που είναι 

απαραίτθτθ.                                                                                                                                       

Πρϊτεσ φλεσ είναι το (αριθμός 3) νερό που ζρχεται από τισ ρίηεσ του φυτοφ ςτα φφλλα και το 

καυςαζριο (αριθμός 2)  διοξείδιο του άνκρακα  που βρίςκεται ςτθν ατμόςφαιρα.                                                                                                       

Προϊόντα τθσ φωτοςφνκεςθσ είναι θ (αριθμός 6) γλυκόηθ που μετατρζπεται αμζςωσ ςε άμυλο 

και αποτελεί τθν τροφι του φυτοφ και το (αριθμός 5)  οξυγόνο  που ελευκερϊνεται ςτθν 

ατμόςφαιρα. 

β) Αφιςαμε τα φυτά του παρακάτω ςχιματοσ ςτισ ςυνκικεσ που φαίνονται ςτθν πιο κάτω 

εικόνα για τρεισ μζρεσ. Στθ ςυνζχεια, κάναμε αποχρωματιςμό και ανίχνευςθ αμφλου ςτα 

φφλλα των φυτϊν Α και Β. Ποιο από τα δφο φυτά δεν κα παράγει άμυλο και γιατί;          (0.5μ)   

Το Α διότι δεν κα ζχει διοξείδιο αφοφ δεςμεφεται από το καυςτικό νάτριο.                                                

 

γ) Να παρατθριςετε τθν πιο κάτω εικόνα που δείχνει τθ διαδικαςία αποχρωματιςμοφ των 

πράςινων φφλλων και να απαντιςετε ςτα ερωτιματα: 
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Ι.   Γιατί κατά τθ διαδικαςία αποχρωματιςμοφ βάηουμε τα φφλλα  ςε νερό που βράηει;       (0.5μ) 

 Για να μαλακϊςουν τα φφλλα και να ςπάςει το κυτταρικό τοίχωμα. 

ΙΙ. Ποιοσ είναι ο ρόλοσ του οινοπνεφματοσ ςτθ διαδικαςία του αποχρωματιςμοφ;                 (0.5μ)  

 Θ αφαίρεςθ τθσ χλωροφφλλθσ από τα φφλλα και ο αποχρωματιςμόσ τουσ. 

ΙΙΙ. Γιατί δε βράηουμε απευκείασ το οινόπνευμα;                                                                            (0.5μ) 

 Διότι είναι εφφλεκτο και το βράςιμο είναι επικίνδυνο. 

δ) Γιατί κατά τθ διάρκεια τθσ νφχτασ πρζπει να βγάηουμε τα φυτά ζξω από το δωμάτιο, όπου 

κοιμόμαςτε;                                                                                                                                            (0.5μ) 

 Διότι με τθν αναπνοι τουσ απελευκερϊνουν διοξείδιο του άνκρακα και θ φωτοςφνκεςθ δεν 

γίνεται τθ νφχτα για τθ δζςμευςθ του. 

ε) Για να βεβαιωκοφμε ότι ζνα φυτό κάνει φωτοςφνκεςθ, ελζγχουμε με πείραμα αν υπάρχει 

άμυλο ςτα φφλλα του. Με τθ  βοικεια του ςχιματοσ να περιγράψετε  το πείραμα      

ανίχνευςθσ του αμφλου δίπλα από τθν εικόνα:                                                                             (0.5μ)                  

 

 Βάηουμε το αποχρωματιςμζνο φφλλο ςε ζνα δοχείο petri και ρίχνουμε ςε αυτό 3-4 ςταγόνεσ 

διαλφματοσ ιωδίου. Αν το ιϊδιο γίνει μαφρο ςτο αποχρωματιςμζνο φφλλο ςθμαίνει πωσ ςτο 

φφλλο υπάρχει άμυλο, δθλαδι ότι ζχει κάνει φωτοςφνκεςθ.                                                                   

Αν όμωσ το ιϊδιο παραμείνει πορτοκαλοκίτρινο ςτο αποχρωματιςμζνο φφλλο ςθμαίνει πωσ το 

φυτό δεν ζχει κάνει φωτοςφνκεςθ.    

Ερϊτθςθ 6:  (6μ)   

Α.  Να μελετιςετε το πιο κάτω ςχεδιάγραμμα το οποίο παρουςιάηει  ζνα  χερςαίο τροφικό 

πλζγμα και να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ που ακολουκοφν: 
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α) Με βάςθ το πιο πάνω τροφικό πλζγμα να ςχεδιάςετε μια τροφικι αλυςίδα ςτθν οποία να 

ςυμμετζχουν τζςςερισ  οργανιςμοί.                                                                                                  (1μ) 

          

  Φυτά     →      Χορτοφάγα ζντομα        →         εντομοφάγα πουλιά        →        αλεποφ 

 

β) Τι δείχνουν τα βζλθ ςε μια τροφικι αλυςίδα;                                                                       (0.5μ) 

 Τθ μεταφορά τθσ ενζργειασ  με τθν διατροφι του κθράματοσ  από τον κθρευτι 

γ) Θα επθρεαςτεί ο πλθκυςμόσ των εντομοφάγων πουλιϊν, αν ελαττωκεί ο πλθκυςμόσ των 

φυτϊν; Να δικαιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ μελετϊντασ το τροφικό πλζγμα.                 (0.5μ) 

 Θα μειωκοφν τα εντομοφάγα ζντομα, που αποτελοφν τροφι για τα εντομοφάγα πουλιά 

επομζνωσ κα μειωκοφν και αυτά.  
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Β.  Να ςυμπλθρϊςετε τα κενά ςτον πίνακα που ακολουκεί:                                                    (4μ) 

 

 

      Πτθνά   Αναπνζει με πνεφμονεσ  

         Θθλαςτικά Γεννά ηωντανά, μικρά  

         Ψάρια  Αναπνζει με βράγχια 

        Ερπετά                Το δζρμα τουσ καλφπτεται με φολίδεσ  
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Ερϊτθςθ 7:  (6μ) 

Α.  α) Να γράψετε κάτω από κάκε εικόνα το όνομα του οργάνου του ανκρϊπινου 

οργανιςμοφ:      

Α                                                                           Β                                                    (1μ) 

       

                          Καρδιά                Πνεφμονεσ  

β) Να περιγράψετε τθ λειτουργία του κακενόσ από τα πιο πάνω όργανα:                              (1μ)                                                                                                            

Α: Θ καρδιά λειτουργεί ςαν μια αντλία. Δζχεται το αίμα από όλα τα όργανα του ςϊματοσ      

και αφοφ το ςτείλει ςτουσ πνεφμονεσ για να εμπλουτιςτεί με οξυγόνο, το ςτζλλει ςε όλα        

τα όργανα του ςϊματοσ.   

 Β: Οι πνεφμονεσ βοθκοφν ςτθν αναπνοι. Με τθν ειςπνοι για τθν πρόςλθψθ οξυγόνου,  και  

με τθν εκπνοι για τθν αποβολι του διοξειδίου του άνκρακα που παράγεται από τα διάφορα 

όργανα.  
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 γ) Να αντιςτοιχίςετε τα πιο κάτω όργανα του ανκρϊπινου οργανιςμοφ με το οργανικό 

ςφςτθμα ςτο οποίο ανικουν, ςυμπλθρϊνοντασ τον πίνακα που ακολουκεί :                         (1μ) 

 

               1 – Β,  2 – Δ,           3 – Α,                  4 – Γ. 

Β.  Στο πιο κάτω ςχεδιάγραμμα φαίνονται ζνα φυτικό και ζνα ηωικό κφτταρο. Οι ενδείξεισ 1 

μζχρι 6 δείχνουν μερικά από τα μζρθ των κυττάρων. Κάποια είναι κοινά και ςτα δφο κφτταρα.  

Να απαντιςετε τα πιο κάτω: 

 

α) Ποιο είναι το είδοσ των κυττάρων;       Κφτταρο Α:  Ηωικό,       Κφτταρο Β:  Φυτικό       (0.5μ)                                                                             
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β) Να ονομάςετε τα μζρθ των κυττάρων που δείχνουν οι ενδείξεισ 1 μζχρι 6 :                  (1.5μ) 

   1. Κυτταρικό τοίχωμα         2. Κυτταρικι μεμβράνθ         3. Μιτοχόνδριο      

   4. Κυτταρόπλαςμα                   5. Πυρινασ                         6. Χλωροπλάςτθσ  

γ) Να γράψετε τον ρόλο των μερϊν των κυττάρων που δείχνουν οι αρικμοί 3 και 5.        (1μ) 

Αρικμόσ 3: Από τα μιτοχόνδρια απελευκερϊνεται ενζργεια που προζρχεται από κρεπτικζσ 

ουςίεσ που καίγονται με τθ βοικεια του οξυγόνου. Θ ενζργεια χρθςιμοποιείται για τισ 

λειτουργίεσ του κυττάρου.      

Αρικμόσ 5: Περιζχει το γενετικό υλικό, (DNA) το οποίο ελζγχει όλεσ τισ λειτουργίεσ του 

κυττάρου.    

ΜΕΡΟ Γϋ : ( 12 Μονάδεσ ) Αποτελείται από μία (1) ερϊτθςθ. Η ορκι απάντθςθ 

βακμολογείται με δϊδεκα (12) μονάδεσ.  

Ερϊτθςθ 8:  (12μ) 

Α.  Στο πιο κάτω ςχεδιάγραμμα φαίνεται το αναπαραγωγικό ςφςτθμα τθσ γυναίκασ:   

 

Να απαντιςετε τα ςχετικά εξισ ερωτιματα:                                                                                          

α) Τι δείχνουν οι αρικμοί 1 και 2 :                                                                                                   (1μ) 

      1: Ωαγωγόσ                     2:  Τράχθλοσ τθσ μιτρασ  
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β) Να γράψετε δφο λειτουργίεσ των ωοκθκϊν:                                                                          (1μ)  

Ι. Από τθν εφθβεία και μετά εκκρίνουν γυναικείεσ ορμόνεσ  ΙΙ. Με τθν δράςθ των γυναικείων 

ορμονϊν απελευκερϊνουν, μια φορά τον μινα, ζνα ωάριο που καταλιγει ςτον ωαγωγό. 

γ) Να ονομάςετε τα γεννθτικά κφτταρα που δείχνουν τα βζλθ  Α και Β.                             (0.5μ)                        

     Α:  Ωάριο                              Β:  Σπερματοηωάριο 

δ) Τι είναι θ ζμμθνθ ρφςθ, ποια μζρα του καταμινιου κφκλου αρχίηει και πόςεσ μζρεσ 

διαρκεί;                                                                                                                                              (1.5μ) 

Είναι θ αποβολι βλζννασ από τθν μιτρα μαηί με αίμα μζςω του κόλπου.                                   

Αρχίηει τθν πρϊτθ μζρα του κφκλου και διαρκεί περίπου πζντε μζρεσ.   

Β.  α) Να ονομάςετε τα όργανα του γεννθτικοφ ςυςτιματοσ του άντρα που παρουςιάηουν οι 

ενδείξεισ 1 μζχρι 4 ςτο πιο κάτω ςχεδιάγραμμα:                                                                          (1μ) 

 

         1: Προςτάτθσ αδζνασ,    2: Επιδιδυμίδα,    3: Όρχεισ,    4: Ουρικρα 

β) Ποιο όργανο του αναπαραγωγικοφ ςυςτιματοσ του άντρα παράγει τα ςπερματοηωάρια;              

Οι όρχεισ                                                                                                                                         (0.5μ)   

γ) Τι είναι θ κρυψορχία, τι μπορεί να προκαλζςει και πϊσ  αντιμετωπίηεται;                 (1.5μ) 

 Οι όρχεισ δεν κατεβαίνουν από τθν κοιλιακι χϊρα ςτο όςχεο μετά τθ γζννθςθ του παιδιοφ 

κάτι που μπορεί να οδθγιςει ςε ςτειρότθτα. Αντιμετωπίηεται με χειρουργικι επζμβαςθ. 

δ) Τι είναι θ φίμωςθ, τι μπορεί να προκαλζςει ςτον άντρα και πϊσ αντιμετωπίηεται;  (1.5μ) 

Όταν θ πόςκθ, το δζρμα δθλαδι που καλφπτει τθν κεφαλι του πζουσ δεν μπορεί να 
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μετακινθκεί προσ τα πίςω ϊςτε να αποκαλυφκεί θ κεφαλι του πζουσ κάτι που δθμιουργεί 

μολφνςεισ και προβλιματα ςτθν ςεξουαλικι επαφι.  

  

Γ.  α) Να ονομάςετε τα όργανα που παρουςιάηουν οι ενδείξεισ 1 μζχρι 4  ςτο πιο κάτω 

ςχεδιάγραμμα μιασ εγκφου γυναίκασ.                                                                                         (1μ) 

 

    1: Πλακοφντασ,     2: Ομφάλιοσ λϊροσ,    3: Αμνιακόσ ςάκοσ,   4: Αμνιακό υγρό.  

β) Σε ποιο μζροσ του γεννθτικοφ ςυςτιματοσ τθσ γυναίκασ γίνεται θ γονιμοποίθςθ του 

ωαρίου;      Στον ωαγωγό                                                                                                              (0.5μ) 

γ) Πϊσ τρζφεται και πϊσ αναπνζει το ζμβρυο κατά τθ διάρκεια τθσ κφθςθσ;                   (1μ)   

Από τον πλακοφντα μζςω του ομφάλιου λϊρου                                                                                       

Δ.  Να αναφζρετε δφο (2) διαφορζσ μεταξφ ςπερματοηωαρίου και ωαρίου, ςυμπλθρϊνοντασ 

τον παρακάτω πίνακα:                                                                                                                    (1μ) 

Ζχει υδροδυναμικό ςχιμα                                 Ζχει ςτρογγυλό ςχιμα                

Ζχει ουρά και κινείται                                        Είναι μεγαλφτερο 
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Η Ειςθγιτρια                Η υντονίςτρια Β.Δ.                   Η Διευκφντρια                                           

Ανκι Τθρθτά 

Συλικιϊτθ Νίκθ            Σβετλάνα  Φραγκουλίδου          Βαρβάρα Κάςςαρθ 
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ΓΤΜΝΑΙΟ ΗΑΚΑΚΙΟΤ                                         ΧΟΛΙΚΘ ΧΡΟΝΙΑ 2015/2016     

 

 
 
 
ΓΡΑΠΣΕ  ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ  ΕΞΕΣΑΕΙ  ΙΟΤΝΙΟΤ  2016    

ΒΑΘ.: ............................ / 40  
 
ΟΛΟΓΡ.: ................................ 
  
ΤΠΟΓΡ.: ................................. 
   

ΣΑΞΘ:                              Αϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ   
 

ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ: 08/06/2016    

ΜΑΘΘΜΑ:                    ΦΤΙΚΑ (ΒΙΟΛΟΓΙΑ)   ΧΡΟΝΟ: 1 ϊρα και 30 λεπτά 
(90 λεπτά) 

 
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ: .................................................. 
 

 
ΣΜΘΜΑ: ............  ΑΡ.: ..........    

  

ΠΡΟΟΧΗ!!! Να προςζξετε τθν εμφάνιςθ του γραπτοφ ςασ και να 

γράψετε με μελάνι μπλε ι μαφρο.  Απαγορεφεται θ χριςθ διορκωτικοφ 

(Tipp-Ex).Σο εξεταςτικό δοκίμιο αποτελείται από 11 ςελίδεσ.                                            

ΜΕΡΟ Α: Αποτελείται από τζςςερισ (4) ερωτιςεισ.   

 Κάκε ορκι απάντθςθ βακμολογείται με δυόμιςθ (2.5) μονάδεσ.   Να 

απαντιςετε ςε όλεσ τισ ερωτιςεισ.   

 

Ερώτθςθ 1 

 α) Να κατατάξετε τα πιο κάτω ςϊματα ςε άβια, ζμβια και νεκρά: 

Κουνζλι, αυτοκίνθτο, ηαμπόν, δζντρο, μπάλα, ξθρό φφλλο. (1,5 μονάδεσ)                                                                               

ΑΒΙΑ ΕΜΒΙΑ ΝΕΚΡΑ 

αυτοκίνθτο κουνζλι Ξθρό φφλλο 

μπάλα δζντρο ηαμπόν 
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β) Να αναφζρετε τρεισ κοινζσ λειτουργίεσ που χαρακτθρίηουν όλουσ 

τουσ ηωντανοφσ οργανιςμοφσ.                                              (0,75 μονάδεσ)                                                                                                    

Ι) Αναπνοι  ΙΙ) Θρζψθ ΙΙΙ) Κίνθςθ                                                      

γ) Ποιοσ κλάδοσ τθσ επιςτιμθσ αςχολείται με τουσ ηωντανοφσ 

οργανιςμοφσ; Βιολογία                                                           (0,25 μονάδα)                                                                              

       

Ερώτθςθ 2 

α) το πιο κάτω ςχεδιάγραμμα απεικονίηεται θ διαδικαςία τθσ 

φωτοςφνκεςθσ. Να ςυμπλθρϊςετε τισ ενδείξεισ με τισ κατάλλθλεσ 

ζννοιεσ.                                                                                        (1,25 μονάδεσ)                                                    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

β) ε ποια οργανίδια του φυτικοφ κυττάρου γίνεται θ λειτουργία τθσ 
φωτοςφνκεςθσ;   τουσ χλωροπλάςτεσ                               (0,25 μονάδεσ)                                      
 
γ) Ποια χρωςτικι περιζχουν τα οργανίδια αυτά και ποιοσ ο ρόλοσ τουσ 
ςτθ λειτουργία τθσ φωτοςφνκεςθσ;                                           (1 μονάδα) 
  Περιζχουν τθ χλωροφφλλθ θ οποία βοθκά τουσ χλωροπλάςτεσ να 
δεςμεφουν μζροσ τθσ φωτεινισ ενζργειασ του ιλιου και να τθν 
αποκθκεφουν ςε κρεπτικζσ ουςίεσ των φυτϊν (γλυκόηθ, άμυλο).                                   
 
 
 

Α Οξυγόνο 
 

Β  
Διοξείδιο του άνκρακα 

Γ Θλιακό φωσ 
 

Δ Άμυλο 
 

Ε   Νερό 
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Ερώτθςθ 3 
 
α) Σο διπλανό ςχιμα παρουςιάηει ζνα 
μικροςκόπιο.                                        (1 μονάδα)   
                                                     
Να ςυμπλθρϊςετε τισ ενδείξεισ τθσ εικόνασ του 
μικροςκοπίου. 
Α. Προςοφκάλμιοσ φακόσ 
Β. Μακρομετρικόσ κοχλίασ 
Γ. Αντικειμενικοί φακοί 
Δ. Φωτεινι πθγι 
 
 

β) ασ δίνεται θ ςτιλθ Α με τα όργανα που χρθςιμοποιοφνται ςτο 
εργαςτιριο τθσ Βιολογίασ και να τα αντιςτοιχίςετε με τα ονόματα των 
οργάνων τθσ ςτιλθσ Β. Περιςςεφει ζνασ όροσ ςτθ ςτιλθ Β. (1,5 μονάδεσ)                                           
 
                         

 

 

 

(Α ) ΟΡΓΑΝΟ Α+Β (Β) ΟΝΟΜΑ 

1.  

 

1….Γ 

 

Α. Χωνί 

2.  

 

 

2…Γ 

 

 

Β. Προστατεστικά γσαλιά 

3.  

 

 

3…Δ 

 

 

Γ. Γοκιμαστικός σωλήνας 

4.  

 

4…Β 

 

Γ. Κωνική υιάλη 

5.  

 

 

5…Α 

Δ. Λύτνος 

 

 

6.  

 

6...Ζ 

 

Ε. ταγονόμετρο 

  Ζ. Ποτήρι ζέσεως 
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Ερώτθςθ 4 

α) το πιο κάτω ςχεδιάγραμμα φαίνονται τα όργανα του ανκρϊπινου 

οργανιςμοφ και να τα ονομάςετε.                                                (2 μονάδεσ)                            

 

 

 

β) Να ςυμπλθρϊςετε τισ πιο κάτω προτάςεισ με τουσ κατάλλθλουσ 

όρουσ:                                                                                                                       (0,5 μονάδεσ)                            

Ι) Είναι θ δομικι και λειτουργικι μονάδα τθσ ηωισ . Κφτταρο  

ΙΙ) Αποτελείται από ζνα ςφνολο οργανικϊν ςυςτθμάτων και 

περιβάλλεται από το δζρμα . Οργανιςμόσ 
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ΜΕΡΟ Β: Αποτελείται από τρεισ (3) ερωτιςεισ.    

Κάκε ορκι απάντθςθ βακμολογείται με ζξι (6) μονάδεσ.   Να 

απαντιςετε ςε όλεσ τισ ερωτιςεισ.  

Ερώτθςθ 5  

α) Να αναγνωρίςετε τα μζρθ, με αρικμοφσ 1-7, ςτο πιο κάτω 

ςχεδιάγραμμα  κυττάρου.                                                       (2,75 μονάδεσ)                                                                                                                                    

  

 

 

 

 

 

 

 

β) Σι παριςτάνει το πιο πάνω ςχεδιάγραμμα κυττάρου; Σο φυτικό ι το 

ηωικό κφτταρο;                                                                             (0,25 μονάδεσ)                                                                                                      

Σο ςχεδιάγραμμα παριςτάνει: φυτικό κφτταρο. 

γ) Ποια οργανίδια ι χαρακτθριςτικζσ δομζσ βρίςκονται μόνο ςτα φυτικά 

κφτταρα και όχι ςτα ηωικά;                                                          (1,5 μονάδεσ) 

Ι) Κυτταρικό τοίχωμα 

ΙΙ) Χυμοτόπιο 

ΙΙΙ) Χλωροπλάςτεσ                                                                                                              

δ) Ποιεσ είναι οι λειτουργίεσ των πιο κάτω οργανιδίων του κυττάρου; 

 Ι) Πυρινασ:                                                                                    (1,5 μονάδεσ)     

Περιζχει το γενετικό υλικό (DNA), το οποίο ελζγχει όλεσ τισ λειτουργίεσ 

του κυττάρου                                    

Αρικμόσ Μζροσ κυττάρου 

1 Κυτταρικι μεμβράνθ 
2 Κυτταρόπλαςμα 

3 Χυμοτόπιο 

4 Χλωροπλάςτθσ 
5 Κυτταρικό τοίχωμα 

6 Μιτοχόνδριο 
7 Πυρινασ 
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ΙΙ) Χυμοτόπιο: 

Αποτελεί αποκικθ νεροφ και άλλων ουςιϊν για το φυτικό κφτταρο. 

ΙΙΙ) Κυτταρικι ι πλαςματικι μεμβράνθ: 

Ελζγχει ποιεσ ουςίεσ μπαίνουν ι βγαίνουν από το κφτταρο. 

Ερώτθςθ 6 

α) Να γράψετε δίπλα από κάκε οργανιςμό εάν είναι προκαρυωτικόσ  ι 

ευκαρυωτικόσ.                                                                                  (1 μονάδα)                                                                                                                             

Ι) Βακτιριο                               …Προκαρυωτικόσ 

 

ΙΙ) Αμοιβάδα …Ευκαρυωτικόσ 

β) Να κυκλϊςετε τισ δφο ςωςτζσ απαντιςεισ από τισ  πιο κάτω 

προτάςεισ:                                                                                           (1 μονάδα)                                            

Σο προκαρυωτικό κφτταρο  

Α) περιζχει πυρινα 

Β) δεν περιζχει πυρινα 

Γ) περιζχει κυτταρικό τοίχωμα 

Δ) περιζχει μιτοχόνδρια 

 

γ) Γιατί πιςτεφετε ότι το ποντίκι που 

τοποκετικθκε ςτο γυάλινο, διαφανζσ και 

αεροςτεγϊσ κλειςτό δοχείο, κατάφερε να 

παραμείνει ηωντανό για αρκετζσ ϊρεσ;                                                              

 

                                                                                                               (1 μονάδα)   

Σο φυτό προςλάμβανε το διοξείδιο του άνκρακα που απελευκερωνόταν 

με τθν αναπνοι του ποντικιοφ και τθν καφςθ του κεριοφ για τθ 

λειτουργία τθσ φωτοςφνκεςθσ. Με τθ φωτοςφνκεςθ το φυτό, παρείχε 

οξυγόνο ςτο ποντίκι για τθ λειτουργία τθσ αναπνοισ του. Ζτςι το ποντίκι 

κατάφερε να παραμείνει ηωντανό για αρκετζσ ϊρεσ.                                                                                                                          
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δ) ε ποιο μζροσ του φφλλου (Α, Β, Γ) πιςτεφετε ότι κα ανιχνεφςουμε 

τθν ουςία άμυλο; Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ.            (3 μονάδεσ)                                            

Μζροσ Α: Θα ανιχνεφςουμε τθν ουςία άμυλο. 

Αιτιολόγθςθ: Θ περιοχι αυτι του φφλλου είναι πράςινθ (περιζχει 

χλωροφφλλθ) και επιπλζον δεν ςτερείται κανζνα από τουσ τρεισ άλλουσ 

απαραίτθτουσ παράγοντεσ (διοξείδιο του άνκρακα, νερό, θλιακό φωσ) 

τθσ φωτοςφνκεςθσ. 

 Μζροσ Β: Δεν κα ανιχνεφςουμε τθν ουςία άμυλο. 

Αιτιολόγθςθ: Σο φφλλο ςτθν περιοχι αυτι, ςτερείται το θλιακό φωσ, 

ζναν από τουσ τρεισ απαραίτθτουσ παράγοντεσ τθσ φωτοςφνκεςθσ. 

Μζροσ Γ: Δεν κα ανιχνεφςουμε τθν ουςία άμυλο. 

Αιτιολόγθςθ: Σο φφλλο ςτθν περιοχι αυτι, ςτερείται τθ χλωροφφλλθ, 

ζναν από τουσ τρεισ απαραίτθτουσ παράγοντεσ τθσ φωτοςφνκεςθσ. 

Ερώτθςθ 7 

Να απαντιςετε ςτισ πιο κάτω ερωτιςεισ, με βάςθ το πιο κάτω τροφικό 

πλζγμα. 
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α) Να δϊςετε ζναν οριςμό για το τροφικό πλζγμα.                 (1 μονάδα)  

Είναι ζνα πολφπλοκο ςχεδιάγραμμα, το οποίο παριςτάνει τισ τροφικζσ 

ςχζςεισ των οργανιςμϊν ςε ζνα οικοςφςτθμα. Περιζχει πολλζσ τροφικζσ 

αλυςίδεσ.                                     

β) Να ονομάςετε από το πιο πάνω τροφικό πλζγμα ζναν:   (2,5 μονάδεσ)                                

παραγωγό (αυτότροφο οργανιςμό): ιτάρι, 

καταναλωτι (ετερότροφο οργανιςμό): Βάτραχοσ, 

κορυφαίο κθρευτι: Αετόσ, 

φυτοφάγο οργανιςμό: Ποντίκι, 

ςαρκοφάγο οργανιςμό: αφρα. 

 

δ) Ζνα κιραμα του αετοφ είναι: Σο φίδι                                   (0,5 μονάδεσ)   

                               

ε) τθν πιο κάτω εικόνα φαίνεται ζνα οικοςφςτθμα. 

Ι) Σι ονομάηουμε οικοςφςτθμα;                                                    (1 μονάδα) 

Είναι το ςφνολο των βιοτικϊν και των αβιοτικϊν παραγόντων και οι 

μεταξφ τουσ αλλθλεπιδράςεισ. 

ΙΙ) Να γράψετε ζνα βιοτικό και ζναν αβιοτικό πράγοντα από το πιο πάνω 

οικοςφςτθμα.                                                                                     (1 μονάδα)                                                                                                       

Βιοτικόσ παράγοντασ: Πεταλοφδα 

Αβιοτικόσ παράγοντασ: Νερό 
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ΜΕΡΟ Γ΄: Αποτελείται από μία (1) ερϊτθςθ των 12 μονάδων.             

Ερώτθςθ 8 

α) Για να μελετιςουμε τον κόςμο που μασ περιβάλλει ακολουκοφμε τα 

βιματα τθσ επιςτθμονικισ μεκόδου. Να ςυμπλθρϊςετε το πιο κάτω 

διάγραμμα χρθςιμοποιϊντασ τισ ακόλουκεσ ζννοιεσ που ςασ δίνονται 

ςε τυχαία ςειρά: Αποτζλεςμα, Ερώτθμα, Παρατιρθςθ, Πείραμα, 

υμπζραςμα, Υπόκεςθ.                                                                                    (3 μονάδεσ)                                                                                                        

 

β) Οι οργανιςμοί που κατοικοφν ςτθ Γθ, ανικουν ςε πζντε βαςίλεια. 

Δίνονται τα βαςικά χαρακτθριςτικά των ηωντανϊν οργανιςμϊν και να 

γράψετε δίπλα το βαςίλειο ςτο οποίο ανικουν.                          (2,5 μονάδεσ)                                                                                                        

Βαςίλειο Βαςικά χαρακτθριςτικά των ηωντανών οργανιςμών 

Μονιρθ Απλοί οργανιςμοί με ζνα κφτταρο χωρίσ πυρινα. 
 

Πρϊτιςτα Οργανιςμοί με ζνα κφτταρο με πυρινα. 
 

Μφκθτεσ Αποτελοφνται από πολλά κφτταρα με πυρινα, κυτταρικό 
τοίχωμα και δεν φωτοςυνκζτουν. 

Φυτά Αποτελοφνται από πολλά κφτταρα με πυρινα, κυτταρικό 
τοίχωμα και  φωτοςυνκζτουν. 

Ηϊα Πολυκφτταροι οργανιςμοί με κφτταρα με πυρινα, αλλά 
χωρίσ κυτταρικό τοίχωμα και δεν φωτοςυνκζτουν. 
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γ) Να γράψετε δίπλα από τον κάκε οργανιςμό, ςτον παρακάτω πίνακα, 
το Βαςίλειο ςτο οποίο αυτόσ ανικει.                                        (3 μονάδεσ)                                                                                                                                             
 

ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΒΑΙΛΕΙΟ 

 

ΡΑΔΙΚΙ 

Φυτά 

 
 

ΑΜΟΙΒΑΔΑ 

Πρϊτιςτα 

 
 

ΜΑΝΙΣΑΡΙ 

Μφκθτεσ 

 

ΑΛΟΓΟ 

Ηϊα 

 
 

 
ΒΑΚΣΘΡΙΟ 

Μονιρθ 

 

             ΑΡΑΧΝΘ 
             

Ηϊα 

 

δ) φμφωνα με τθ δυωνυμικι ονοματολογία, που κακιζρωςε ο 

Λινναίοσ, το επιςτθμονικό όνομα ενόσ Είδουσ περιγράφεται με δφο 

λζξεισ. Ποιο είναι το επιςτθμονικό όνομα του ανκρϊπινου είδουσ; 

Σο ανκρϊπινο είδοσ ονομάηεται  Homo sapiens. 

                                                                                                            (0,5 μονάδεσ)                                                                                                                                                          
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ε) Να κατατάξετε τον κάκε οργανιςμό, που εικονίηεται ςτθν αντίςτοιχθ 

Ομοταξία πονδυλωτϊν.                                                            (3 μονάδεσ)                                                                                                                                                 

Ομοταξία: Θθλαςτικά  Ομοταξία: Πτθνά Ομοταξία: Ψάρια 

 

 

Αναπνζει με πνεφμονεσ. 

Γεννά «ηωντανά» μικρά, τα 

οποία κθλάηει ςτα αρχικά 

ςτάδια τθσ ηωισ του. Σο 

δζρμα του καλφπτεται με 

τρίχεσ. 

 

Αναπνζει με 

πνεφμονεσ. Γεννά 

αυγά με ςκλθρό 

κζλυφοσ. Ζχει φτερά 

και πετά. 

 

 

 

Αναπνζει με βράγχια 

και γεννά αβγά. Σο 

δζρμα του καλφπτεται 

με λζπια. 

Ομοταξία: Αμφίβια Ομοταξία: Ερπετά Ομοταξία: Θθλαςτικά 

 

 

τα αρχικά ςτάδια τθσ ηωισ 

του αναπνζει με βράγχια, 

ενϊ μετά με πνεφμονεσ. 

Γεννά αβγά ςτο νερό. Σο 

δζρμα του είναι λείο και 

πάντοτε υγρό. 

 
 

Αναπνζει με 
πνεφμονεσ και γεννά 
αβγά. Σο δζρμα του 
είναι ξθρό και 
καλφπτεται από 
φολίδεσ. 

 

Αν

απ

νζει με πνεφμονεσ. 

Γεννά «ηωντανά» 

μικρά, τα οποία 

κθλάηει ςτα αρχικά 

ςτάδια τθσ ηωισ τουσ. 

Σο δζρμα του 

καλφπτεται με τρίχεσ. 

 

ΣΕΛΟ 

 

ΟΙ ΕΙΘΓΘΣΕ:                                                                  Θ ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ: 

Δζςποινα Καδι 

Ανδρζασ Κωνςταντίνου                                        Δρ Καίτθ Νικολάου ουτηιι 
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ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΓΤΜΝΑΙΟ  
ΑΓ. ΜΑΜΑΝΣΟ ΣΡΑΥΩΝΙΟΤ         
ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ: 2015-2016 

 
ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2016 

 
ΒΑΘ.: ................................... 
ΟΛΟΓΡ.: 
............................... 
ΤΠΟΓΡ.: ............................... 

  

ΣΑΞΗ: Α΄ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: Ο8-06-2016 

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

ΩΡΑ: 7:45 -9:15 
ΤΝΟΛΙΚΟ ΥΡΟΝΟ: 

  1 ΩΡΑ ΚΑΙ 30ΛΔΠΣΑ  

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: 
..................................................................... 

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

 

 
ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΔΠΣΑ (7) ΔΛΙΓΔ 

 

ΜΔΡΟ Α΄: Απνηειείηαη από ηέζζεπιρ (4) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 

δςόμιζη (2,5) μονάδερ. Να απαληήζεηε ζε ΟΛΔ ηηο εξσηήζεηο. 

 

1. Ο παππνύο ηνπ Ζιία ηνπ ράξηζε έλα ελπδξείν γηα ηα γελέζιηα ηνπ. 

ην ελπδξείν ππάξρνπλ δηάθνξα ζώκαηα πνπ θαηαγξάθνληαη  

ζηε ηήιε Η ηνπ πην θάησ πίλαθα. 

Να ζπκπιεξώζεηε ζηε ηήιε ΗΗ αλ ην θάζε ζώκα αλήθεη ζηα: 

 

 Νεθξά ζώκαηα  

 Έκβηα ζώκαηα 

 Άβηα ζώκαηα 

  

 
                                                                                                                                              (μον. 2,5) 
 

ηήλη Ι ηήλη ΙΙ 

Γπν δσληαλά ςάξηα 
 

 Έκβηα ζώκαηα 

 

Κνκκάηη μύινπ 
 

 Νεθξά ζώκαηα  

 

Πέηξεο 
 

 Άβηα ζώκαηα 

 

Εσληαλά θύθηα (θπηά) 
 

 Έκβηα ζώκαηα 

 

Πιαζηηθό θνρύιη 
 

 Άβηα ζώκαηα 
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2. Σν πην θάησ ζρήκα παξνπζηάδεη κηα ηξνθηθή αιπζίδα από έλα ζαιάζζην νηθνζύζηεκα. 

 

Φςηοπλαγκηόν               γαπίδερ                  καλαμάπι                καπσαπίαρ 

 

Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα νλνκάδνληαο έλα νξγαληζκό γηα θάζε γξακκή.  

Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηνλ ηδην νξγαληζκό πεξηζζόηεξεο απν κηα θνξέο. 

Απηόηξνθνο 

 

Φπηνπιαγθηόλ 

Δηεξόηξνθνο 

 

Γαξίδεο ή θαιακάξη ή θαξραξίαο 

Θήξακα 

 

Φπηνπιαγθηόλ ή γαξίδεο ή θαιακάξη 

Θεξεπηήο 

 

Γαξίδεο ή θαιακάξη ή θαξραξίαο 

Κνξπθαίνο ζεξεπηήο 

 

Καξραξίαο 

                                                                                                                                                               
                                                                                                                                               (μον.2,5) 
 
 
3. Να κειεηήζεηε ην πην θάησ ζρήκα πνπ παξνπζηάδεη ην αλαπαξαγσγηθό ζύζηεκα ηεο γπλαίθαο θαη 

λα νλνκάζεηε ηα κέξε κε ηνπο αξηζκνύο 1 κέρξη 5 πνπ θαίλνληαη ζην ζρήκα. 

 
 
 

 
                                                                                                                                              (μον. 2,5) 
 

 

 

 

1: Τράχηλος Μήτρας 
 
2: Μήτρα 
 
3: Κόλπος 
 
4: Ωοθήκες 
 
5: Ωαγωγοί 

 

1 

5 

5 

4 

3 

2 
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4. Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα γξάθνληαο, δίπια από ηελ εηθόλα ηνπ θάζε νξγάλνπ πνπ 

θαίλεηαη ζηνλ πην θάησ πίλαθα, ην όλνκά ηνπ θαη ζε πνην νξγαληθό ζύζηεκα απηό αλήθεη.  

           

ΟΡΓΑΝΟ ΟΝΟΜΑΗΑ ΟΡΓΑΝΟΤ ΟΡΓΑΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 

                                  

 

 
                   Μύεο 

 

 
Μπτθό ζύζηεκα 

  

 Καξδία 

 

Κπθινθνξηθό ζύζηεκα 

                   

 

Πένο, όξρηο, πξνζηάηεο 
αδέλαο, ζπεξκαηηθόο πόξνο 

 

Αλδξηθό αλαπαξαγσγηθό 

ζύζηεκα 

 

 

 

 
Αγγεία 

 

    Κπθινθνξηθό ζύζηεκα 

                                                                                                                                                (μον.2,5) 

 
                                                                                                                                                                                                     

ΜΔΡΟ Β΄: Αποηελείηαι από ηπειρ (3) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε έξι (6) μονάδερ. 

Να απαληήζεηε ζε ΟΛΔ ηηο εξσηήζεηο. 

 

1.  α) Να ζπκπιεξώζεηε κε ηελ νξζή ζεηξά ηηο ηαμηλνκηθέο νκάδεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ 

ηαμηλνκηθή μεθηλώληαο από ηελ κεγαιύηεξε ην Βαζίιεην.                                                      (μ.2,0) 

 

 

 

β) Να γξάςεηε ηηο δπν πλνκνηαμίεο  ηνπ Βαζηιείνπ ησλ Εώσλ.                                    (μ.1,0) 

Απάληεζε: πνλδπισηά θαη Αζπόλδπια 

 

γ) Σηον πιο κάηω πίνακα παποςζιάδεηαι ε επιζηεμονική ονομαζία ηπιών οπγανιζμών.               

Οπγανιζμόρ 1 Οπγανιζμόρ 2 Οπγανιζμόρ 3 

Felis catus Cactus cactus Felis silvestiris 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

3. 

 Βαζίιεην  Σπλνκνηαμία  Οκνηαμία   Σάμε Υπόηαμε   Οηθνγέληα 
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α)  Να αναθέπεηε ηο όνομα ηος Γένοςρ για ηον οπγανιζμό 1.                                                (μ.1,0)                                                  

Απάληεζε:Felis 

β) Να αναθέπεηε ηο όνομα ηος Είδοςρ για ηον οπγανιζμό 2.                                                 (μ.1,0)                                                

Απάληεζε:Cactus cactus  

γ) Να εξεγήζεηε ποιορ είναι πιο ζςγγενικόρ με ηον Οπγανιζμό 3, ο Οπγανιζμόρ 1 ή ο 2.       (μ.1,0)              

Απάληεζε:Ο οργαμιζμός 1 είμαι πιο ζσγγεμικός με ηομ οργαμιζμό 3 γιαηί αμήκοσμ ζηο ίδιο γέμος άρα 

έτοσμ πολλά κοιμά ταρακηηριζηικά 

 

 

2.  Να κειεηήζεηε ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα πνπ δείρλεη έλα δαζηθό ηξνθηθό πιέγκα θαη λα 

απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α.   Με βάζε ην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα λα ζρεδηάζεηε κηα ηξνθηθή αιπζίδα πνπ λα έρεη 

ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξεηο νξγαληζκνύο. 

Απάληεζε: Φνξηάξη → πνληηθη → θίδη →θνπθνπβάγηα ή 
 ρνξηάξη → αθξίδα → ηπθινπόληηθαο → θνπθνπβάγηα                                                  (μον.2,0) 
 
 
 
β. Να αλαθέξεηε  δύο (2) θνηλά ραξαθηεξηζηηθά όισλ ησλ ηξνθηθώλ αιπζίδσλ. 
Απάληεζε: 
Όιεο νη ηξνθηθέο αιπζίδεο αξρίδνπλ κε παξαγσγό (θπηό), ή 
 
Όιεο νη ηξνθηθέο αιπζίδεο ηειεηώλνπλ ζε θνξπθαίν ζεξεπηή, ή 
 
Τα βέιε δείρλνπλ ηε κεηαθίλεζε ελέξγεηαο 
 
…………………………………………………………………………………………………………(μον.1,0) 
 
γ. Να αλαθέξεηε  δύο (2) αληαγσληζηέο από ην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα .                         (μον.1,0) 
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Απάληεζε:π.ρ ην πνληίθη θαη ν ιαγόο 
 
δ. Θα επεξεαζηεί ν ιαγνο αλ γηα θάπνην ιόγν ραζνύλ όιεο νη αθξίδεο από ην ζπγθεθξηκέλν 

νηθνζύζηεκα; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.                                                             (μον.2,0) 

 
Απάληεζε:Αλ ραζνύλ όιεο νη αθξίδεο από ην νηθνζύζηεκα ηόηε ζα επεξεαζηεί ν ιαγόο αθνύ π.ρ ν 
ηπθινπόληηθάο ζα θπλεγά πεξηζζόηεξν ηνπο ιαγνύο 
 
 

3.  α) Σν πην θάησ ζρήκα παξνπζηάδεη ην γελλεηηθό ζύζηεκα ην άλδξα. Να αλαγλσξίζεηε θαη λα 

θαηαγξάςεηε κε ηνπο αλάινγνπο αξηζκνύο, ηα ηκήκαηα ηνπ αλδξηθνύ αλαπαξαγσγηθνύ 

ζπζηήκαηνο.                                                                                                                         μον.(2,5) 

Απάληεζε: 

1: πένο 

2: νπξήζξα 

3: ζπεξκαηηθόο πόξνο 

4: πξνζηάηεο αδέλαο 

5: επηδηδπκίδα 

 
 
β) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα γξάθνληαο δπν δηαθνξέο αλάκεζα ζην 

ζπεξκαηνδσάξην θαη ην σάξην.                                                                                         (μον.2,0) 

 

                πεξκαηνδσάξην                                Ωάξην 

1 Μηθξό κέγεζνο ή 

Κηλείηαη ελεξγεηηθά 

Μεγάιν κέγεζνο ή 

Κηλείηαη παζεηηθά 

2 Ωνεηδέο ζρήκα κε νπξά ή  

Έρεη νπξά 

Σθαηξηθό ζρήκα ή 

Δελ έρεη νπξά 

 

γ) Να γξάςεηε ηξείο αδέλεο πνπ εθθξίλνπλ εθθξίκαηα ζην αλδξηθό αλαπαξαγσγηθό ζύζηεκα.                                                                                                                  

                                                                                                                                          (μον.1,5) 

Απάληεζε: Όξρηο, επηδηδπκίδα, πξνζηάηεο αδέλαο, ζπεξκαηνδόρεο θύζηεο 
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ΜΔΡΟ Γ΄:  Απνηειείηαη από μια (1) εξώηεζε κε δώδεκα (12) κνλάδεο. Να απαληήζεηε ΟΛΗ ηελ 

εξώηεζε. 

  

1.α.  Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ώζηε λα πεξηγξάθεηε ζσζηά ε δηαδηθαζία ηεο θσηνζύλζεζεο.  
                                                                                                                                               (μον.2,0) 

 
 
β. ε έλα πξόζθαην καζεηηθό ζπλέδξην γηα ην πεξηβάιινλ ε Λνπθία δήισζε όηη:  

«Αλ ν άλζξσπνο ζπλερίζεη ην θόςηκν ησλ δαζώλ, ηόηε βάδεη ζε θίλδπλν ην κέιινλ ησλ παηδηώλ ηνπ, 

πνπ δελ ζα κπνξέζνπλ λα επηβηώζνπλ ζηνλ πιαλήηε Γε».  

Να αλαθέξεηε ηπία  (3) επηρεηξήκαηα πνπ λα επηβεβαηώλνπλ ηελ νξζόηεηα ηεο πην πάλσ δήισζεο.                                                                                                                         
                                                                                                                                             (μον.3,0) 
Απάληεζε: 

i) Η κείσζε ησλ δαζώλ ζα νδεγήζεη ζε κείσζε ηνπ νμπγόλνπ ζηελ αηκόζθαηξα πνπ είλαη 
απαξαίηεην γηα ηελ αλαπλνή ησλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ 

ii) Η κείσζε ησλ δαζώλ ζα νδεγήζεη ζε κείσζε ηεο παξαγσγήο νξγαληθώλ ελώζεσλ πνπ είλαη 
απαξαίηεηεο γηα ηε δηαηξνθή ησλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ 

iii) Η κείσζε ησλ δαζώλ ζα νδεγήζεη ζε αύμεζε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ ζηελ αηκόζθαηξα πνπ ζε 
πςειέο ζπγθεληξώζεηο είλαη ηνμηθό σο πξνο ηνπο δσληαλνύο νξγαληζκνύο. 

 
γ. Οη πην θάησ εηθόλεο δείρλνπλ ηξία δηαθνξεηηθά ζηάδηα θαηά ηε δηαδηθαζία απνρξσκαηηζκνύ ελόο 

θύιινπ. Να ηα ηνπνζεηήζεηε ζηε ζσζηή ρξνληθή ζεηξά βάδνληαο ζηα θνπηάθηα θάησ από ηηο εηθόλεο 

ηνπο αξηζκνύο 1 (πξώην ρξνληθά ζηάδην), 2 (δεύηεξν ρξνληθά ζηάδην) θαη 3 (ηξίην ρξνληθά ζηάδην), 

αληίζηνηρα.                                                                                                                             (μον.1,5) 

 

 

 

 

 

 

 

 2 3 1 

 

i) Να αλαθέξεηε γηαηί ζα πξέπεη λα ηνπνζεηήζνπκε ην θύιιν ζε λεξό πνπ βξάδεη.             (μον.1,0) 
 

Απάληεζε: Η πςειή ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ ζα νδεγήζεη ζε ζπάζηκν ησλ θπηηαξηθώλ ηνηρσκάησλ 

ησλ θπηηθώλ θπηηάξσλ ώζηε λα είλαη πξνζβάζηκν ην άκπιν από ην ηώδην 

 

ειηαθό θσο 

Άκπιν λεξό 

Δηνμείδην 
ηνπ 
άλζξαθα 

ρισξνθύιιε 

Ομπγόλν 
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ii) Να αλαθέξεηε γηαηί ζα πξέπεη λα ηνπνζεηήζνπκε ην θύιιν ζε νηλόπλεπκα.                    (μον.1,0) 
 

Απάληεζε: Σην νηλόπλεπκα πνπ είλαη νξγαληθόο δηαιύηεο ζα δηαιπζεί ε ρισξνθύιιε κε απνηέιεζκα 
λα απνρξσκαηηζηεί ην θύιιν θαη άξα λα είλαη πην εκθαλήο ν ρξσκαηηζκόο ηνπ από ην ηώδην 
 
δ. Να κειεηήζεηε ην πην θάησ θείκελν θαη ζρήκα πνπ αθνινπζεί θαη λα απαληήζεηε ηηο πην θάησ 

εξσηήζεηο.  

 

 

 

 

 

 

 

i) Να νλνκάζεηε ην αέξην πνπ πξνθαιεί ηελ αύμεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ Θεξκνθεπίνπ.     (μον.1,0) 

Απάληεζε: Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα 

ii) Να εμεγήζεηε πσο ε θσηνζύλζεζε κεηώλεη ην θαηλόκελν ηνπ Θεξκνθεπίνπ.                  (μον.1,5) 

Απάληεζε: Με ηε ιεηηνπξγία ηεο θσηνζύλζεζεο, ηα θπηά απνξξνθνύλ δηνμείδην ηνπ άλζξαθα άξα 

κεηώλεηαη ε πεξηεθηηθόηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αεξίνπ ζηελ αηκόζθαηξα άξα κεηώλεηαη θαη ην 

θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ  

iii) Να πξνηείλεηαη έλα κέηξν κε ην νπνίν κπνξεί λα πεξηνξηζηεί ην θαηλόκελν ηνπ Θεξκνθεπίνπ.          

                                                                                                                                                (μον.1,0) 

Απάληεζε: Να απμεζεί ε δελδξνθύηεπζε ή λα κεησζεί ην θόςηκν ησλ δέλδξσλ 

Να κεησζεί ε απειεπζέξσζε δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα από αλζξσπνγελήο δξαζηεξηόηεηεο 

 
 
 
 
       Οη Δηζεγεηέο              Ζ Γηεπζύληξηα 
 
 
 
Άλλα Υξηζηνθή Β.Γ       Άλδξε Αλησληάδνπ 
 
 
 
Υξίζηνο Μαξαζεύηεο 
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ΓΤΜΝΑΙΟ ΟΜΟΓΟΤ                      ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2015 - 2016 

 

 

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2016 
 

ΜΑΘΗΜΑ: ΦΤΙΚΑ (ΒΙΟΛΟΓΙΑ) 

ΣΑΞΗ: Α΄ Γσμνασίοσ 

 

Ημερομηνία: 13/06/2016      ΥΡΟΝΟ:  1,5 ΩΡΕΣ 

Ώρα: 07:45           

 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: ________________________________________________ 

ΣΜΗΜΑ: _____________ 

  

ΒΑΘΜΟ:  

Αριθμητικά: _____________________________________________ 

Ολογράυως: ______________________________________________ 

              Yπογραυή: ___________________________________________________ 

 

ΟΓΗΓΙΔ:   

 
 Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από εννέα (9) ζελίδερ. 

 Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 3 μέπη. 

 Απαγορεύεται η σπήζη διοπθωηικού ςγπού (Tipex). 

ΜΕΡΟΣ Α΄:  Αποτελείται από τζςςερεισ (4) ερωτιςεισ. Κάκε ορκι 
απάντθςθ βακμολογείται με δυόμιςθ (2,5) μονάδεσ.                                    
Να απαντιςετε ςε όλεσ τισ ερωτιςεισ. 

1. Να αντιςτοιχίςετε τα πιο κάτω:                                                                            (2,5μ)        

α) ωαγωγόσ                          χθμικζσ ουςίεσ  ε                          

             β) μιτρα                                απελευκζρωςθ ωαρίου γ                                                

             γ) ωορρθξία                          ανάπτυξθ εμβρφου β 

             δ) κόλποσ                              ςάλπιγγα  α 

             ε)  ορμόνεσ                           διοχετεφεται το ςπζρμα του άντρα  δ                 



 

2 

 

   2. α) Το ςτομάχι είναι ζνα όργανο του ανκρϊπινου οργανιςμοφ;  Σε ποιο                     
οργανικό ςφςτθμα ανικει το ςτομάχι;                                                                        (0,5μ)                                                                         

                                    ΡΕΡΤΙΚΟ ΣΥΣΤΘΜΑ 

   β) Να γράψετε ακόμθ ζνα όργανο που ανικει ςτο πιο πάνω οργανικό ςφςτθμα      
του ανκρϊπου.                                                                                                                 (0,5μ) 

                 

  ΣΥΚΩΤΙ/ΕΝΤΕΟ/ΡΑΓΚΕΑΣ/ΟΙΣΟΦΑΓΟΣ κλπ 

    γ) Να τοποκετιςετε τα πιο κάτω ςε ςειρά ξεκινϊντασ από το μικρότερο.         (1μ) 

ιςτόσ, κφτταρο, όργανο, οργανικό ςφςτθμα. 

     

ΚΥΤΤΑΟ, ΙΣΤΟΣ, ΟΓΑΝΟ, ΟΓΑΝΙΚΟ ΣΥΣΤΘΜΑ 

δ) Ρϊσ ονομάηεται το ςφνολο των οργανικϊν ςυςτθμάτων που ςυνεργάηονται ςτο  
ςϊμα μασ και περιβάλλονται από δζρμα;                                                                   (0,5μ)  

ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ 

 

3. Να ςυμπλθρϊςετε τον πιο κάτω πίνακα με οργανιςμοφσ που ανικουν ςε                     
κάκε ζνα από τα Βαςίλεια ηωντανϊν οργανιςμϊν όπωσ φαίνεται ςτο 
παράδειγμα.                                                                                                       (2,5μ)      

 

ΗΩΑ ΜΥΚΘΤΕΣ ΗΩΑ ΦΥΤΑ ΜΟΝΘΘ ΡΩΤΙΣΤΑ 

ΓΑΤΑ ΜΑΝΙΤΑΙ           ΚΑΤΣΙΚΑ ΡΕΥΚΟΣ ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΟΣ ΑΜΟΙΒΑΔΑ 

                                                            
 
 

4. Δίνονται οι οργανιςμοί: γάτα, κατςίκα, ελιά, ςαλιγκάρι, μανιτάρι                
  
Να ταξινομιςετε τουσ πιο πάνω οργανιςμοφσ ςε παραγωγοφσ  και  
καταναλωτζσ ςυμπλθρϊνοντασ τον πιο κάτω πίνακα.                                (2,5μ) 
 

ΡΑΑΓΩΓΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤEΣ 

ΕΛΙΑ ΓΑΤΑ 

 ΚΑΤΣΙΚΑ  

 ΣΑΛΙΓΚΑΙ 

 ΜΑΝΙΤΑΙ 
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ΜΕΡΟΣ Β΄:  Αποτελείται από τρεισ (3) ερωτιςεισ. Κάκε ορκι απάντθςθ 
βακμολογείται με ζξι (6) μονάδεσ.                                                                  
Να απαντιςετε ςε όλεσ τισ ερωτιςεισ. 

 

 

 

5. α) Να παρατθριςετε τουσ οργανιςμοφσ του πιο πάνω ςχιματοσ  και να 
τουσ χωρίςετε ςε δφο ςυνομοταξίεσ.                                                             (2 μ)         

                                                                                                                                          
Οργανιςμοί ςυνομοταξίασ 1   

ΜΥΜΘΓΚΙ,ΣΑΑΝΤΑΡΟΔΑΟΥΣΑ, ΜΥΔΙ, ΜΕΛΙΣΣΑ 

Οργανιςμοί ςυνομοταξίασ 2  

ΨΑΙ, ΔΕΛΦΙΝΙ,ΙΓΚΟΥΑΝΑ, ΡΕΙΣΤΕΙ 

 

β) Να παρουςιάςετε το κριτιριο διαχωριςμοφ των πιο πάνω οργανιςμϊν ςτισ 

ςυνομοταξίεσ 1 και 2.                                                                                              (0,5μ)     

ΤΟ ΚΙΤΘΙΟ ΔΙΑΧΩΙΣΜΟΥ ΘΤΑΝ Θ ΡΑΟΥΣΙΑ ΣΡΟΝΔΥΛΙΚΘΣ ΣΤΘΛΘΣ. 

  

 

γ) ι) Να ςυμπλθρϊςετε τον πιο κάτω πίνακα χρθςιμοποιϊντασ μόνο   
οργανιςμοφσ από το ςχιμα τα ςελίδασ 3.                                                             (2 μ)                                                                         
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Ομοταξία Οργανιςμόσ Ζνα(1) Κριτιριο  

ΨΑΙΑ ΨΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ 

ΚΑΛΥΡΤΕΤΑΙ ΜΕ ΛΕΡΙΑ 

ΡΤΘΝΑ ΡΕΙΣΤΕΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΚΑΛΥΡΤΕΤΑΙ 

ΜΕ ΦΤΕΑ 

ΘΘΛΑΣΤΙΚΑ ΔΕΛΦΙΝΙ ΓΕΝΝΑ ΗΩΝΤΑΝΑ ΜΙΚΑ 

ΚΑΙ ΤΑ ΘΘΛΑΗΕΙ 

ΕΡΕΤΑ ΙΓΚΟΥΑΝΑ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ 

ΚΑΛΥΡΤΕΤΑΙ ΜΕ 

ΦΟΛΙΔΕΣ 

ΑΜΦΙΒΙΑ ΒΑΤΑΧΟΣ ΑΧΙΚΑ ΑΝΑΡΝΕΕΙ ΜΕ 

ΒΑΓΧΙΑ ΚΑΙ ΣΤΘ 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΜΕ 

ΡΝΕΥΜΟΝΕΣ 

 ιι) Θ τελευταία ςειρά του πιο πάνω πίνακα που είναι κενι.                          (1,5μ)                                          

Να ςυμπλθρϊςετε εςείσ τθν κατάλλθλθ ομοταξία ζτςι ϊςτε να 

ςυμπλθρϊνονται οι πζντε(5) ομοταξίεσ τθσ ςυνομοταξίασ αυτισ των ηϊων.  Να 

ςυμπλθρϊςετε και ζνα οργανιςμό (όχι απαραίτθτα από τθ ςελίδα 4) και 

επίςθσ το ζνα(1)ςχετικό κριτιριο ταξινόμθςθσ.       

 
 
6. α1) Να ςυμπλθρϊςετε το πιο κάτω ςχιμα (ςθμεία 1-4) που δείχνει το   

γεννθτικό  ςφςτθμα ςτθ γυναίκα.                                                                     (2μ)                                
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1: ΩΟΘΘΚΘ, 2: ΩΑΓΩΓΟΣ, 3: ΜΘΤΑ, 4: ΚΟΛΡΟΣ                   
      α2) Να γράψετε δφο(2) λειτουργίεσ του οργάνου με τον αρικμό 1.                 (1μ)                  
                                                 

 ΡΑΑΓΕΙ ΩΑΙΑ 

 ΕΚΚΙΝΕΙ ΟΜΟΝΕΣ 

β1) Να ονομάςετε τα κφτταρα που δείχνει το πιο κάτω ςχιμα με τουσ      
                    αρικμοφσ 1-3.                                                                                             (0,75μ) 
                                            1 : ΩΑΙΟ 

                                            2 : ΣΡΕΜΑΤΟΗΩΑΙΟ 

                                            3 : ΗΥΓΩΤΟ 

 

 
 
              
  β2) Ρϊσ ονομάηεται θ διαδικαςία τθσ ζνωςθσ των κυττάρων 1 και 2;                (0,5μ)     
          ΓΟΝΙΜΟΡΟΙΘΣΘ 
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  β3) Σε ποιο μζροσ του γεννθτικοφ ςυςτιματοσ τθσ γυναίκασ γίνεται θ πιο πάνω  
       διαδικαςία;                                                                                                                 (0,25) 
 
Θ ΡΙΟ ΡΑΝΩ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΩΑΓΩΓΟ 
  γ) Να γράψετε δφο αλλαγζσ που ςυμβαίνουν ςτο ςϊμα των αγοριϊν κατά τθν  
      εφθβεία.                                                                                                                       (0,5μ) 
  

 ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΤΩΝ ΓΕΝΝΘΤΙΚΩΝ ΟΓΑΝΩΝ 
 ΤΙΧΟΦΥΙΑ κλπ 

δ) Να εξθγιςετε γιατί ο όροσ «ςπζρμα», εκφράηει κάτι διαφορετικό από τον όρο 
«ςπερματοηωάριο».                                          (1μ) 

ΤΑ ΣΡΕΜΑΤΟΗΩΑΙΑ ΕΜΡΛΟΥΤΙΗΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΚΚΙΜΑΤΑ ΑΔΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΤΕ 
ΔΘΜΙΟΥΓΕΙΤΑΙ ΤΟ ΣΡΕΜΑ                

 
7. Στο ςχιμα που ακολουκεί φαίνονται διαφορετικά είδθ κυττάρων. 

 

 
 
 
 Τα πιο πάνω κφτταρα ανικουν ςε ζνα ανκρϊπινο οργανιςμό.  
   α1) Σε τι εξυπθρετεί θ διαφορετικότθτα ςτθ δομι των πιο πάνω κυττάρων;    (0,5μ) 

      Θ ΑΝΑΛΟΓΘ ΔΟΜΘ ΒΟΘΘΑ ΚΑΙ ΤΘΝ ΑΝΑΛΟΓΘ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ. ΔΙΑΦΟΕΤΙΚΘ ΔΟΜΘ 

ΕΞΥΡΘΕΤΕΙ ΔΙΑΦΟΕΤΙΚΘ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ. 

   α2) Ο άνκρωποσ αυτόσ (ςτον οποίο ανικουν τα πιο πάνω κφτταρα) είναι άντρασ ι  
       γυναίκα; Να δικαιολογιςετε τθν απάντθςι  ςασ.                                               (0,5μ)     
ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΑΣ ΑΦΟΥ ΕΧΕΙ ΣΡΕΜΑΤΟΗΩΑΙΑ                                                                                                             
 
  α3)  Τα πιο πάνω κφτταρα είναι ηωικά ι φυτικά;  Να εξθγιςετε.                           (1μ) 

ΕΙΝΑΙ ΗΩΙΚΑ ΑΦΟΥ ΑΝΘΚΟΥΝ ΣΕ ΑΝΘΩΡΟ( ΡΟΥ ΑΝΘΚΕΙ ΣΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΗΩΩΝ). 

  β) Να γράψετε δφο(2) ομοιότθτεσ μεταξφ ηωικϊν και φυτικϊν κυττάρων.         (1μ)        
                                                                       

Ι) ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΚΥΤΤΑΟΡΛΑΣΜΑ 

ΙΙ) ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΡΥΘΝΑ/ΜΙΤΟΧΟΝΔΙΑ/ΡΛΑΣΜΑΤΙΚΘ ΜΕΜΒΑΝΘ. 
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γ) Πλα τα πιο πάνω κφτταρα είναι ευκαρυωτικά. Να γράψετε δφο(2) διαφορζσ 
μεταξφ ευκαριωτικϊν και προκαρυοτικϊν κυττάρων.                                                  (1μ)                   
    
Ι) ΤΑ ΕΥΚΑΙΩΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΑ ΕΧΟΥΝ ΡΥΘΝΑ ΕΝΩ ΤΑ ΡΟΚΑΥΩΤΙΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ  

ΙΙ) ΤΑ ΕΥΚΑΙΩΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΑ ΕΧΟΥΝ ΜΙΤΟΧΟΝΔΙΑ ΕΝΩ ΤΑ ΡΟΚΑΥΩΤΙΚΑ ΔΕΝ 

ΕΧΟΥΝ  

 

δ) Από τουσ πιο κάτω όρουσ να επιλζξετε αυτόν που αντιςτοιχεί ςτθν κακεμιά από 
τισ προτάςεισ που ακολουκοφν.                                                                                        (2μ)  
 
μιτοχόνδριο, χλωροπλάςτθσ, άμυλο, γλυκόηθ, πυρινασ, κυτταρόπλαςμα, 
κυτταρικό τοίχωμα, κυτταρικι μεμβράνθ, χυμοτόπιο. 
 

 Ρεριζχει το γενετικό υλικό (DNA) το οποίο ελζγχει όλεσ τισ λειτουργίεσ του 

κυττάρου. ΡΥΘΝΑΣ. 

 Από το οργανίδιο αυτό απελευκερϊνεται ενζργεια ΜΙΤΟΧΟΝΔΙΟ 

 Ανιχνεφεται με το διάλυμα ιωδίου ΑΜΥΛΟ 

 Ελζγχει τισ ουςίεσ που μπαίνουν ι βγαίνουν από τα κφτταρα.  

ΡΛΑΣΜΑΤΙΚΘ ΜΕΜΒΑΝΘ 

 
 
 
 

ΜΕΡΟΣ Γ΄:  Αποτελείται από μία ερώτθςθ των 12 μονάδων.  
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8. α) Τα φυτά Α και Β είναι ίδια και πράςινα. Το φυτό Α είναι ςτο φϊσ ενϊ το 
φυτό Β ζχει παραμείνει ςτο ςκοτάδι για μεγάλο χρονικό διάςτθμα.  

 

 

α1) Σε ποιο από τα δφο φυτά δεν κα υπάρχει άμυλο; Να δικαιολογιςετε τθν 
απάντθςθ ςασ.             

ΣΤΟ Β ΔΕ ΘΑ ΥΡΑΧΕΙ ΑΜΥΛΟ ΑΦΟΥ ΘΤΑΝ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ                                          (2μ)                                                                                                             

α2) Για να εξακριβϊςουμε εάν τα πιο πάνω φυτά ζκαναν φωτοςφνκεςθ κα πρζπει 
πρϊτα να γίνει θ διαδικαςία του αποχρωματιςμοφ. Να ονομάςετε δφο υλικά που 
χρθςιμοποιοφνται ςτον αποχρωματιςμό των φφλλων:                                            (0,5μ) 

ΗΕΣΤΟ ΝΕΟ και ΟΙΝΟΡΝΕΥΜΑ                                                                  

                                                                                                                                                            

α3) Ροιοσ είναι ο ρόλοσ τθσ χλωροφφλλθσ ςτθ φωτοςφνκεςθ;                               (0,5μ)      

Θ ΧΛΩΟΦΥΛΛΘ ΑΡΟΟΦΑ ΤΘΝ ΘΛΙΑΚΘ ΕΝΕΓΕΙΑ         

α4) Να γράψετε δφο λόγουσ για τουσ οποίουσ θ φωτοςφνκεςθ είναι ςθμαντικι για 
όλουσ τουσ οργανιςμοφσ τθσ Γθσ.                                                                                  (2μ) 

 ΡΑΑΓΕΙ ΑΜΥΛΟ ΡΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΡΑΑΙΤΘΤΟ ΓΙΑ ΤΘ ΔΙΑΤΟΦΘ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 

ΗΩΝΤΑΝΩΝ ΟΓΑΝΙΣΜΩΝ 

 ΡΑΑΓΕΙ ΟΞΥΓΟΝΟ ΡΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΡΑΑΙΤΘΤΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΝΑΡΝΟΘ ΤΩΝ ΟΓΑΝΙΣΜΪΝ 

 ΑΡΟΜΑΚΥΝΕΙ ΤΟ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΑΚΑ ΡΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΡΟΓΟΝΟΣ ΟΥΣΙΑ 

β)  Να μελετιςετε το πιο κάτω ςχεδιάγραμμα το οποίο παρουςιάηει ζνα τροφικό πλζγμα       
και να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ που ακολουκοφν.                                             
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  β1) Να μελετιςετε το πιο πάνω τροφικό πλζγμα τθσ  και να ονομάςετε:        (1μ)                                                                                                                              

 Ζνα φυτοφάγο οργανιςμό ΑΚΙΔΑ/ΡΟΝΤΙΚΙ/ΛΑΓΟΣ 

 Ζνα κορυφαίο κθρευτι ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑ 

 Ζνα ςαρκοφάγο οργανιςμό ΦΙΔΙ/ΤΥΦΛΟΡΟΝΤΙΚΑΣ/ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑ 

 Ζνα κιραμα ΡΟΝΤΙΚΙ κλπ.  (ΟΛΟΙ ΕΚΤΟΣ  Θ ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑ)                                  

   β2) Να αναφζρετε δφο οργανιςμοφσ που ανταγωνίηονται μεταξφ τουσ για τθν τροφι. Να    

          δικαιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ.                                                                                    (2μ)         

ΤΟ ΦΙΔΙ ΚΑΙ Ο ΤΥΦΛΟΡΟΝΤΙΚΑΣ, ΑΦΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΗΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΡΟΝΤΙΚΙΑ ΡΟΥ 
ΕΙΝΑΙ Θ ΤΟΦΘ ΤΟΥΣ                     

β3) Να αναφζρετε δφο(2) κοινά χαρακτθριςτικά όλων των τροφικϊν αλυςίδων                 (2μ) 

 ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΑΡΟ ΕΝΑ ΡΑΑΓΩΓΟ 

 

 ΚΑΤΑΛΘΓΟΥΝ ΣΕ ΚΟΥΦΑΙΟ ΘΘΕΥΤΘ 



 

10 

 

β4) Να ερμθνεφςετε τθν ακόλουκθ πρόταςθ: « θ μείωςθ των τροπικϊν δαςϊν αυξάνει 
ζντονα το φαινόμενο του κερμοκθπίου.                                                                                       (2μ) 

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΜΟΚΘΡΙΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΘ ΑΥΞΘΣΘ ΤΟΥ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ  ΤΟΥ 

ΑΝΘΑΚΑ. ΤΑ ΦΥΤΑ-ΔΕΝΤΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΜΕ ΤΘ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΘ ΑΡΟΟΦΟΥΝ ΤΟ 

ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΑΚΑ. ΑΑ, ΜΕ ΤΘ ΜΕΙΩΣΘ ΤΩΝ ΤΟΡΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ ΘΑ ΑΥΞΘΘΕΙ ΤΟ 

ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΑΚΑ ΣΤΘΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΑΥΞΘΘΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ 

ΘΕΜΟΚΘΡΙΟΥ. 

 

     Ο Διευκυντισ                                                                                                                  

 

 

  Ευάγγελοσ Ηϊτοσ                              
 
 

 



ΑΡΕΗΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΟΥ                                                                                  ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΟΝΙΑ 2015-16 

 

 

 

 

 

Σο εξεταςτικό δοκίμιο αποτελείται από 3 μζρθ. Επιτρζπεται θ χριςθ μπλε ι μαφρου μελανιοφ.                 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ 

Να γράφετε μόνο με μπλε μελάνι. 

Δεν επιτρζπεται θ χριςθ διορκωτικοφ υλικοφ. 

Σο εξεταςτικό δοκίμιο αποτελείται από 8 ςελίδεσ. 

 

ΚΑΛΗ ΕΡΙΤΥΧΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΑΡΤΕΣ ΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ                          ΧΡΟΝΟ: 90 ΛΕΠΣΑ 

ΜΑΘΗΜΑ: ΦΤΙΚΑ (ΒΙΟΛΟΓΙΑ) 

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

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Δευτζρα 13.6.16 

ΒΑΘΜΟ:.......................................................................................................................................................... 

ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: .......................................... 
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ΜΕΟΣ Α: Αποτελείται από 4 ερωτιςεισ. Κάκε ερϊτθςθ βακμολογείται με 2.5 μονάδεσ. Να 

απαντήςετε ςε όλεσ τισ ερωτήςεισ του Α’ μζρουσ. 

 

1. Να απαντιςετε ςτισ ακόλουκεσ ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ. ε κάκε ερϊτθςθ μόνον μια 

απάντθςθ ταιριάηει απόλυτα.(μον2.5) 

α. Ποιο από τα παρακάτω χαρακτθρίηει τα ζμβια όντα. 

Α. Ζχουν ηωι 

Β. Αναπαράγονται 

Γ. Σρζφονται 

Δ. Αναπτφςςονται 

Ε. Όλα τα πιο πάνω 

 

β. Ποια είναι θ ςωςτι ςειρά για τα βιματα τθσ επιςτθμονικισ μεκόδου; 

Α. ερϊτθμα=>παρατιρθςθ=>πείραμα=>αποτζλεςμα=> ςυμπζραςμα=> υπόκεςθ 

Β. Παρατιρθςθ=>ερϊτθμα=>υπόκεςθ=>πείραμα=>αποτζλεςμα=>ςυμπζραςμα 

Γ. Τπόκεςθ=>πείραμα=>ερϊτθμα=>παρατιρθςθ=>αποτζλεςμα=>ςυμπζραςμα 

Δ. Παρατιρθςθ=> ερϊτθμα=>πείραμα=>αποτζλεςμα=>ςυμπζραςμα=>υπόκεςθ 

Ε. Πείραμα=>παρατιρθςθ=>αποτζλεςμα=>ςυμπζραςμα=>υπόκεςθ=>ερϊτθμα 

 

γ.Για να βλζπουμε κακαρά το αντικείμενο που παρατθροφμε ςτο μικροςκόπιο χρθςιμοποιοφμε: 

Α. Αντικειμενικό φακό  

Β. Προςοφκάλμιο φακό 

Γ. Μικρομετρικό κοχλία 

Δ. Μακρομετρικό κοχλία 

Ε. Οπτικι τράπεηα 
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δ. Σο οργανίδιο που ελζγχει ποιεσ ουςίεσ μπαίνουν και βγαίνουν από το κφτταρο είναι: 

Α. Κυτταρικι μεμβράνθ 

Β. Κυτταρικό τοίχωμα 

Γ. Χλωροπλάςτθσ 

Δ. Κυτταρόπλαςμα 

Ε. Πυρινασ 

 

ε. Ποιο οργανίδιο χρθςιμοποιείται για τθν παραγωγι ενζργειασ ςτο κφτταρο; 

Α. Κυτταρικό τοίχωμα 

Β. Κυτταρόπλαςμα 

Γ. Πυρινασ 

Δ. Πλαςματικι μεμβράνθ 

Ε. Μιτοχόνδριο 

 

2. Να κατατάξετε τουσ πιο κάτω οργανιςμοφσ ςτα 5 βαςίλεια.                                                      (μον. 2.5) 

Οργανιςμόσ Βαςίλειο 

ςαλμονζλλα μονιρθ 

λφκοσ ηϊα 

αμοιβάδα πρϊτιςτα 

πεφκοσ φυτά 

μανιτάρι μφκθτεσ 
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3. Να αντιςτοιχίςετε ςτον πιο κάτω πίνακα το κάκε όργανο με τθ αντίςτοιχθ λειτουργία του. τθ 

ςτιλθ Α περιςςεφει ζνασ όροσ.                                                                                         (μον. 2.5) 

Στιλθ Α: Πργανο  Στιλθ Β: Λειτουργία 

Α. ςτομάχι Α2 1. Αντλία του αίματοσ 

Β. υκϊτι Β3 2. Προςωρινι αποκικευςθ τροφισ και ςυνζχιςθ τθσ πζψθσ 

Γ. Καρδιά Γ1 3. Απαλλάςςει τον οργανιςμό από βλαβερζσ  
ουςίεσ και παράγει τθ χολι 

Δ. Πνεφμονασ  Δ5 4. Ολοκλιρωςθ τθσ πζψθσ τθσ τροφισ 

Ε. Λεπτό ζντερο Ε4 5. Τπεφκυνο όργανο για τθν αναπνοι 

τ. Χοντρό ζντερο   

 

4. Να ςυμπλθρϊςετε τισ ενδείξεισ του ςχεδιαγράμματοσ του αναπαραγωγικοφ ςυςτιματοστου 

άντρα.                                                                                                                                   (μον. 2.5)  

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

1. προςτάτθσ αδζνασ. 

2. ςπερματικόσ πόροσ 

3. πζοσ 

4. επιδυδιμίδα 

5. όρχισ 
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ΜΕΟΣ Β: Αποτελείται από 3 ερωτιςεισ. Κάκε ερϊτθςθ βακμολογείται με 6 μονάδεσ. 

Να απαντήςετε ςε όλεσ τισ ερωτήςεισ του Β’ μζρουσ. 

1. Α. Να ονομάςετε τισ 2 ςυνομοταξίεσ των ηϊων και να κατατάξετε ςε αυτζσ τα ακόλουκα ηϊα:  

φίδι, ςαλιγγάρι, κατςίκα, βάτραχοσ, ςκουλήκι, αςτερίασ, αχινόσ, λαγόσ                    (μον.2.5) 

Συνομοταξία Α: Αςπόνδυλα Συνομοταξία Β: Σπονδυλωτά 

Σαλιγγάρι Φίδι 

Σκουλίκι Κατςίκα 

Αςτερίασ Βάτραχοσ 

λαγόσ λαγόσ 

 

Β. Να κατατάξετε ςτισ ςωςτζσομοταξίεσ των ςπονδυλωτϊν ηϊων, τα ακόλουκα ηϊα: αετόσ, 

αλεποφ, πζςτροφα, ςαφρα, βάτραχοσ.                                                                                  (μον. 2.5) 

Οργανιςμόσ Ομοταξία 

Αετόσ Πτθνά 

Αλεποφ Θυλαςτικά 

Πζςτροφα Ψάρια 

αφρα Ερπετά 

Βάτραχοσ 
Αμφίβια 

 

Γ. Να γράψετε 2 χαρακτθριςτικά γνωρίςματα τθσ ομοταξίασ ςτθν οποία ανικει ο βάτραχοσ. (μον. 1) 

Ι..Ζχει λείο και υγρό δζρμα 

ΙΙ Αναπνζει  με βράγχια ςτα αρχικά ςτάδια τθσ ηωισ του και ακολοφκωσ με πνεφμονεσ. 

 

2. Α. Να ςυμπλθρϊςετε τον πιο κάτω πίνακα για το τι χρειάηεται για τθ διεξαγωγι τθσ 

φωτοςφνκεςθσ και τα προϊόντα τθσ.                                                                                        (μον. 1.5) 

Ρρώτεσ φλεσ Απαραίτθτοι παράγοντεσ Ρροϊόντα 

1. διοξείδιο του άνκρακα 1.φωσ 1. γλυκόηθ/άμυλο 

2. νερό 2. χλωροφφλλθ 2. οξυγόνο 
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Β. Να γράψετε 3 λόγουσ για τθ ςθμαςία τθσ φωτοςφνκεςθσ για τθ ηωι ςτον πλανιτθ.              (μον. 1.5) 

Ι. Δεςμεφονται τεράςτιεσ ποςότθτεσ διοξειδίου του άνκρκα που προκαλεί το φαινόμενο του 

κερμοκθπίου. 

ΙΙ. Απελευκερϊνονται τεράςτιεσ ποςότθτεσ οξυγόνου που χρειάηεται για τθν αναπνοι. 

ΙΙΙ. Παράγεται το άμυλο που είναι πθγι τροφισ 

Γ. Να γράψετε 3 επιπτϊςεισ του φαινομζνου του κερμοκθπίου.                                                     (μον. 1.5) 

Ι. Τπερκζρμανςθ του πλανιτθ 

ΙΙ. Λιϊςιμο των πάγων 

ΙΙΙ. Εξαφάνιςθ ειδϊν λόγω καταςτροφισ των οικοςυςτθμάτων τουσ. 

Δ.  Ι. Να γράψετε ποιοσ είναι ο ρόλοσ τθσ χλωροφφλλθσ.                                                                   (μον. 0.5) 

Δζςμευςθ τθσ θλιακισ ενζργειασ 

ΙΙ. Να γράψετε ςε ποιο οργανίδιο του φυτικοφ κυττάρου γίνεται θ φωτοςφνκεςθ.                    (μον. 0.5) 

τουσ χλωροπλάςτεσ 

ΙΙΙ. Να γράψετε 1 τρόπο με τον οποίο αποδεικνφεται ότι το φυτό φωτοςυνκζτει.                        (μον. 0.5) 

Ανίχνευςθ αμφλου 

3. Δίνεται το ακόλουκο τροφικό πλζγμα. Να απαντιςετε ςτισ ακόλουκεσ ερωτιςεισ. 
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Ι.Να γράψετε 2 τροφικζσ αλυςίδεσ:                                                                                                          (μον. 2) 

Α. πεφκο ==> μελίγκρα ==> δρυοκολάπτθσ.==> κουκουβάγια 

Β βελανιδιά==> κάμπια ==> κότςυφασ ==> κουκουβάγια  

ΙΙ. Να γράψετε 2παραγωγοφσ, 2 φυτοφάγουσ οργανιςμοφσ, 2 ςαρκοφάγουσ, 2ανϊτερουσ κθρευτζσ.      

                                                                                                                                                             (μον. 2) 

 

ΙΙΙ. Να εξθγιςετε γιατί ςε κάκε οικοςφςτθμα επικρατεί ζνα τροφικό πλζγμα και όχι αυςτθρά τροφικζσ 

αλυςίδεσ.                                                                                                                                                          (μον. 1) 

Οι οργανιςμοί που ηουν ςε ζνα οικοςφςτθμα τρζφονται με περιςςότερουσ του ενόσ οργανιςμοφσ 

ϊςτε να μθν κυνδινεφουν να εξαφανιςτοφν αν εκλζιψει θ πρϊτθ τουσ τροφι. 

IV. Να γράψετε ποιοι 3 οργανιςμοί κα επθρεαςτοφν άμεςα, αν από παρατεταμζνθ ξθραςία 

καταςτραφοφν τα ποϊδθ φυτά και γιατί.                                                                                          (μον. 1) 

αλιγκάρια, πεταλοφδα και βάτραχοσ γιατί τα ςαλιγκάρια και θ πεταλοφδα τρζφονται αποκλειςτικά 

από τα ποϊδθ φυτά και ακολοφκωσ κα εξαφανιςτεί ο βάτραχοσ γιατί τρζφεται αποκλειςτικά  με τθ 

πεταλοφδα που κα ζχει ιδθ εξαφανιςτεί. 

ΜΕΟΣ Γ: Αποτελείται από 1 ερϊτθςθ. Η ερϊτθςθ βακμολογείται με12 μονάδεσ. 

Α. Να γράψετε ζνα ρόλο για τα εξισ μζρθτου αναπαραγωγικοφ ςυςτιματοσ του άντρα.              (μον. 2) 

Όνομα μζρουσ Λειτουργία 

όρχισ Παραγωγι ςπζρματοσ 

επιδιδυμίδα Προςωρινι αποκικευςθ ςπζρματοσ και παραγωγι εκκριμάτων 

πζοσ Διοχζτευςθ του ςπζρματοσ ςτο γυναικείο αναπαραγωγικό ςφςτθμα 

όςχεο Προςταςία των όρχεων/ διατιρθ των όρχεων ςτθ ςωςτι κερμοκραςία 

ιρθςθ τθσ γυναικε......................................................................................  

 

Β. Να γράψετε τθν πορεία του ςπζρματοσ από το ςθμείο παραγωγισ του μζχρι τθν ζξοδο.     (μον. 2) 

1 όρχισ.==> 2. επιδυδιμίδα==>3.  περματικόσ πόροσ ==>4. ουρικρα 

 

Ραραγωγοί Φυτοφάγοι οργανιςμοί Σαρκοφάγοι 
οργανιςμοί 

Ανώτεροι κθρευτζσ 

Ποϊδθ φυτά κάμπια Κότςιφασ Φίδι 

βελανιδιά ςαλιγκάρια δρυοκολάπτθσ κουκουβάγια 
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Γ. Ι) Να εξθγιςετε τι ονομάηουμε καταμινιο κφκλο τθσ γυναίκασ.                                            (μον. 1) 

Σα γεγονότα που γίνονται ςτο αναπαραγωγικό ςφςτθμα τθσ γυναίκασ από τθν ανάπτυξθ και ωρίμανςθ 

του ωαρίου ςτθ ωοκικθ μζχρι τθν αποβολι του με τθν ζμμυνθ ρφςθ. 

 

ΙΙ) Η Γεωργία είναι παντρεμζνθ και κζλει ν’αποκτιςει παιδί. Ο καταμινιοσ κφκλοσ τθσ είναι 28 μζρεσ.  

Αν θ ζμμθνθ τθσ ρφςθ ξεκίνθςε ςτισ 3 Ιουνίου και ιλκε ςε ερωτικι επαφι με τον άντρα τθσ (χωρίσ 

προφυλάξεισ) ςτισ 18 Ιουνίου. Να βρείτε τα ακόλουκα:                                                                        (μον. 2) 

α. Πότε είναι θ κρίςιμθ περίοδοσ τθσ: 13-18/6. 

β. Αν ζμεινε ζγκυοσ και γιατί;  

Τπάρχουν πικανότθτεσ να ζμεινε ζγκυοσ γιατί θ ςεξουαλικι επαφι ζγινε ςε θμερομθνία που εμπίπτει 

ςτθν κρίςιμθ τθσ περίοδο. 

ΔΕ Τ ΤΕ ΡΕΜ ΡΑ ΣΑΒ 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       

 

Δ. Να γράψετε 4 αλλαγζσ που ςυμβαίνουν ςτο ςϊμα ενόσ κοριτςιοφ κατά τθν εφθβεία.(μον. 2) 

I. Ανάπτυξθ ςτικουσ 

II. Ανάπτυξθ λεκάνθσ. 

III. Ζμμυνθ ρφςθ 

IV. Σριχοφυία ςτα γεννθτικά όργανα και μαςχάλεσ 

 

 

Ε. Να τοποκετιςετε τα ακόλουκα γεγονότα ςτθ ςωςτι ςειρά.                                                         (μον. 1.5) 

Στάδιο Σειρά 

Απελευκζρωςθ ωαρίου ςτισ ςάλπιγγεσ 2 

Γονιμοποίθςθ ςτισ ςάλπιγγεσ και ςχθματιςμόσ του ηυγωτοφ 4 

Ωρίμανςθ ωαρίου ςτθν ωοκικθ 1 

χθματιςμόσ πλακοφντα και ομφάλιου λϊρου 6 

Εμφφτευςθ του ηυγωτοφ ςτα τοιχϊματα τθσ μιτρασ 5 

Εκςπερμάτωςθ ςτον κόλπο και κατεφκυνςθ των ςπερματοηωαρίων  
προσ τισ ςάλπιγγεσ 

3 
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Να εξθγιςετε με απλά λόγια τουσ ακόλουκουσ όρουσ:                                                                    (μον. 1.5) 

Γονιμοποίθςθ: θ ζνωςθ του ςπερματοηωαρίου με το ϊαριο και ςχθματιςμόσ του ηυγωτοφ 

Ωορρθξία: .απελευκζρωςθ του ωαρίου από τθν ωοκικθ ςτθν ςάλπιγγα 

Ζμμθνθ ρφςθ: Αποβολι μζςω του κόλπου του αγονιμοποίθτου ωαρίου μαηί με αίμα και βλζννα απο 

τθ μιτρα. 

 

                                                                                                                                                                  Ο διευκυντισ: 

 

 

                                                                                                                                                       Παναγιϊτθσ Λαμπίτςθσ 



1 

 

 

 

 

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 

ΙΟΤΝΙΟΤ 2016 

ΒΑΘ. : …………………………/40 

 

ΟΛΟΓΡ. : ………………………… 

 

ΤΠΟΓΡ. : ………………………… 

 

 

ΣΑΞΗ : Α΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ :06/06/2016  

 

 

ΜΑΘΗΜΑ : ΦΤΙΚΑ (ΒΙΟΛΟΓΙΑ) 

 

ΥΡΟΝΟ : 1.30΄  

 

 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΜΑΘΗΣΗ/ΣΡΙΑ : 

 

………………………………………………… 

 

 

ΣΜΗΜΑ : ……….. 

 

ΑΡΙΘΜΟ : ……… 

 

ΟΓΗΓΙΔ:   Να γξάθεηε κόλν κε κπιε ή κε καύξν κειάλη. 

                      Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πγξνύ/ ηαηλίαο. 

                     Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από ελληά (9) ζειίδεο. 

ΜΔΡΟ Α΄ : Απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) εξωηήζεηο. 

           Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δπόκηζε (2.5) κνλάδεο. 

                      Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξωηήζεηο. 

 

Δξώηεζε 1 

Να ζπκπιεξώζεηε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο : 

 

α) Οη εηεξόηξνθνη νξγαληζκνί δελ θσηνζπλζέηνπλ δηόηη δελ έρνπλ ριωξνπιάζηεο κε 

ριωξνθύιιε. 

 

β) Ζ αλάπηπμε ηεο επηζηήκεο νθείιεηαη, θπξίσο, ζηελ εθαξκνγή ηεο επηζηεκνληθήο 

κεζόδνπ. 

 

γ) Δπθαξπσηηθά νλνκάδνληαη ηα θύηηαξα  πνπ έρνπλ ππξήλα. 

 

δ) Σν πξώην από ηα ηέζζεξα επηζηεκνληθά θξηηήξηα ηαμηλόκεζεο ησλ δσληαλώλ  

 

νξγαληζκώλ είλαη ν αξηζκόο θπηηάξωλ ηνπ ζώκαηνο. 

 

ε) Νεθξά ζώκαηα ραξαθηεξίδνληαη απηά πνπ είραλ θάπνηε δωή θαη ηώξα δελ έρνπλ. 

                                                                                                                 (5Υ 0.5κ=2.5κ) 
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Δξώηεζε 2 

 

ηε δηπιαλή εηθόλα θαίλνληαη δύν 

ζπζηήκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ.  

 

α) Πνηα είλαη απηά ηα νξγαληθά  

ζπζηήκαηα; 

 

Δξεηζηηθό ζύζηεκα 

Μπϊθό ζύζηεκα 

                                                           

                                                                                                                (2Υ0.25κ=0.5κ)                                                                                                                                                             

β) Να εμεγήζεηε πώο ζπλεξγάδνληαη κεηαμύ ηνπο ηα πην πάλσ νξγαληθά ζπζηήκαηα. 

 

Σν εξεηζηηθό ζύζηεκα ζηεξίδεη ην ζώκα θαη πάλω ζηα νζηά βξίζθνληαη νη κύεο, 

νη νπνίνη ζε ζπλεξγαζία κε απηά βνεζνύλ ζηελ θίλεζε ηνπ νξγαληζκνύ.  
                                                                                                                        (1Υ1κ=1κ)                                                                                                                 

γ) Να αλαθέξεηε ζε πνην νξγαληθό ζύζηεκα αλήθεη θάζε έλα από ηα πην θάησ όξγαλα 

ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ. 

 

ΟΡΓΑΝΟ ΟΡΓΑΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 

Αηκνθόξα αγγεία Κπθινθνξηθό ζύζηεκα  

Λεπηό έληεξν Πεπηηθό ζύζηεκα 

Λάξπγγαο Αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα 

Νεθξνί Οπξνπνηεηηθό ζύζηεκα 

                                                                                                                   (4Υ0.25κ=1κ) 

Δξώηεζε 3 

 

α) Να γξάςεηε δύν (2) : 

 

η) όξγαλα ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ άληξα πνπ παξάγνπλ εθθξίκαηα: 

 

πξνζηάηεο αδέλαο θαη επηδηδπκίδα 

                                                                                                                (2Υ0.25κ=0.5κ) 

ηη) ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπεξκαηνδσαξίνπ πνπ ην βνεζνύλ λα θηλείηαη  γξήγνξα : 

 

πδξνδπλακηθό ζρήκα θαη νπξά                                                                                                                   

                                                                                                                (2Υ0.25κ=0.5κ) 

β) Ση είλαη ε θξπςνξρία; Να εμεγήζεηε ζε ζπληνκία. 

 

Δίλαη ε πάζεζε θαηά ηελ νπνία ν έλαο ή θαη νη δύν όξρεηο δελ βξίζθνληαη ζηε 

ζωζηή ηνπο ζέζε κέζα ζην όζρεν. 

 

                                                                                                                  (1Υ0.5κ=0.5κ)   
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γ) Να αλαθέξεηε δύν (2) αιιαγέο ζην ζώκα ησλ θνξηηζηώλ θαη δύν (2) ζην ζώκα ησλ 

αγνξηώλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζηελ εθεβεία. 

 

Κνξίηζηα : Αλάπηπμε ζηήζνπο 

                  Έλαξμε έκκελεο ξήζεο 

 

Αγόξηα :  Μπϊθή αλάπηπμε 

                Σξηρνθπΐα ζην ζώκα θαη ζην πξόζωπν  

                                                                                                                   (4Υ0.25κ=1κ) 

 

Δξώηεζε 4 

 

α) Να γξάςεηε κηα ηξνθηθή αιπζίδα ζηελ νπνία λα ζπκκεηέρνπλ νη νξγαληζκνί : 

θάζζα, ζπηδαεηόο, θίδη, ηξεκηζηά. 

 

ηξεκηζηά → θάζζα → θίδη  → ζπηδαεηόο       
                                                                                                                   (4Υ0.25κ=1κ)                                                                                                                                                                

 

β) Ση δείρλνπλ ηα βέιε ζε κηα ηξνθηθή αιπζίδα; 

 

Σελ κεηαθνξά ελέξγεηαο. 

                                                                                                                  (1Υ0.5κ=0.5κ)                                                                          

 

γ) Πνην είλαη ην πην ρξήζηκν, γηα λα θαηαιάβνπκε ηηο ηξνθηθέο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ 

νξγαληζκώλ, κηα ηξνθηθή αιπζίδα ή έλα ηξνθηθό πιέγκα; 

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

 

Σν ηξνθηθό πιέγκα γηαηί καο δείρλεη ηηο ηξνθηθέο ζρέζεηο όιωλ ηωλ νξγαληζκώλ 

ελόο νηθνζπζηήκαηνο.                                                                                                                          
                                                                                                                     (2Υ0.5κ=1κ)  

 

  

ΜΔΡΟ Β΄ : Απνηειείηαη από ηξεηο (3) εξωηήζεηο. 

                     Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε έμη (6)κνλάδεο. 

                     Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξωηήζεηο. 

 

 

Δξώηεζε 5 

 

α) ηε δηπιαλή εηθόλα ζαο δίλνληαη  

δύν θύηηαξα.  

Αθνύ ηα παξαηεξήζεηε  

λα απαληήζεηε ηα εξσηήκαηα πνπ  

αθνινπζνύλ ζηελ επόκελε ζειίδα. 

 

 

η) Να γξάςεηε ηα κέξε ησλ 

θπηηάξσλ πνπ δείρλνπλ νη αξηζκνί 1 

έσο 4. 
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1: θπηηαξόπιαζκα             2 : ππξήλαο 

 

3 : ρπκνηόπην                     4 : θπηηαξηθό ηνίρωκα  

                                                                                                                   (4Υ0.25κ=1κ) 

 

ηη) Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ κέξνπο κε αξηζκό 2 πνπ θαίλεηαη ζηα θύηηαξα ηεο 

πξνεγνύκελεο ζειίδαο; 

 

Διέγρεη θαη θαηεπζύλεη όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ θπηηάξνπ.                                                                                                                
                                                                                                                  (1Υ0.5κ=0.5κ) 

 

β) Να γξάςεηε ηξεηο (3) δηαθνξέο αλάκεζα ζην δσηθό θαη ην θπηηθό θύηηαξν. 

 

ΕΩΗΚΟ ΚΤΣΣΑΡΟ ΦΤΣΗΚΟ ΚΤΣΣΑΡΟ 

Γελ έρεη ριωξνπιάζηεο Έρεη ριωξνπιάζηεο 

Γελ έρεη ρπκνηόπην Έρεη ρπκνηόπην 

Γελ έρεη θπηηαξηθό ηνίρωκα Έρεη θπηηαξηθό ηνίρωκα 

                                                                                                                  (3Υ0.5κ=1.5κ) 

 

γ) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο : 

 

● Κύηηαξν είλαη ε δνκηθή θαη ιεηηνπξγηθή κνλάδα ηεο δσήο. 

 

● Ζ ακνηβάδα είλαη κνλνθύηηαξνο νξγαληζκόο πνπ αλήθεη ζην βαζίιεην πξώηηζηα 

 

● Σν κηθξνζθόπην έρεη δύν είδε θαθώλ, ηνπο πξνζνθζάικηνπο θαη ηνπο  

αληηθεηκεληθνύο 

 

● Σν θσηνληθό κηθξνζθόπην κεγεζύλεη ηα αληηθείκελα κέρξη 1000 θνξέο. 

 

● Γηα ηελ εηνηκαζία κηθξνζθνπηθνύ παξαζθεπάζκαηνο ρξεζηκνπνηνύκε  γπάιηλα  

 

αληηθείκελα όπσο ε αληηθεηκελνθόξνο πιάθα 

 

● Σν ζύλνιν ησλ νξγάλσλ πνπ ζπλεξγάδνληαη κεηαμύ ηνπο γηα λα θάλνπλ κηα  

 

ιεηηνπξγία ελόο νξγαληζκνύ νλνκάδεηαη νξγαληθό ζύζηεκα 

                                                                                                                     (6Υ0.5κ=3κ) 
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Δξώηεζε 6 

 

α) ηα πην θάησ ζρεδηαγξάκκαηα παξνπζηάδνληαη ην αλαπαξαγσγηθό ζύζηεκα ηνπ 

άληξα θαη ηεο γπλαίθαο. 

Να αλαγλσξίζεηε θαη λα νλνκάζεηε ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί ηα όξγαλα πνπ 

ζεκεηώλνληαη κε ηνπο αξηζκνύο 1 έσο 10.  

 

 
 

1 Πένο 6 Κόιπνο 

2 Οπξήζξα 7 Ωνζήθε 

3 πεξκαηηθόο πόξνο 8 Ωαγωγόο 

4 Πξνζηάηεο αδέλαο 9 Μήηξα 

5 Δπηδηδπκίδα 10 Σξάρεινο 

                                                                                                              (10Υ0.25κ=2.5κ) 

 

β) Να ζπκπιεξώζεηε κε ην θαηάιιειν όξγαλν : 

 

    ● Παξάγνπλ ηα ζπεξκαηνδσάξηα όξρεηο 

 

    ● ε απηό ηνπνζεηνύληαη ηα ζπεξκαηνδσάξηα θαηά ηε ζεμνπαιηθή επαθή θόιπνο 

 

    ● Πξνζσξηλή απνζήθε ζπεξκαηνδσαξίσλ επηδηδπκίδα 

 

    ● Δθεί γίλεηαη ε γνληκνπνίεζε ωαγωγό 

 

    ● Δμαζθαιίδεη ζηνπο όξρεηο ρακειόηεξε ζεξκνθξαζία από απηή ηνπ ζώκαηνο  

 

       όζρεν 

 

    ● Διεπζεξώλνπλ, ζπλήζσο, έλα σάξην θάζε κήλα ωνζήθεο                                                                                                                    

                                                                                                                (6Υ0.25κ=1.5κ)   
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 γ) Σν πην θάησ ζρεδηάγξακκα αθνξά ηνλ θαηακήλην θύθιν 28 εκεξώλ κηαο γπλαίθαο. 

 

 
 

Να γξάςεηε πώο νλνκάδεηαη θαη γηαηί νλνκάδεηαη έηζη ην ρξνληθό δηάζηεκα κεηαμύ 11
εο

 

θαη 16
εο 

εκέξαο ηνπ θαηακήληνπ θύθινπ ηεο πην πάλσ γπλαίθαο.              

 

Κξίζηκε πεξίνδνο, γηαηί είλαη νη κέξεο ηνπ θαηακήληνπ θύθινπ όπνπ κία γπλαίθα 

κπνξεί λα κείλεη έγθπνο εάλ έξζεη ζε ζεμνπαιηθή επαθή.                                                                                                                                                        
                                                                                                                     (2Υ0.5κ=1κ) 

δ) Αλ ε πην πάλσ γπλαίθα είρε πεξίνδν ζηηο 2 Ηαλνπαξίνπ, πόηε αλακέλεηαη λα έρεη ηελ 

επόκελή ηεο πεξίνδν;                                                                                         

 

 30 Ιαλνπαξίνπ 

                                                                                                                        (1Υ1κ=1κ)                                                                                                                    

 

Δξώηεζε 7 

 

α) ηελ πην θάησ εηθόλα παξνπζηάδεηαη έλα κέξνο ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο 

απνρξσκαηηζκνύ ελόο πξάζηλνπ θύιινπ. 

Να απαληήζεηε ηα εξσηήκαηα πνπ αθνινπζνύλ. 

 
 

η) Γηαηί πξηλ ξίμνπκε ην πξάζηλν θύιιν ζην νηλόπλεπκα ην ηνπνζεηήζακε  ζε δεζηό 

λεξό; 

Γηα λα ζπάζνπλ νη θπηηαξηθέο κεκβξάλεο ηωλ θπηηάξωλ θαη λα κπνξέζεη λα 

ειεπζεξωζεί ε ριωξνθύιιε. 

 

                                                                                                                      (1Υ1κ=1κ) 

ηη) Γηαηί ρξεζηκνπνηήζακε ην νηλόπλεπκα ζην πην πάλσ πείξακα; 

 

Γηα λα απνκαθξπλζεί πην εύθνια ε ριωξνθύιιε                                                                                                                               
                                                                                                                           (1Υ1κ=1κ) 

ηηη) Γηαηί ν ιύρλνο (θσηηά) πξέπεη λα ζβήζεη; 

 

Γηαηί ην νηλόπλεπκα είλαη εύθιεθην πιηθό   
                                                                                                                     (1Υ0.5κ=0.5κ)     
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β) Ο Γηάλλεο έρεη ζρεδηάζεη ην πείξακα πνπ θαίλεηαη ζηελ πην θάησ εηθόλα. 

 

                
 

ε 48 ώξεο έθνςε ηα θύιια Α, Β, Γ θαη ηα απνρξσκάηηζε. Αθνινύζσο έξημε δηάιπκα 

ησδίνπ θαη ζηα ηξία απνρξσκαηηζκέλα θύιια γηα λα αληρλεύζεη ηελ παξνπζία ή όρη  

ακύινπ. 

ε πνην/α θύιια ζα αληρλεύζεη άκπιν; 

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

 

ΦΤΛΛΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ 
(Αλ ππάξρεη ή όρη άκπιν) 

ΑΗΣΗΟΛΟΓΖΖ 

Α Τπάξρεη άκπιν Έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ όια ηα πιηθά πνπ 

ρξεηάδεηαη ην θπηό γηα λα θωηνζπλζέζεη, 

δειαδή θωο, λεξό, ριωξνθύιιε θαη δηνμείδην 

ηνπ άλζξαθα. 

  

Β Γελ ππάξρεη άκπιν Γελ ππάξρεη θωο 

Γ Γελ ππάξρεη άκπιν Γελ ππάξρεη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα γηαηί 

δεζκεύεηαη από ην θαπζηηθό λάηξην. 

                                                                                                                (6Υ0.25κ=1.5κ)                                     

 

γ) Να εξκελεύζεηε ηελ αθόινπζε πξόηαζε : 

<< Ζ κείσζε ησλ ηξνπηθώλ δαζώλ απμάλεη έληνλα ην θαηλόκελν ην ζεξκνθεπίνπ>>.  

 

Σα θπηά θωηνζπλζέηνληαο δεζκεύνπλ ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη έηζη όηαλ 

ηξνπηθά δάζε κεηώλνληαη ην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ απμάλεηαη έληνλα αθνύ 

απμάλεηαη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα ηεο αηκόζθαηξαο.  

 

                                                                                                                           (2Υ1κ=2κ) 
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ΜΔΡΟ Γ΄ : Απνηειείηαη από κία (1) εξώηεζε ηωλ 12 κνλάδωλ. 

 

Δξώηεζε 8 

 

Να παξαηεξήζηε ην ηξνθηθό πιέγκα ηεο πην θάησ εηθόλαο θαη λα απαληήζεηε ηα 

εξσηήκαηα πνπ αθνινπζνύλ. 

 

                             
 

α) Να νλνκάζεηε ηνλ παξαγσγό/γνύο πνπ θαίλνληαη ζην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα. 

 

Γέληξα θαη γξαζίδη 

                                                                                                                     (2Υ0.5κ=1κ) 

 

β) Πώο κπνξνύκε λα νλνκάζνπκε δηαθνξεηηθά ηνπο παξαγσγνύο θαη γηαηί; 

 

Απηόηξνθνπο νξγαληζκνύο γηαηί παξάγνπλ κόλνη ηνπο ηελ ηξνθή ηνπο κε ηε 

ιεηηνπξγία ηεο θωηνζύλζεζεο.  

                                                                                                                     (2Υ0.5κ=1κ) 

 

γ) Πνηνο/νη νξγαληζκνί από ην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα κπνξνύλ λα νλνκαζηνύλ 

θνξπθαίνη ζεξεπηέο θαη γηαηί; 

 

Γεξάθη θαη ιηνληάξη γηαηί δελ ηξώγνληαη από θαλέλα άιιν νξγαληζκό ζην 

ηξνθηθό πιέγκα. 

                                                                                                                  (3Υ0.5κ=1.5κ)                                                                                                                  

 

δ) Να γξάςεηε κία ηξνθηθή αιπζίδα κε βάζε ην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα, ε νπνία 

λα απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) νξγαληζκνύο. 

 

Γξαζίδη → Πνληίθη → Φίδη → Γεξάθη 

 

                                                                                                                        (1Υ1κ=1κ)                                                                 
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ε) Να γξάςεηε ηξία (3) θνηλά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα πνπ έρνπλ κεηαμύ ηνπο νη 

ηξνθηθέο αιπζίδεο. 

 

Όιεο μεθηλνύλ κε παξαγωγνύο 

Όιεο ηειεηώλνπλ κε θνξπθαίν ζεξεπηή 

ε όιεο ππάξρνπλ δύν ή πεξηζζόηεξνη ζεξεπηέο    
                                                                                                                  (3Υ0.5κ=1.5κ)                                                                                                  

 

ζη) Αλ ζην ηξνθηθό πιέγκα ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο εθαξκνζηεί ζπζηεκαηηθή 

βόζθεζε από πξόβαηα, ηόηε πνηνο/νη νξγαληζκνί κπνξεί λα επεξεαζηνύλ ζεηηθά; 

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

 

Σν ιηνληάξη γηαηί ζα απμεζεί ε ηξνθή ηνπ.                                                                                                                         
                                                                                                                     (2Υ0.5κ=1κ) 

δ) Πνηα είλαη ε βαζηθή δνκηθή δηαθνξά αλάκεζα ζην ηξηδόλη (έληνκν) θαη ζην ειάθη; 

 

Σν ηξηδόλη δελ έρεη ζπνλδπιηθή ζηήιε ελώ ην ειάθη έρεη.                                                                                                                            
                                                                                                                        (1Υ1κ=1κ) 

ε) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα κε ηνπο δσηθνύο νξγαληζκνύο πνπ 

θαίλνληαη ζην ηξνθηθό πιέγκα ηεο πξνεγνύκελε ζειίδαο. 

 

ΟΜΟΣΑΞΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ/ΟΗ 

Θειαζηηθά Πνληίθη, ιαγόο, ειάθη, ιηνληάξη 

Ακθίβηα Βάηξαρνο 

Δξπεηά Φίδη 

Πηελά Γεξάθη 

Αξζξόπνδα Σξηδόλη 

                                                                                                                   (8Υ0.25κ=2κ) 

 

ζ) Να γξάςεηε δύν (2) ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζην θίδη θαη ην βάηξαρν. 

 

Σν θίδη αλαπλέεη κε πλεύκνλεο ελώ ν βάηξαρνο πξώηα κα βξάγρηα θαη κεηα΄κε 

πλεύκνλεο.  

Σν δέξκα ηνπ θηδηνύ θαιύπηεηαη κε θνιίδεο ελώ ηνπ βαηξάρνπ είλαη ιείν θαη 

πγξό.                                                                                                                            
                                                                                                                        (2Υ1κ=2κ) 

 

 

Η Γηεπζύληξηα 

 

 

 

Αλδξνύια Μαπξνπδή 
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                                                                 ΣΜΖΜΑ: ............    ΑΡ.: …….  
  
 

 
 

ΠΡΟΟΥΖ 
 
 

ΟΓΖΓΗΔ:   Να γξάςεηε κόλν κε κπιε ή καύξν ζηπιό. 

                    Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πγξνύ (Tipp-Ex).  

         Να απαληεζνύλ θαη ηα ηξία κέξε Α΄, Β΄ θαη Γ΄ ηνπ εμεηαζηηθνύ δνθηκίνπ. 

                     

                    Τν γξαπηό εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από δεθαηξείο (13) ζειίδεο.          

                     
 
 
 
 

ΚΑΛΖ ΔΠΗΣΤΥΗΑ 
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ΜΔΡΟ Α΄:  Απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο.  

                     Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δπόκηζε (2.5) κνλάδεο.  

                     Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο.  

Δξώηεζε 1 

(α)  Να ζπκπιεξώζεηε θαηάιιεια ηηο πην θάησ πξνηάζεηο.                                                                  

i)  Τα ζώκαηα πνπ έρνπλ δσή νλνκάδνληαη έκβηα ζώκαηα, ελώ ηα ζώκαηα πνπ 

δελ έρνπλ θαη δελ είραλ πνηέ δσή νλνκάδνληαη άβηα ζώκαηα.    

ii)  Τν νξγαλίδην ησλ δσηθώλ θαη θπηηθώλ θπηηάξσλ, ην νπνίν πεξηέρεη ην γελεηηθό 

πιηθό (DNA) θαη ειέγρεη όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο είλαη ν ππξήλαο 

iii)  Η δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ νξγαληζκώλ 

νλνκάδεηαη ηαμηλόκεζε                                                                                                       

                                                                                     (4 x 0.5 κ = 2 κ)    κ: …… 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

(β)  Να γξάςεηε δύν (2) θνηλέο ιεηηνπξγίεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ όια ηα ζώκαηα πνπ  

       έρνπλ δσή. 

  Αλαπαξαγσγή, απέθθξηζε, αλάπηπμε, εξεζηζηηθόηεηα, αλαπλνή, θίλεζε                                           

                                                                                            (2 x 0.25 κ = 0.5 κ)    κ: ……  

Δξώηεζε 2 

(α)  Να ζπκπιεξώζεηε ηα πην θάησ θνπηηά, ώζηε λα δεκηνπξγήζεηε κηα ηξνθηθή  

       αιπζίδα, ζηελ νπνία λα ζπκκεηάζρνπλ ν πνληηθόο, ε αθξίδα, ε αιεπνύ θαη ε  

       βειαληδηά (θπηό). 

                                                                                   

βειαληδηά  αθξίδα  πνληηθόο  αιεπνύ 

 
                                                                                                 (4 x 0.5 κ = 2 κ)    κ: …… 

(β)  Γηα ηελ πην πάλσ ηξνθηθή αιπζίδα, λα νλνκάζεηε έλα ζήξακα θαη έλα ζεξεπηή.            

Θήξακα Θεξεπηήο 

Βειαληδηά Αθξίδα 

Αθξίδα  Πνληηθόο  

Πνληηθόο  Αιεπνύ 

 

                                                                                            (2 x 0.25 κ = 0.5 κ)    κ: …… 
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Δξώηεζε 3 

 

(α)  Να γξάςεηε ηηο δύν (2) πξώηεο ύιεο, πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε θσηνζύλζεζε.   

 Νεξό 

  Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα         

                                                       (2 x 0.25 κ = 0.5 κ)    κ: ……                     

(β)  Να ζπκπιεξώζεηε ην πην θάησ δηάγξακκα, πνπ αθνξά ζε βήκαηα   
       Δπηζηεκνληθήο Μεζόδνπ, αμηνπνηώληαο ηηο αθόινπζεο έλλνηεο πνπ ζαο δίλνληαη   

       αιθαβεηηθά:   

 

Απνηειέζκαηα,  Γηαηύπσζε λέαο ππόζεζεο,  Γηάςεπζε - απόξξηςε 

ππόζεζεο,  Δξώηεκα,  Δπηβεβαίσζε - απνδνρή ππόζεζεο,  Παξαηήξεζε, 

Πείξακα,  πκπεξάζκαηα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               (8 x 0.25 κ = 2 κ)    κ: ……                                                                                                         

 

 

Παξαηήξεζε 

        Δξώηεκα 

 

 

Γηαηύπσζε ππόζεζεο 

 

           Πείξακα 

Απνηειέζκαηα 

 

Γηαηύπσζε λέαο 

ππόζεζεο 

  

πκπεξάζκαηα 

Γηάςεπζε - απόξξηςε 

ππόζεζεο 

Δπηβεβαίσζε - απνδνρή 

ππόζεζεο 
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Δξώηεζε 4 

(α)  Να νλνκάζεηε ηα κέξε Α θαη Β  ηνπ πην θάησ κηθξνζθνπίνπ. 

 
 
 
    Α →  Οπηηθή ηξάπεδα                              

    Β →  Φσηεηλή πεγή 

                                                               
                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

                                                                                            (2 x 0.25 κ = 0.5 κ)    κ: ……                                                  

                                                                                                                                                                                                                

(β)  Να αληηζηνηρήζεηε ηηο πην θάησ εηθόλεο κε ηνπο αληίζηνηρνπο νξηζκνύο ζηνλ πην  

       θάησ πίλαθα.                                                                                                                          

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

 

 

 

                                                                                                 (4 x 0.5 κ = 2 κ)    κ: ……   

                    

  

 

 

                                                                                                                               

      Δηθόλα Αληηζηνίρηζε Οξηζκόο  

Α.   

 

 

 

 

Α→ 4 

 
Β→ 1 

 

Γ→ 2 

 
Γ→ 3 

1. Όξγαλν 
 
 

Β.  

 
 
 

2. Κύηηαξν 
 

Γ.  3. Ιζηόο 
 

Γ.  

 

4. Οξγαληζκόο 
 

Β 

Α 
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ΜΔΡΟ Β΄:  Απνηειείηαη από ηξεηο (3) εξσηήζεηο.  

                     Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε έμη (6) κνλάδεο.  

                     Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο.  

Δξώηεζε 5 
 
 

(α)  i) Τν πην θάησ ζρεδηάγξακκα παξνπζηάδεη ηελ ηαμηλόκεζε ησλ Εσληαλώλ   

           Οξγαληζκώλ ζηα πέληε (5) Βαζίιεηα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Να αληηζηνηρήζεηε ηα Κξηηήξηα Α κέρξη Γ, κε ηα αληίζηνηρα ραξαθηεξηζηηθά, έηζη 

ώζηε λα ζπκπιεξώλεηαη ζσζηά ην πην πάλσ ζρεδηάγξακκα. 

 

        Κξηηήξην Αληηζηνίρηζε             Υαξαθηεξηζηηθό 

             Α 

 

 

Α→ 2 

 
       Β→ 4 

 

Γ→ 3 

 

Γ→ 1 

1.  Τα θύηηαξά ηνπο έρνπλ     
θπηηαξηθό ηνίρσκα; 

 

             Β  2.   Από πόζα θύηηαξα 

απνηειείηαη ην ζώκα ηνπο; 

              Γ  3.  Πώο ν νξγαληζκόο   
      εμαζθαιίδεη ηελ ηξνθή ηνπ; 
   

             Γ 

 

 4.  Τα θύηηαξα ηνπο έρνπλ   
ππξήλα; 

  
                                                                                               (4 x 0.25 κ = 1 κ)    κ: …… 

  

 

 

 

Φπηά, Εώα, Μνλήξε, 
Μύθεηεο, Πξώηηζηα 

Μνλήξε, 
Πξώηηζηα 

Φπηά, Εώα, 
Μύθεηεο 

Κξηηήξην Α 

Μνλήξε Πξώηηζηα 

Κπιτήπιο Β 

Εώα, Μύθεηεο Φπηά 

Κπιτήπιο Γ 

Εώα Μύθεηεο 

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

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

          αλήθεη.        

                                                 

  

Εσληαλόο   

 νξγαληζκόο       

 
         

 

 

 

 

 

 

      ΓΑΣΑ    ΑΜΟΗΒΑΓΑ    ΜΑΝΗΣΑΡΗ  ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟ  

Βαζίιεην  

δσληαλώλ   

νξγαληζκώλ 

ΕΧΑ ΠΡΧΣΗΣΑ ΜΖΚΤΣΔ 
 

ΦΤΣΑ 

                                                                                                                              
                                                                                               (4 x 0.25 κ = 1 κ)    κ: …… 

 

 

(β)  Να παξαηεξήζεηε πξνζεθηηθά ηελ αθηηλνγξαθία ηνπ  

        ςαξηνύ θαη λα ζπκπιεξώζεηε ηελ πξόηαζε πνπ  

        αθνινπζεί. 

            

 

- Τα ςάξηα αλήθνπλ ζηελ Σπλνκνηαμία ησλ πνλδπισηώλ  γηαηί έρνπλ 

ζπνλδπιηθή ζηήιε/ νζηά/ ζθειεηό 

                                                                                                 (2 x 0.5 κ = 1 κ)    κ: …… 

 

(γ)  Να γξάςεηε πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ησλ νξγαληζκώλ πνπ 

αλήθνπλ ζηηο Οκνηαμίεο: Φάξηα, Δξπεηά, Ακθίβηα θαη Πηελά.   

                                                              

        Υαξαθηεξηζηηθά 

          γλσξίζκαηα 
Φάξηα             Δξπεηά             Ακθίβηα              Πηελά 

             

           Πώο είλαη ην  

            δέξκα ηνπο; 

Έρνπλ ιέπηα Έρνπλ θνιίδεο        Λείν θαη πγξό Έρνπλ θηεξά 

 

        Πώο αλαπλένπλ; 

 

     Έρνπλ βξάγρηα 
 Έρνπλ 

Πλεύκνλεο 

Πξώηα κε 

       βξάγρηα θαη 

 κεηά κε 

       πλεύκνλεο 

      Έρνπλ  

πλεύκνλεο 

                                                                                                              

                                                                                                 (6 x 0.5 κ = 3 κ)    κ: ……   
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Δξώηεζε 6 

 

(α)  Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα ηνπ αλζξώπηλνπ   

νξγαληζκνύ κε ηνπο αξηζκνύο 1 - 4 πνπ 

θαίλνληαη ζην δηπιαλό ζρεδηάγξακκα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                                                                                                                 

                                                                                               (4 x 0.25 κ = 1 κ)    κ: ……                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

(β)  Να γξάςεηε ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ πην θάησ νξγάλσλ: 

 πθώηη: Παξάγεη ηε ρνιή θαη απαιιάζζεη ηνλ νξγαληζκό από βιαβεξέο   

νπζίεο, ηηο νπνίεο ζηέιλεη ζην αίκα.  

    Λεπηό έληεξν: Οινθιεξώλεηαη ε πέςε ηεο ηξνθήο πνπ έξρεηαη από ην 

ζηνκάρη, ζε κηθξόηεξεο ζξεπηηθέο νπζίεο. ηε ζπλέρεηα, νη νπζίεο απηέο 

απνξξνθνύληαη από ηα ηνηρώκαηα ηνπ ζσιήλα, γηα λα θαηαιήμνπλ ζην αίκα. 

 

                                                                                                 (2 x 0.5 κ = 1 κ)    κ: …… 

 

(γ)  Να γξάςεηε δύν (2) όξγαλα ηα νπνία αλήθνπλ ζην Δξεηζηηθό ύζηεκα θαη  

      δύν (2) όξγαλα ηα νπνία αλήθνπλ ζην Κπθινθνξηθό ζύζηεκα. 

 

Οξγαληθό ζύζηεκα Όξγαλα 

 

Δξεηζηηθό 

Οζηά, ρόλδξνη, ζύλδεζκνη θαη ηέλνληεο 

 

 

Κπθινθνξηθό 

 

Καξδηά, αίκα θαη αηκνθόξα αγγεία (αξηεξίεο, 

ηξηρνεηδή θαη θιέβεο) 

                                                                                               
                                                                                               (4 x 0.25 κ = 1 κ)    κ: ……  
 

Όξγαλν 

1: Πλεύκνλαο 

 

 

2: ηνκάρη 

 3: Λεπηό Έληεξν 

4: Παρύ Έληεξν 
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(δ)  Σαο δίλνληαη ηα πην θάησ ζρεδηαγξάκκαηα, ηνπ αληξηθνύ θαη ηνπ γπλαηθείνπ 

αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο.  

          

             

 

 

 

 

 

        

      Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα πνπ παξνπζηάδνπλ νη ελδείμεηο 1 - 4. 

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

                                                                                                          

 

                                                                                                              

                                                                                                         (4 x 0.25 κ = 1 κ)    κ: …… 

 

(ε)  Να αληηζηνηρίζεηε ηα πνην θάησ όξγαλα κε ηηο αληίζηνηρεο ιεηηνπξγίεο ηνπο, ζηνλ  

      πην θάησ πίλαθα.       

                                     

    Κξηηήξην Αληηζηνίρηζε Υαξαθηεξηζηηθό 

 Α.  Ωνζήθε 

 

 

Α→ 2 

 
Β→ 4 

 

Γ→ 3 

 

Γ→ 1 

1. Γέρεηαη ην πένο ηνπ άλδξα θαηά ηε ζεμνπαιηθή  

     επαθή θαη δηαζηέιιεηαη θαηά ηνλ ηνθεηό γηα λα  

     πεξάζεη ην παηδί. 

 Β.  Μήηξα 2. Παξαγσγή σαξίσλ θαη ησλ γπλαηθείσλ  

      νξκνλώλ 

 Γ.  Ωαγσγόο  3.  Σπλάληεζε ζπεξκαηνδσαξίνπ κε ην σάξην 

 Γ.  Κόιπνο 

 

 4.  Δκθύηεπζε θαη αλάπηπμε εκβξύνπ  

                                                                                                                     

                                                                                                          (4 x 0.5 κ = 2 κ)    κ: …… 

 

 

Έλδεημε Όξγαλν 

1. Οπξήζξα 

2. Πένο  

3. Χνζήθεο  

4. Μήηξα 
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Δξώηεζε 7 

 

(α)  i) Πνην από ηα πην θάησ θύηηαξα είλαη Πξνθαξπσηηθό θαη πνην είλαη  

          Δπθαξπσηηθό;  
 

                        ΚΤΣΣΑΡΟ Α                                                  ΚΤΣΣΑΡΟ Β       

 

 

 

 

 

 

 

                             ΚΤΣΣΑΡΟ Α: Δπθαξπσηηθό                     

                             ΚΤΣΣΑΡΟ Β: Πξνθαξπσηηθό 

                                                                                                      (2 x 0.25 κ = 0.5 κ)    κ: …… 

 

      ii) Να γξάςεηε ηηο δύν (2) βαζηθέο δηαθνξέο κεηαμύ Δπθαξπσηηθνύ θαη  

          Πξνθαξπσηηθνύ θπηηάξνπ. 

1. Σν Δπθαξπσηηθό έρεη ππξήλα ελώ ην πξνθαξπσηηθό δελ έρεη 

2. Σν Δπθαξπσηηθό έρεη κηηνρόλδξην ελώ ην πξνθαξπσηηθό δελ έρεη 

                                                                                       (2 x 0.5 κ = 1 κ)    κ: ……  

 

(β)  i) Τα πην θάησ ζρήκαηα παξνπζηάδνπλ δύν δηαθνξεηηθά θύηηαξα.  
                         
                         ΚΤΣΣΑΡΟ Α                                     ΚΤΣΣΑΡΟ Β 
                                                                                            

  

  

 

 

 

 

       Να γξάςεηε πνην από ηα δύν θύηηαξα είλαη δσηθό θαη πνην είλαη θπηηθό. 

                 ΚΤΣΣΑΡΟ Α: Εσηθό θύηηαξν      

                 ΚΤΣΣΑΡΟ Β: Φπηηθό θύηηαξν 

                                                                                                    (2 x 0.25 κ = 0.5 κ)    κ: …… 
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 ii) Τα θύηηαξα πνπ πξνέξρνληαη από ηνλ ίδην δσηθό ή θπηηθό νξγαληζκό είλαη   

          όκνηα ή δηαθνξεηηθά κεηαμύ ηνπο, σο πξνο ηε δνκή; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ  

          απάληεζή ζαο. 

Σα θύηηαξα πνπ πξνέξρνληαη από ηνλ ίδην δσηθό ή θπηηθό νξγαληζκό είλαη  
δηαθνξεηηθά κεηαμύ ηνπο, σο πξνο ηε δνκή. Δπεηδή ην θάζε θύηηαξν θάλεη 
δηαθνξεηηθή ιεηηνπξγία/ δνπιεηά.                                                                                         
                                                                                            (2 x 0.25 κ = 0.5 κ)    κ: ……  

 

(γ)   Να κειεηήζεηε ην πην θάησ ηξνθηθό πιέγκα θαη λα απαληήζεηε ζηα εξσηήκαηα  

        πνπ αθνινπζνύλ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       i) Να νλνκάζεηε:  

                                                                                                

α. Έλα ζαξθνθάγν Οξγαληζκό Φίδη, βάηξαρνο, γεξάθη, ιηνληάξη 

β. Έλα θνξπθαίν Θεξεπηή Ληνληάξη, γεξάθη 

γ. Έλα Φπηνθάγν Οξγαληζκό Σξηδόλη, πνληίθη, ιαγόο, ειάθη 

δ. Έλα Παξαγσγό Γξαζίδη, δέληξα 

                                                                                                               

                                                                                               (4 x 0.5 κ = 2 κ)    κ: …… 

     ii) Με ηε βνήζεηα ηνπ πην πάλσ ηξνθηθνύ πιέγκαηνο λα ζρεκαηίζεηε κηα ηξνθηθή  

         αιπζίδα ζηελ νπνία λα ζπκκεηέρνπλ ην πνληίθη θαη ην θίδη. 

 

Γξαζίδη  Πνληίθη  Φίδη  Γεξάθη 

           

                                                                                               (4 x 0.25 κ = 1 κ)    κ: …… 
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iii) Αλ κεησζεί ν πιεζπζκόο ησλ πνληηθώλ κε πνην ηξόπν λνκίδεηε όηη ζα  

        επεξεαζηεί ν πιεζπζκόο ησλ θηδηώλ; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.   

Αλ κεησζεί ν πιεζπζκόο ησλ πνληηθώλ, ν πιεζπζκόο ησλ θηδηώλ ζα 

κεησζεί. Δπεηδή ηα θίδηα ηξέθνληαη κόλν κε πνληίθηα.                                           

                                                                                                      (2 x 0.25 κ = 0.5 κ)    κ: ……  

 

ΜΔΡΟ Γ΄:   Απνηειείηαη από έλα (1) εξώηεκα ησλ δώδεθα (12) κνλάδσλ.  

                     Να ην απαληήζεηε. 

                      

                

Δξώηεζε 8 

 

(α)  Ο Κώζηαο έρεη θαιύςεη κε καύξε ηαηλία έλα θύιιν από έλα θπηό, θαιά πνηηζκέλν,  

       θαη εθηεζεηκέλν ζην θώο. Σε 48 ώξεο έθνςε ην θύιιν κε ηε καύξε ηαηλία θαη έλα  

       άιιν θύιιν ηνπ θπηνύ θαη ηα απνρξσκάηηζε. Με βάζε  ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα  

       λα απαληήζεηε ζηα πην θάησ. 

 

i) Τη πηζηεύεηε όηη ζέιεη λα δηεξεπλήζεη κε ην 

ζπγθεθξηκέλν πείξακα ν Κώζηαο; 

Δάλ ν ήιηνο/ ειηαθή ελέξγεηα/ θώο είλαη 

απαξαίηεηoο παξάγνληαο γηα λα γίλεη ε 

θσηνζύλζεζε. 

 
  

 

 

 

ii)  Πνηνλ/νπο από ηνπο ηέζζεξηο (4) παξάγνληεο θαη πξώηεο ύιεο πνπ είλαη  

      απαξαίηεηνη γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο θσηνζύλζεζεο έρεη δηαηεξήζεη ζηαζεξνύο θαη  

      πνηνλ/νπο έρεη κεηαβάιεη ν Κώζηαο, ζην πην πάλσ πείξακα. 

 

Παξάγνληαο/εο θαη πξώηε/εο ύιεο πνπ έρεη θξαηήζεη ζηαζεξέο/νύο: 

Νεπό, σλωποφύλλη, διοξείδιο τος άνθπακα 

Παξάγνληαο/εο  πνπ έρεη κεηαβάιεη: 

Ήλιορ/ ηλιακή ενέπγεια/ φώρ 

                                                                                       (4 x 0.5 κ = 2 κ)    κ: ……  

                                                                                                            

    

 

 

Μαύρη 

ταινία 

Φύλλο Β 

Φύλλο Α 
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 iii) Σε πνην θύιιν (Α ή Β) πηζηεύεηε όηη ν Κώζηαο ζα αληρλεύζεη ηελ νπζία άκπιν;  

         Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

 

 Φύιιν Α: Ναη 

 γηαηί ππάξρνπλ όινη νη απαξαίηεηνη παξάγνληεο θαη νη πξώηεο ύιεο γηα 

λα γίλεη ε θσηνζύλζεζε 

 ή ππάξρεη ήιηνο/ ειηαθή ελέξγεηα, λεξό, δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη 

ρισξνθύιιε 

 ή εθεί γίλεηαη θσηνζύλζεζε 

 

Φύιιν Β: Όρη 

γηαηί δελ ππάξρεη ήιηνο/ ειηαθή ελέξγεηα 

 ή εθεί δελ γίλεηαη θσηνζύλζεζε                                                         

                                                                                       (4 x 0.5 κ = 2 κ)    κ: ……  

 

(β)  Πνηα νπζία ρξεζηκνπνίεζε ν Κώζηαο γηα λα αληρλεύζεη ην άκπιν; Πνηα ηδηόηεηα  

       έρεη ε νπζία απηή; 

Σν δηάιπκα ησδίνπ ή ην ηώδην. Σν ηώδην έρεη ηελ ηδηόηεηα όηαλ έξζεη ζε επαθή κε 

ην άκπιν λα αιιάδεη ρξώκα θαη από θηηξηλνθαθέ λα γίλεηαη καύξν/ κπιε 

ζθνύξν.                                                                                              

                                                                                                            (2 x 0.5 κ = 1 κ)    κ: …… 

(γ)  Να απαληήζεηε ζηηο πην θάησ εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο, βάδνληαο ζε θύθιν 

έλα κόλν γξάκκα Α, Β, Γ ή Γ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πην ζσζηή απάληεζε  

(π.ρ.         ). 

 

      i)   Απηόηξνθνη 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. δελ θάλνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο θσηνζύλζεζεο.       

                                                        

      ii)  Τν νξγαλίδην ηνπ θπηηθνύ θπηηάξνπ ζην νπνίν γίλεηαη ε θσηνζύλζεζε είλαη: 

            Α. ππξήλαο 

            Β. ρισξνπιάζηεο 

            Γ. θπηηαξηθή κεκβξάλε 

            Γ. κηηνρόλδξην                                                                 (2 x 1 κ = 2 κ)    κ: …... 

Α 

Α 

Β 
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(δ)  Να αλαθέξεηε δύν (2) ελέξγεηεο πνπ θάλεη ν άλζξσπνο κε ηηο νπνίεο επεξεάδεη   

       ζεηηθά ηε θύζε θαη δύν (2) ελέξγεηεο κε ηηο νπνίεο επεξεάδεη ηε θύζε αξλεηηθά.                                                   

 

Θεηηθέο ελέξγεηεο:  

 Αλαθύθισζε, 

 Γεληξνθύηεπζε 

 Γεκηνπξγία πάξθσλ πξνζηαζίαο δώσλ 

 Υξήζε πνδήιαηνπ αληί απηνθηλήηνπ 

 

Αξλεηηθέο ελέξγεηεο: Κόβνπλ ηα δέληξα 

 θνηώλνπλ ηα δώα 

 Υηίδνπλ εξγνζηάζηα 

 Πεηάλε ζθνππίδηα 

 Ππξθαγηέο 

 Ρππαίλνπλ ην πεξηβάιινλ 

     

                                                                                                    (4 x 1 κ = 4 κ)    κ: …... 
 

 

                               ΤΔΛΟΣ  ΔΞΔΤΑΣΤΙΚΟΥ  ΓΟΚΙΜΙΟΥ 
                                                                                                                                                
       
 

Οη Δηζεγήηξηεο                                                             Ο Γηεπζπληήο 
 
Σηέιια Αλησληάδνπ-Μάνπεξ Β.Γ.  
 
Μαξία Λνπθά 
                                                                                          Παξαζθεπάο Σακάξαο 
Άληξε – Σύιβηα Νηθνιάνπ 
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ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ                 ΣΧΟΛΙΚΗ  ΧΡΟΝΙΑ   2014 – 2015

         

ΓΡΑΠΤΕΣ  ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 

 

ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΙΚΑ                                 ΒΑΘΜΟΣ  : …………………………………..   

ΤΑΞΗ :   Α΄  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ                                  ΒΑΘΜΟΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ…………………… 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ :  120  ΛΕΠΤΑ                                            ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ :   ………………. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :  16/06/2015 

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ………………………………………………….…ΤΜΗΜΑ :…...ΑΡΙΘΜ : …… 

Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από έντεκα (11) σελίδες και από 

τρία μέρη, Α, Β και Γ. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: -  Επιτρέπεται η χρήση πένας χρώματος μπλε ή μαύρου μόνο.  

                 -  Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού (Tipp – Ex) και ταινίας. 

 

 Μέρος  Α΄   ( μονάδες  6  )  

Αποτελείται από έξι (6) ερωτήματα. Να απαντήσετε  σε  όλα τα ερωτήματα.  Κάθε ορθή και 

ολοκληρωμένη απάντηση βαθμολογείται με μία (1)  μονάδα.  

 

Ερώτημα 1 

Να συμπληρώσετε την καθεμιά από τις πιο κάτω προτάσεις με την κατάλληλη λέξη.                                                                

                                                                                                                                    (2 x 0,5 = 1 μ) 

 

Ι. Η φωτοσύνθεση γίνεται σε ένα οργανίδιο του κυττάρου, τον χλωροπλάστη. 

ΙΙ. Το ιώδιο είναι μια ουσία που χρησιμοποιούμε για  να ανιχνεύσουμε  το άμυλο . 

 

 

Ερώτημα 2 

Να τοποθετήσετε στη σωστή χρονική σειρά τα παρακάτω στάδια της επιστημονικής μεθόδου:                             

                                                                                                                                                (5 x 0,20 = 1 μ) 

    Α)  συμπέρασμα, Β) παρατήρηση, Γ) αποτέλεσμα, Δ) πείραμα , Ε) υπόθεση                               

1. παρατήρηση 

       2. υπόθεση 

3. πείραμα 

4. αποτέλεσμα 

5. συμπέρασμα 
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Ερώτημα 3 

Να σχεδιάσετε την πιο κάτω τροφική αλυσίδα με τα ακόλουθα:                 (4 x 0,25 = 1 μ)                              

 κότα, αλεπού, σκουλήκι, μαρούλι 

 

μαρούλι                              σκουλήκι                                  κότα                                  αλεπού 

 

    

Ερώτημα 4  
Δίνονται οι πιο κάτω όροι:                                                                                                 

Ιστός,   Κύτταρο,   Οργανικό σύστημα,   Όργανο 

Να τους βάλετε στη σωστή σειρά, ώστε να φτάσετε από το πιο απλό στο πιο σύνθετο.                                                                                                                                 

                                                                                                                                               (4 x 0,25 = 1 μ) 

Κύτταρο    →   ιστός   →  όργανο   →  οργανικό σύστημα   → Οργανισμός 

 

 

Ερώτημα 5 

Να τοποθετήσετε στη σωστή χρονική σειρά τα παρακάτω γεγονότα:                   (5 x 0,20 = 1 μ) 

    Α)  κύηση, Β) ωορρηξία, Γ) ωρίμανση ωαρίου, Δ) τοκετός, Ε) γονιμοποίηση                                

1. Ωρίμανση ωαρίου 

       2. ωορρηξία 

3. γονιμοποίηση 

4. κύηση 

5. τοκετός 

 

Ερώτημα 6 

Να βάλετε σε κύκλο τη σωστή απάντηση. Υπάρχει μόνο μία (1) σωστή απάντηση σε κάθε 

ερώτημα.                                                                                                                   (4 x 0,25 = 1 μ) 

 

Α. Ποια  είναι η κύρια διαφορά ανάμεσα στα πρώτιστα και τα μονήρη: 

     Ι. μόνο τα μονήρη έχουν πυρήνα 

     ΙΙ. μόνο τα πρώτιστα έχουν πυρήνα 

     ΙΙΙ. μόνο τα πρώτιστα έχουν κυτταρικό τοίχωμα 

     ΙV. μόνο τα μονήρη έχουν κυτταρικό τοίχωμα 

 

 

Το ερώτημα συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα 
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Β. Ποια είναι η κύρια διαφορά ανάμεσα στα ζώα και τα φυτά: 

    I. μόνο τα φυτά αναπαράγονται 

    II. μόνο τα ζώα αναπαράγονται 

    III. μόνο τα φυτά φτιάχνουν την τροφή τους 

    IV. μόνο τα φυτά χρειάζονται νερό 

 

Γ. Οι μύκητες μπορεί να είναι: 

   I. μόνο τα μανιτάρια 

   II. οργανισμοί που έχουν σπονδυλική στήλη 

   III. οργανισμοί που πάντα φωτοσυνθέτουν 

   IV. οργανισμοί που έχουν πυρήνα στα κύτταρά τους 

 

Δ. Ποια είναι η κύρια διαφορά ανάμεσα στα ζώα και τα πρώτιστα: 

   I. μόνο τα ζώα είναι πολυκύτταροι οργανισμοί 

   II. μόνο τα ζώα έχουν πυρήνα  

   III. μόνο τα πρώτιστα έχουν πυρήνα 

   IV. μόνο τα ζώα μπορούν να κινούνται 

 

 

 

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ Β΄ ΜΕΡΟΣ 
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Μέρος  Β΄    (  Μονάδες 8 ) 

Αποτελείται από έξι (6) ερωτήματα. Να απαντήσετε  μόνο  στα  τέσσερα (4) από τα  έξι  

ερωτήματα. Κάθε ορθή και ολοκληρωμένη απάντηση βαθμολογείται με  δύο  ( 2 )  μονάδες. 

 

 

Ερώτημα 1 

Με βάση το πιο κάτω σχήμα, να απαντήσετε τις ερωτήσεις που ακολουθούν                (8 x 0,25 = 2 μ)        

                       

 

 
 

   

Ι. Πώς ονομάζεται η ένδειξη 3; ζυγωτό 

ΙΙ. Τι θα προκύψει από την ένδειξη 3; έμβρυο 

ΙΙΙ. Σε ποιο όργανο δημιουργείται το 3;ωαγωγούς 

IV. Σε ποιο όργανο αναπτύσσεται το 3;μήτρα 

V. Σε ποιο όργανο του ανθρώπου παράγεται το 1;ωοθήκη 

VI. Σε ποια ηλικία αρχίζει να ωριμάζει; εφηβεία 

VII. Σε ποιο όργανο του ανθρώπου παράγεται το 2; όρχις 

      VIII. Σε ποια ηλικία αρχίζει να  παράγεται; εφηβεία 
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Ερώτημα 2 

(α) Να συμπληρώσετε το πιο κάτω διάγραμμα:                                                    (6 x 0,20 = 1,2 μ)     

 

                          

 

 

(β) Να συμπληρώσετε τις πιο κάτω προτάσεις:                                                    (4 x 0,20 = 0,8 μ)                              

i. ο άνθρωπος ανήκει στην ομοταξία των θηλαστικών γιατί 

εμφανίζει το εξής χαρακτηριστικό: γεννά μικρά 

ii. ο βάτραχος ανήκει στην ομοταξία των αμφιβίων γιατί 

εμφανίζει το εξής χαρακτηριστικό: έχει λείο και υγρό δέρμα 

 

Ερώτημα 3 

(α) Να σημειώσετε στις πιο κάτω  προτάσεις που είναι σωστές το γράμμα (Σ) και στις  

      λανθασμένες  το  γράμμα (Λ).                                                                                 (5 x 0,2 = 1 μ) 

 

     Ι. Όλα τα  κύτταρα έχουν στρογγυλό σχήμα  Λάθος 

     ΙΙ. Το κυτταρόπλασμα ελέγχει ό,τι κάνει το κύτταρο   Λάθος 

    ΙΙΙ.  Το πέος είναι όργανο    Σωστό 

    ΙV. Η καρδία είναι ιστός   Λάθος 

    V.  Ο πυρήνας περιέχει μέσα το κυτταρόπλασμα  Λάθος 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟ  

ΖΩΑ 

ΣΥΝΟΜΟΤΑΞΙΑ Α 
Σπονδυλωτά 

ΣΥΝΟΜΟΤΑΞΙΑ Β 
ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ 

ΟΜΟΤΑΞΙΑ Α 

Ψάρια 

ΟΜΟΤΑΞΙΑ Β 

Αμφίβια 

ΟΜΟΤΑΞΙΑ Γ 

Πτηνά 

ΟΜΟΤΑΞΙΑ Δ 

Ερπετά 

ΟΜΟΤΑΞΙΑ Ε 

Θηλαστικά 
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Το ερώτημα συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα 

 

(β) Να σχεδιάσετε την τροφική αλυσίδα που αναφέρεται στο πιο κάτω κείμενο:    (4 x 0,25 = 1 μ) 

    « Σε ένα θαλάσσιο οικοσύστημα η γαρίδα τρέφεται με το φυτοπλαγκτόν. Το φυτοπλαγκτόν      

    αποτελείται από διάφορους οργανισμούς που είναι αυτότροφοι. Η φάλαινα όρκα τρώει τον   

    πιγκουίνο που είναι ο κύριος θηρευτής της γαρίδας».  

 

Φυτοπλαγκτόν               γαρίδα               πιγκουίνος                φάλαινα όρκα 

 

 

 

Ερώτημα 4 

                                     

ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 

  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 1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

 

 

(α)  Ποιες είναι οι γόνιμες μέρες της Ειρήνης, έτσι ώστε, αν έχει σεξουαλική επαφή με τον 

Αντρέα,  να έχει πιθανότητες να μείνει έγκυος;                                                              (1 x 1 = 1 μ)                                   

19/07 – 24/07 

 

(β) Αν δεν μείνει έγκυος, πότε θα έχει την επόμενή της περίοδο;                                  (1 x 1 = 1 μ)                              

05/08 

 

 

 

 

Η Ειρήνη είναι παντρεμένη με τον Αντρέα εδώ και 

3 χρόνια και αποφάσισαν ότι θέλουν να 

αποκτήσουν παιδί. Η Ειρήνη έχει κανονικό 

καταμήνιο κύκλο 28 ημερών. Η Ειρήνη είχε έμμηνη 

ρήση στις 09/07, όπως φαίνεται στο ημερολόγιο 

δίπλα. 

Με βάση αυτές τις πληροφορίες, να απαντήσετε τις 

πιο κάτω ερωτήσεις: 
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Ερώτημα 5                                     

 Στο πιο κάτω σχήμα φαίνονται οι δύο (2) πρώτες ύλες που είναι απαραίτητες για να γίνει η      

 διαδικασία της φωτοσύνθεσης.                                                                                                  

 
(α) Να ονομάσετε τις πρώτες ύλες που δείχνουν οι ενδείξεις στο πιο πάνω σχήμα.  

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

    Ι. διοξείδιο του άνθρακα                                     ΙΙ. νερό 

 

(β) Ποιοι είναι οι δύο (2) παράγοντες που είναι απαραίτητοι για να μπορεί το φυτό να κάνει  

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

I. χλωροφύλλη                                                        II. Ηλιακό φως 

  

(γ) Να γράψετε:  

     Ι. Ποιοι οργανισμοί φωτοσυνθέτουν;                                                             (2 x 0,25 = 0,5 μ) 

φυτά 

    ΙΙ. Πώς αλλιώς ονομάζονται οι οργανισμοί που φωτοσυνθέτουν; 

 Παραγωγοί - αυτότροφοι 

 

    ΙΙΙ.  Ποια δύο (2) προϊόντα παράγονται κατά την φωτοσύνθεση;                       (2 x 0,25 = 0,5 μ) 

 

Άμυλο και οξυγόνο 
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Ερώτημα 6 

(α) Να αναγνωρίσετε τα οργανικά συστήματα που φαίνονται στις πιο κάτω εικόνες. 

                                                                                                                                    (2 x 0,5 = 1 μ)                              

               ΕΙΚΟΝΑ Α ΕΙΚΟΝΑ Β 

                                      

          Οργανικό σύστημα: Οργανικό σύστημα:  
                Αναπνευστικό                                                                                 Πεπτικό 
 
 

(β) Να αναφέρετε ένα (1) όργανο που να ανήκει στα οργανικά συστήματα που απεικονίζονται  

     πιο πάνω:                                                                                                                           (2 x 0,5 = 1 μ)                              

    Ι. Όργανο στο οργανικό σύστημα εικόνας 1: πνεύμονας  

    ΙΙ. Όργανο στο οργανικό σύστημα εικόνας 2: συκώτι 
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ΜΕΡΟΣ Γ     (Μονάδες 6) 

Αποτελείται από τρία (3) ερωτήματα. Να απαντήσετε μόνο τα δύο (2) από τα τρία ερωτήματα. 
Κάθε ορθή και ολοκληρωμένη απάντηση βαθμολογείται με τρεις (3) μονάδες. 
 
Ερώτημα 1 

Δίνεται το πιο κάτω τροφικό πλέγμα 

 

 

(α) Να σχεδιάσετε μια τροφική αλυσίδα χρησιμοποιώντας τέσσερις (4) οργανισμούς από τους  
       πιο  πάνω.                                                                                                            (4 x 0,25 = 1 μ)                                                                                   
 
 πεύκο                                        κάμπια                         κότσυφας                          κουκουβάγια 
 
 (β) Ποιος είναι ο παραγωγός στην τροφική αλυσίδα που σχεδιάσατε και γιατί; 
                                                                                                                                               (1 x 0,5 = 0,5 μ)                                                                                         

Το πεύκο γιατί είναι φυτό και παράγει μόνο του την τροφή του με την διαδικασία της 

φωτοσύνθεσης. 

 

(γ) Με τη βοήθεια του τροφικού πλέγματος, να ονομάσετε:                                      (2 x 0,5 = 1 μ)                                                                                   
 

Ι. έναν κορυφαίο θηρευτή    κουκουβάγια 

ΙΙ. έναν οργανισμό που μπορεί να ανήκει σε τρεις (3) τροφικές αλυσίδες ταυτόχρονα 

ποντικό 
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 (δ) Αν εξαφανιζόταν εντελώς ο πληθυσμός των πεταλούδων, ποιος οργανισμός θα επηρεαζόταν  

    άμεσα, με ποιο τρόπο και γιατί;                                                                           (1 x 0,5 = 0,5 μ)                                                                                   

Άμεσα θα επηρεαζόταν ο πληθυσμός των βατράχων. Δεν θα είχαν τροφή και τελικά θα 

εξαφανίζονταν και αυτοί.  

 

Ερώτημα 2 
Πιο κάτω φαίνονται δύο (2) διαφορετικά κύτταρα. Αφού τα παρατηρήσετε να απαντήσετε τις 
ερωτήσεις που ακολουθούν.  

 
                

                      
 
 (α) Να αναγνωρίσετε και να γράψετε τι είδους κύτταρο είναι τo καθένα από τα πιο πάνω, φυτικό  
     ή ζωικό.                                                                                                             (2 x 0,25 = 0,5 μ)    

                                                                                
Κύτταρο Α: ζωικό  

Κύτταρο Β: φυτικό 

 
(β) Να ονομάσετε τα οργανίδια που δείχνουν οι ενδείξεις στα πιο πάνω σχήματα καθώς και την  
     λειτουργία που επιτελεί το καθένα.                                                                  (8 x 0,25 = 2 μ)                                                                                   
 

 ΟΝΟΜΑ ΟΡΓΑΝΙΔΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

1. πυρήνας  
Ελέγχει όλες τις λειτουργίες του κυττάρου 
 

2. μιτοχόνδριο  
Παράγει την ενέργεια για το κύτταρο 
 

3.Κυτταρική μεμβράνη  
Ελέγχει την είσοδο και έξοδο ουσιών στο 
κύτταρο 
 

4.χυμοτόπιο  
Είναι αποθήκη θρεπτικών ουσιών 
 

Το ερώτημα συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα 

                   ΚΥΤΤΑΡΟ Α                                                                         ΚΥΤΤΑΡΟ Β 

1 

2 

3 

4 
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(γ) Να κατατάξετε τα πιο πάνω κύτταρα σε ευκαρυωτικά ή προκαρυωτικά                                                                                                    
                                                                                                                          (2 x 0,25 = 0,5 μ)                                                                                   
     Κύτταρο Α: ευκαρυωτικό 

     Κύτταρο Β: ευκαρυωτικό  

 

Ερώτημα 3 

(α) Να ονομάσετε τα μέρη 1 - 6 του αρσενικού αναπαραγωγικού συστήματος που βλέπετε στο  

     πιο  κάτω σχεδιάγραμμα:                                                                                (6 x 0,25 = 1,5 μ)                                                                                                                                       

  

(β) Να αναφέρετε τους δύο (2) ρόλους του οργάνου 4:                                               (2 x 0,25 = 0,5 μ)                                                                                   

     Ι. προσωρινή αποθήκευση σπερματοζωαρίων 

     ΙΙ. παραγωγή εκκριμάτων 

 

 

(γ) Να γράψετε δύο (2) διαφορές μεταξύ αρσενικού και θηλυκού γεννητικού κυττάρου:  

                                                                                                                                           (4 x 0,25 = 1 μ)                                                                                   

 

1η διαφορά: το σπερματοζωάριο είναι πολύ μικρότερο από το ωάριο 

2η διαφορά: τα σπερματοζωάρια είναι πολύ περισσότερα από τα ωάρια 

 

 

 

 

1 ουρήθρα 

2 όρχις 

3 Σπερματικός πόρος 

4 επιδιδυμίδα 

5 προστάτης 

6 Σπερματοδόχος κύστη 



1 
 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ ΓΤΜΝΑΗΟ ΛΗΒΑΓΗΩΝ 

ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ  2015 -16 

 

 

 

 

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΗΟΤΝΗΟΤ  2016 

 

 

 

ΒΑΘΜΟ: ......................../40 

 

ΟΛΟΓΡ: .................................. 
 

ΤΠΟΓΡΑΦΖ : ......................... 
 

 

ΣΑΞΖ: Α΄ ΓΤΜΝΑΗΟΤ 
 

 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ: 08/06/2016 

 

ΜΑΘΖΜΑ: ΦΤΗΚΑ (ΒΗΟΛΟΓΗΑ) 
 

 

ΥΡΟΝΟ: 1,5 ώξεο (90΄ ιεπηά) 

 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ:............................................................... 
 

 

ΣΜΖΜΑ: ..........  ΑΡ: .......... 

 

ΟΓΖΓΗΔ:  Να γξάθεηε κόλν κε κειάλη κπιε ή καύξν. 

Να πξνζέμεηε ηελ εκθάληζε ηνπ γξαπηνύ ζαο. 

Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πιηθνύ (Tipp- Ex). 

Να γξάςεηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζην εμεηαζηηθό δνθίκην. 

 

                                   

                       ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΓΟΚΗΜΗΟ ΑΠΟΣΔΛΔΗΣΑΗ ΑΠΟ ΔΝΝΔΑ (9) ΔΛΗΓΔ  
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ΜΔΡΟ Α: Απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο.  

                    Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δπόκηζε (2,5) κνλάδεο.  

                    Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο. 
       

        

1. Οη πην θάησ πέληε (5) όξνη δίλνληαη αιθαβεηηθά ρσξίο λα είλαη ζηε ζσζηή ζεηξά:       

                                          Ιστός,  θύηηαξν,   οργανικό σύστημα,   οργανισμός,  όργανο. 

Να  βάιεηε ζηε ζσζηή ζεηξά ηνπο πην πάλσ όξνπο, ώζηε λα θηάζεηε από ηνλ πην απιό ζηνλ πην  

ζύλζεην όξν. 

.....θύηηαξν....           ........ηζηόο...... ......όξγαλν........ ..νξγαληθό ζπζηήκα........ 

.....νξγαληζκόο...... 

                                                                                                                                   (5 Χ 0,5 = 2,5κ) κ:.... 

 

2. α) Να εμεγήζεηε ηη ζεκαίλεη ν όξνο θύηηαξν.                                                               

.......Δίλαη  ε πην κηθξή δνκηθή θαη ιεηηνπξγηθή κνλάδα   δσήο...............................................................  

                                                                                                                                    (1 Χ 0,5 = 0,5κ) κ:....                                                                                                                                      

     β) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηνλ πην θάησ πίλαθα νλνκάδνληαο: 

         η) ην όλνκα ηνπ νξγάλνπ πνπ θαίλεηαη ζηελ εηθόλα, 

        ηη) ην όλνκα ηνπ νξγαληθνύ ζπζηήκαηνο ζην νπνίν αλήθεη.   
               

    Δηθόλα νξγάλνπ  η)  Όλνκα νξγάλνπ ηη)  Όλνκα νξγαληθνύ     

      ζπζηήκαηνο 

                 

 

  

      θαξδία 

 

 

θπθινθνξηθό ζύζηεκα 

         

 

 

       ζπθώηη 

 

 

     

    

     πεπηηθό ζύζηεκα 

           

 

        έληεξα             

           

 

 

 

  πεπηηθό ζύζηεκα 

          

 

      πλεύκνλεο 

 

   αλαπλεπζηηθό      

ζύζηεκα 

                                                                                                                                                (8 Χ 0,25 = 2κ) κ:.... 
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3. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο.                                                                  

α) Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ νξγαληζκώλ νλνκάδεηαη ηαμηλόκεζε 

β) Τα ζειπθά γελλεηηθά θύηηαξα νλνκάδνληαη ...σάξηα... 

γ) Τα όξγαλα ζηα νπνία παξάγνληαη ηα ζπεξκαηνδσάξηα είλαη νη ..όξρεηο..... 

δ) Οη νξγαληζκνί πνπ δελ έρνπλ ζπνλδπιηθή ζηήιε νλνκάδνληαη .....αζπόλδπινη..... 

ε) Οη νξγαληζκνί πνπ παξάγνπλ  κόλνη ηνπο ηελ ηξνθή ηνπο ιέγνληαη.....απηόηξνθνη.......       

                                                                                                                                   (5 Χ 0,5 = 2,5κ) κ:....         

                                                                                                                                         

4. α) Σαο δίλεηαη πην θάησ ζρεδηάγξακκα ηνπ γπλαηθείνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο. Να νλνκάζεηε 

ηα όξγαλα πνπ δείρλνπλ νη ελδείμεηο 1-4 ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πην θάησ πίλαθα.               

 

                                                                                            

                                                                                                                                    (4 Χ 0,25 = 1κ) κ:....    

                                                

β) Τα πην θάησ ζρήκαηα αληηπξνζσπεύνπλ ηα αλζξώπηλα γελλεηηθά θύηηαξα. Να ηα νλνκάζεηε. 

 

Α                                                            Β                  

θύηηαξν Α:.......ζπεξκαηνδσάξην.......                                           θύηηαξν Β:...σάξην...............            

                                                                                                                                (2 Χ 0,25 = 0,5 κ) κ:.... 

 

γ) Να γξάςεηε δύν (2) δηαθνξέο κεηαμύ ησλ δύν πην πάλσ θπηηάξσλ όζνλ αθνξά ην κέγεζνο θαη ην 

ζρήκα. 

 

  η. ......ην σάξην είλαη πνιύ κεγαιύηεξν ζε κέγεζνο από ην ζπεξκαηνδσάξην.......................................... 

 ηη. ....  ην ζπεξκαηνδσάξην έρεη ζρήκα πδξνδπλακηθό εσή ην σάξην έρεη ζρήκα ζθαηξηθό...................                              

                                                                                                                                     (2 Χ 0,5 = 1κ) κ:..... 

   Αξηζκόο        Όξγαλν 

         1 κήηξα 

         2 σνζήθε 

         3 σαγσγόο 

         4                                             θόιπνο 

3

2 

4 

1 
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ΜΔΡΟ Β: Απνηειείηαη από ηξεηο (3) εξσηήζεηο.  

                    Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε έμη (6) κνλάδεο.  

                    Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο. 

 

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

    α) η) Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ θπηηάξνπ πνπ θαίλνληαη ζην ζρήκα κε ηνπο αξηζκνύο 1-4.        

 

    

                                           
     1. ..ππξήλαο........  2.. ....θπηηαξηθό ηνίρσκα........   3. ....ρπκνηόπην..........   4. .....θπηηαξόπιαζκα..... 

                                                                                                                                     (4Χ 0,25 = 1κ) κ:.... 

 

     ηη) Τη είδνπο θύηηαξν (θπηηθό ή δσηθό) είλαη;                                                                 

     .........................................θπηηθό.......................................................................................................... 

                                                                                                                                (1Χ 0,25 = 0,25κ) κ:.... 

       

     β) Σην πην πάλσ θύηηαξν γίλεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο θσηνζύλζεζεο. Να νλνκάζηε ην νξγαλίδην  ζην  

          νπνίν γίλεηαη ε δηαδηθαζία απηή.        

                                                                      

     

................................................ρισξνπιάζηεο........................................................................................... 

 

                                                                                                                                 (1Χ0,25 = 0,25κ) κ:.... 

        

     γ)   Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα έηζη ώζηε λα πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία  

           ηεο θσηνζύλζεζεο.                                                                                                      

 

 

          

+                             +  

             

                                                                                                                                (5Χ 0,25 = 1,25κ) κ:.... 

2 

1 

4 

      νερό   

3 

διοξείδιο 

του 

άνθρακα 

 

άμυλο/γλυκόηθ 
 

Ομπγόλν 
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δ)    Οη πην θάησ εηθόλεο  δείρλνπλ θπηά ζε δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο. Τα θπηά έκεηλαλ ζηηο πην θάησ 

ζπλζήθεο γηα 48 ώξεο. Σηε ζπλέρεηα πήξακε έλα θύιιν από ην θπηό ηεο εηθόλαο Α θαη έλα θύιιν από 

ην θπηό ηεο εηθόλαο Β, ηα απνρξσκαηίζακε θαη κεηά πξνρσξήζακε ζηελ δηαδηθαζία αλίρλεπζεο 

ακύινπ. 

   

Φπηό πξάζηλν 

πνηηζκέλν, 

εθηεζηκέλν ζην 

ειηαθό θσο θαη 

ην δηνμείδην ηνπ 

άλζξαθα 



 

                                                 

                    Δηθόλα Α                                                                         Δηθόλα Β 

η) Πνηα ρεκηθή νπζία (αληηδξαζηήξην) ρξεζηκνπνηήζακε γηα λα αληρλεύζνπκε ην άκπιν;        

............................................................ηώδην.................................................................................................... 

                                                                                                                                                               (1Χ0,25 = 0,25κ) κ:.... 

ηη) Τη ρξώκα πεξηκέλνπκε λα γίλεη ε ρεκηθή νπζία (αληηδξαζηήξην) κεηά ηελ επαθή ηεο κε ην θύιιν ηεο 

εηθόλαο Α; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.  
 

.......Από θηηξηλνθαθέ ζα παξακείλεη θηηξηλνθαθέ επεηδή  ην θαπζηηθό λάηξην απνξξόθεζε ην δηνμείδην 

από ην ζαθνύιη θαη δελ έγηλε θσηνζύλζεζε έηζη δελ παξάρηεηθε άκπιν θαη δελ άιιαμε ην ρξώκα ηνπ 

ησδίνπ....................................................................................................................................................... 

                                                                                                                                          (1Χ1 = 1κ) κ:....   

ηηη) Τη πηζηεύεηε όηη ζέινπκε λα δηεξεπλήζνπκε θάλνληαο ην πην πάλσ πείξακα; 

.............θαηα πόζν ην δημείδην ηνπ άλζξαθα είλαη απαξαίηεηε πξώηε ύιε γηα λα γίλεη 

…...............θσηνζύλζεζε........................................................................................................ 

                                                                                                                                           (1Χ1 = 1κ) κ:.... 

ε) Να γξάςεηε δύν (2) ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε θσηνζύλζεζε είλαη πνιύ ζεκαληηθή γηα όινπο ηνπο  

    δσληαλνύο νξγαληζκνύο ηνπ πιαλήηε. 

   

     η. ......θξαηά ζηαζεξά ηα επίπεδα δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηελ αηκόζθαηξα..................................... 

    ηη. ....παξάγεη νμπγόλν γηα ηελ αλαπλνή όισλ ησλ νξγαληζκώλ ζηνλ πιαλήηε.................................. 

                                                                                                                                    (2 Χ 0,5 = 1κ) κ:.... 

6. α)Σηνλ πην θάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηέζζεξεηο (4) δσληαλνί νξγαληζκνί. Να γξάςεηε θάησ από 

θάζε νξγαληζκό ην Βαζίιεην ζην νπνίν απηόο αλήθεη. 

Διαφανζσ

πλαςτικό 

ςακοφιη 

Γηάιπκα 

θαπζτικοφ 

νατρίου 



 

 

 

Εσληαλόο 

νξγαληζκόο 

 

 

  

 
 

 

   βάηξαρνο ζαικνλέια Μαληηάξη Ακνηβάδα 

Βαζίιεην        δώα 

 

   κνλήξε  κύθεηεο  πξώηηζηα 

                                                                                                                                         (4Χ0,5 = 2κ) κ:.... 

β) Να θαηαηάμεηε ηνλ θάζε νξγαληζκό ζηελ αληίζηνηρε Οκνηαμία Σπνλδπισηώλ αλάινγα κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά  γλσξίζκαηα  πνπ δίλνληαη πην θάησ: 

πνλδπισηό           Πεξηγξαθή ζπνλδπιόδσνπ             Οκνηαμία 

 

      Α 

 

Εεη ζηε μεξά. Αλαπλέεη αξρηθά κε 

βξάγρηα θαη κεηά κε πλεύκνλεο. Γελλά 

απγά. Τν δέξκα ηνπ είλαη ιείν θαη πγξό. 

 

 

    .....ακθίβηα......... 

 

      Β 

 

Εεη ζην λεξό. Αλαπλέεη κε βξάγρηα. Γελλά 

απγά. Τν δέξκα ηνπ θαιύπηεηαη κε ιέπηα.  

 

    .......ςάξηα........... 

 

      Γ 

 

 Εεη θπξίσο ζηε μεξά. Αλαπλέεη κε 

πλεύκνλεο. Γελλά απγά ζηε μεξά. Τν 

δέξκα ηνπ είλαη μεξό θαη θαιύπηεηαη από 

θνιίδεο. 

 

 

    

    ......εξπεηά.............. 

       

       Γ 

 

Εεη θπξηώο ζηε μξά. Αλαπλέεη κε 

πλεύκνλεο . Γελλά απγά Τν δέξκα ηνπ έρεη 

θηεξά.  

 

 

    .......πηελά.............. 

                                                                                                                                           (4Χ0,5 = 2κ) κ:.. 

γ) Ζ γάηα ηαμηλνκείηαη καδί κε άιινπο δσληαλνύο νξγαληζκνύο ζηα Θειαζηηθά. Να αλαθέξεηε δπό (2) 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ λα δηαθαηνινγνύλ γηαηί ε γάηα είλαη Θειαζηηθό.  

 ........γελλά δσληαλα κηθξά .............................................................................................................. 

 .........ην δέξκα ηεο θαιύπηεηαη κε ηξίρεο........................................................................................ 

                                                                                                                             (2Χ0,5=1κ) κ:....  

  δ) Να αλαθέξεηε έλα νξγαληζκό πνπ αλήθεη ζηα ζειαζηηθά θαη : 

      η) λα κπνξεί λα πεηά :........λπρηεξίδα......... 

     ηη) λα κπνξεί λα θνιπκπά: ....δειθίλη.............                                                              (2Χ0,5=1κ) κ:....         

7. α) Σαο δίλεηαη πην θάησ ην ζρεδηάγξακκα ηνπ αληξηθνύ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο. 



 

                                                     

Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα πνπ παξνπζηάδνπλ νη ελδείμεηο 1- 4 ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πην θάησ πίλαθα. 

     Δλδείμεηο        Όξγαλν 

         1. όξρεηο 

         2. ζπεξκαηηθόο πόξνο 

         3. πξνζηάηεο αδέλαο 

         4. νπξήζξα 

         5. επηδπδηκίδα 

                                                                                                                                      (5Χ 0,5=2,5κ) κ:....   

β) Να ζπκπιεξώζεηε ηα πην θάησ θελά κε ηνπο θαηάιιεινπο όξνπο.  

η) Πνην όξγαλν είλαη ππεύζπλν γηα ηελ δηνρέηεπζε ζπέξκαηνο ζηνλ θόιπν ηεο γπλαίθαο ; ....πένο........... 

ηη) Πνην όξγαλν είλαη ππεύζπλν γηα ηελ απνβνιή ζπέξκαηνο έμσ από ην ζώκα ηνπ άληξα;  ..νπξήζξα...                        

ηηη) Πνηνο κηθξόο αδέλαο παξάγεη εθθξίκαηα θαη βξίζθεηαη ζηε βάζε ηεο νπξήζξαο; .πξνζηάηεο αδέλαο 

                                                                                                                                      (3Χ 0,5=1,5κ) κ:.... 

γ) Να αληηζηνηρίζεηε θάζε όξγαλν ηνπ γπλαηθείνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο (1-4) κε  ηηο ιεηηνπξγίεο 

πνπ επηηειεί. Πεξηζζεύεη κία ιεηηνπξγία ζηε ζηήιε Β. 

 

                    ηήιε Α                       Αληηζηνίρεζε                           ηήιε Β 

 

1. κήηξα                              1. .....Β.......                   Α.  απειεπζέξσζε  σαξίσλ. 

 

2. σνζήθεο                          2. .....Α......                    Β.  εκθύηεπζε θαη αλάπηπμε έκβξνπ. 

 

3. θόιπνο                            3. .....Γ......                     Γ.  ρώξνο έλσζεο σαξίνπ κε ην  

                                                                                           ζπεξκαηνδσάξην. 

 

4. σαγσγόο                         4. .....Γ.......                     Γ.   δηνρεηεύεηαη ην ζπέξκα ηνπ άληξα                                                                 

                                                                                     θαηά ηε ζεμνπαιηθή επαθή.     

                                  

                                                                               Δ.  παξαγσγή ζπεξκαηνδσαξίσλ. 

                                                                                                                       (4Χ0,5=2κ) κ:.... 

 

ΜΔΡΟ Γ΄: Απνηειείηαη από κία (1) εξώηεζε ησλ δώδεθα (12) κνλάδσλ. 
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8.  Πην θάησ ζαο δίλεηαη έλα ηξνθηθό πιέγκα. Με βάζε απηό ην ηξνθηθό πιέγκα λα απαληήζεηε ηηο πην 

θάησ εξσηήζεηο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α) Να γξάςεηε δύν (2) παξαγσγνύο. 

 

   η)  Παξαγσγόο 1: .....ζηηάξη.......................    Παξαγσγόο 2: .........ρνξηάξη.................................... 

                                                                                                                                          2Χ 0,5κ=1) κ:.... 

   ηη) Να γξάςεηε ηνπο θνξπθαίνπο ζεξεπηέο.   

 

   .................................γεξάθη.............αιεπνύ..................................................................................... 

                                                                                                                                        (2 Χ 0,5κ=1) κ:.... 

β) Να νλνκάζεηε:                                    

     έλα θπηνθάγν νξγαληζκό:......ιαγόο/αθξίδα/πνληηθόο......................................................................... 

     έλα πακθάγν νξγαληζκό: .......αιεπνύ.............................................................................. 

     έλα ζαξθνθάγν νξγαληζκό:.....θίδη/γεξάθη/ ζαύξα.............................................................................. 

                                                                                                                                     (3Χ 0,5κ=1,5) κ:..... 

 

γ) Να ζρεδηάζεηε (λα γξάςεηε) κία ηξνθηθή αιπζίδα ρξεζηκνπνηώληαο ηέζζεξηο (4) νξγαληζκνύο από ην 

πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα.                                                            

                               

  .....ζηηάξη.......          .......πνληηθόο........             ......θίδη........                           ....γεξάθη..... 

ή νπνηαδείπνηε αιπζίδα από ην πην πάλσ πιέγκα πνπ λα έρεη ηέζζεξηο νξγαληζκνύο  (4Χ 0,5=2κ) κ:.... 

δ) Να γξάςεηε κε βάζε ην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα  έλα ζήξακα θαη ηνλ ζεξεπηή ηνπ. 



 

 

                 Θήξακα: ...........ιαγόο............   Θεξεπηήο: ..........θίδη/αιεπνύ.................................................. 

                                                                                                                                    (2Χ0,25=0,5κ) κ:.... 

 

ε) Να γξάςεηε ηη αληηπξνζσπεύνπλ ηα βέιε ζε έλα ηξνθηθό πιέγκα. 

.............................ηελ κεηαθνξά ελέξγεηαο................................................................................................. 

                                                                                                                                      (1Χ 0,5κ=0,5) κ:.... 

 

ζη) Να νλνκάζεηε έλα δεπγάξη νξγαληζκώλ από ην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα πνπ αληαγσλίδνληαη γηα ηελ 

ηξνθή θαη λα γξάςεηε γηα πνηα ηξνθή αληαγσλίδνληαη.         

    Οξγαληζκόο  1      Οξγαληζκόο  2         Τξνθή 

      γεξάθη αιεπόπ θίδη 

 

                                                                                                                                       (3Χ0,5=1,5κ) κ:.... 

  δ)  Τη ζα ζπκβεί ζην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα αλ αθαηξέζνπκε ην ζηηάξη θαη ην ρνξηάξη;                   

      .............ζα κεησζνύλ όινη νη νξγαληζκνί θαη ζηαδηαθά ζα εμαθαληζηνύλ........................................... 

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

                                                                                                                                            (1Χ1=1κ) κ:.... 

 

   ε)  Να αλαθέξεηε δύν (2) θνηλά ραξαθηεξηζηηθά όισλ ησλ ηξνθηθώλ αιπζίδσλ. 

       ............όιεο μεθηλνύλ κε θπηά............................................................................................................. 

       ..............όιεο θαηαιήγνπλ ζε θνξπθαίν ζεξεπηή............................................................................... 

                                                                                                                                             (2Χ1=2κ) κ:.... 

 

    ζ) Πνην είλαη πην ρξήζηκν γηα έλα επηζηήκνλα, κηα ηξνθηθή αιπζίδα ή έλα ηξνθηθό πιέγκα;  

         Να δηθαηνινγήζεηε ηελ πάληεζε ζαο. 

 

        ........έλα ηξνθηθό πιέγκα επεηδή καο δίλεη κηα πην νινθιεξσκέλε εηθόλα ησλ ηξνθηθώλ αιπδίδσλ  ζε 

έλα νηθνζύζηεακα.................................................................................................................................. 

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

                                                                                                                                             (1Χ1=1κ) κ:....   

                                                                                                                                          

                                                                                                                                 Ο  Γηεπζπληήο 

 

 

                                                                                                                                Νίθνο Πξόμελνο       
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ΓΤΜΝΑΚΟ ΠΕΣΡΑΚΗ ΚΤΠΡΚΑΝΟΤ    
     χολικι χρονιά 2015 - 2016 
 

 
 

 

ΛΤΕΚ ΓΡΑΠΣΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΚΚΩΝ ΕΞΕΣΑΕΩΝ  ΚΟΤΝΚΟΤ 2016 

ΜΑΙΗΜΑ: ΒΚΟΛΟΓΚΑ A΄ ΓΤΜΝΑΚΟΤ 

 
 Ημερομθνία:   Δευτζρα 13/06/2016                                               Διάρκεια: 90 λεπτά 

 
Ονοματεπώνυμο: ___________________________________Σμιμα: ____    Αρ.:____ 
 

 
OΔΗΓΚΕ : Σο εξεταςτικό δοκίμιο αποτελείται από τρία (3)μζρθ.  

Σο εξεταςτικό δοκίμιο αποτελείται από οκτώ (8) ςελίδεσ.  

Να γράφετε με μπλε πζνα.  

     Απαγορεφεται θ χριςθ διορκωτικοφ υγροφ ι ταινίασ. 

 

 

ΜΕΡΟ Α 

Αποτελείται από τζςςερισ (4) ερωτιςεισ. Κάκε ορκι απάντθςθ βακμολογείται με δυόμιςι 

μονάδεσ (2,5) μονάδεσ. Να απαντιςετε ςε όλεσ τισ ερωτιςεισ.  

 

Ερώτθςθ 1 

 

(α) Τα φυτά παράγουν τθν τροφι τουσ με τθ διαδικαςία τθσ ΦΩΣΟΤΝΙΕΗ. 

(β) Τα κθλυκά γεννθτικά κφτταρα ονομάηονται  ΩΑΡΚΑ. 

(γ) Το ςφνολο των κυττάρων που ζχουν όμοια μορφολογικά χαρακτθριςτικά και είναι 

εξειδικευμζνα να κάνουν τθν ίδια λειτουργία ονομάηονται ΚΣΟ. 

(δ) Οι οργανιςμοί που ζχουν ςπονδυλικι ςτιλθ ονομάηονται ΠΟΝΔΤΛΩΣΑ.  

(ε) Μια ομοιότθτα μεταξφ φυτικοφ  και ηωικοφ κυττάρου είναι ότι και τα δφο ζχουν 

ΚΤΣΣΑΡΟΠΛΑΜΑ μζςα ςτο οποίο υπάρχουν πολλζσ δομζσ ι οργανίδια. 

  (5x0,5=2,5μ) 

  

 Βαθμός: -------------/40  

  Ολογρ.: --------------------------------   

 Υπογραφή : ---------------------------   

  Υπογραφή : --------------------------- 
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Ερώτθςθ 2  

(α) Να φτιάξετε μια τροφικι αλυςίδα με όλουσ τουσ παρακάτω οργανιςμοφσ.     

                                        αετόσ ,    χορτάρι  ,   φίδι  ,   ςαλιγκάρι                                                                                                                  

             (4 x 0,25 = 1 μ)           

(β) Με βάςθ τθν πιο πάνω τροφικι αλυςίδα να γράψετε ζνα ηευγάρι οργανιςμϊν που 

αποτελοφν κιραμα και κθρευτι. 

Θηρεστής Θήραμα 

Φίδι 

αετός 

αλιγκάρι 

Φίδι 

                (1x 1 = 1 μ)              

 (γ) Να αναφζρετε ζνα κοινό χαρακτθριςτικό όλων των τροφικϊν αλυςίδων.  

ΠΡΩΣΟ ΟΡΓΑΝΚΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΟ ι ΣΕΛΕΤΣΑΚΟ ΟΡΓΑΝΚΜΟ ΚΟΡΤΦΑΚΟ ΙΗΡΕΤΣΗ      
                                                                                                                                                (1x 0,5 = 0,5 μ)  
              
Ερώτθςθ 3 
 
(α) Nα ονομάςετε τα μζρθ του κυττάρου που φαίνονται με τουσ αρικμοφσ 1-4. 

 
(β) Να γράψετε τον ρόλο των μερϊν με τουσ αρικμοφσ 1 και 4. 
 
 
 
 

   (2x0,5=1μ) 

(γ) Να γράψετε δφο όργανα του πεπτικοφ ςυςτιματοσ. 

         ΣΟΜΑΧΚ και  ΤΚΩΣΚ   ι  ΕΝΣΕΡΟ                                                                           (2x0,25=0,5μ) 

             χορτάρι  

 

    ςαλιγκάρι     

 

  φίδι     

       

    αετόσ    

     

              

1. ΠΤΡΗΝΑ 

2. ΚΤΣΣΑΡΟΠΛΑΜΑ 

3. ΚΤΣΣΑΡΚΚΟ ΣΟΚΧΩΜΑ 

4. ΧΤΜΟΣΟΠΚΟ                          (4 x 0,25=1μ)                         

  Αρικμόσ                                               Ρόλοσ 

1 ΕΛΕΓΧΕΚ ΣΚ ΛΕΚΣΟΤΡΚΕ ΣΟΤ ΚΤΣΣΑΡΟΤ 

4 ΑΠΟΙΗΚΗ ΝΕΡΟΤ ΚΑΚ ΙΡΕΠΣΚΚΩΝ ΟΤΚΩΝ 
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Ερώτθςθ 4 
 

(α) Να γράψετε με τθ ςωςτι ςειρά τα βιματα τθσ επιςτθμονικισ μεκόδου χρθςιμοποιϊντασ 

τισ ακόλουκεσ ζννοιεσ που παρατίκενται αλφαβθτικά. 

        

        αποτελζςματα, ερώτημα, παρατήρηςη, πείραμα, ςυμπζραςμα, υπόθεςη    

 

 ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ ΕΡΩΣΗΗ ΤΠΟΙΕΗ ΠΕΚΡΑΜΑ. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ

ΤΜΠΕΡΑΜΑ                                                                                                                        (6x0,25=1,5μ)      

         

 (β) Να αντιςτοιχίςετε τουσ όρουσ τθσ Στιλθσ Α με τουσ όρουσ τθσ Στιλθσ Β. 

  

    

 

 

 

 

 

                                                                                       (4x0,25=1μ) 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                τιλθ Α τιλθ Β   Απαντιςεισ 

Α. γάτα  1.  κφτταρο  
                 Α  →2 

Β → 4 

Γ → 1 

Δ → 3 

Β. ςκελετόσ  2.  οργανιςμόσ 

Γ. ςπερματοηωάριο  3.  όργανο  

Δ. φφλλο  4.  οργανικό ςφςτθμα 
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ΜΕΡΟ Β 

Αποτελείται από τρεισ (3) ερωτιςεισ. Κάκε ορκι απάντθςθ βακμολογείται με ζξι (6)  

μονάδεσ. Να απαντιςετε ςε όλεσ τισ ερωτιςεισ. 

Ερώτθςθ 5 

Στον πιο κάτω πίνακα δίνονται πλθροφορίεσ για τα  χαρακτθριςτικά τεςςάρων ηωικϊν 

οργανιςμϊν. Όπου δίνεται το ςφμβολο  + ςθμαίνει  ότι υπάρχει το χαρακτθριςτικό και όπου  

το ςφμβολο -  ςθμαίνει ότι το χαρακτθριςτικό δεν υπάρχει.  

Ζώο Αρικμόσ ποδιών Φτερά Φολίδεσ Σρίχωμα 

Α 2 + _ _ 

Β 4 _ _ + 

Γ 4 _ + _ 

Δ 2 _ _ + 

 (α) Αφοφ μελετιςετε τον πιο πάνω πίνακα να επιλζξετε ζνα από τα γράμματα Α, Β , Γ ι Δ  του 

ηϊου που ανικει ςτθν ομοταξία:  

των ερπετϊν : Γ    των πτθνϊν: Α         των κθλαςτικϊν: Δ και Β                              (4 x 0,25 = 1 μ) 

(β) Σε ποια ςυνομοταξία ανικουν τα πιο πάνω ηϊα;  

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

(γ) Nα αναφζρετε το κριτιριο που χρθςιμοποιιςατε ςτθν πιο πάνω ςυνομοταξία.                   

ΠΟΝΔΤΛΚΚΗ ΣΗΛΗ                                                                                                          (1 x 0,5 = 0,5 μ)        

(δ) Να αναφζρετε ακόμα τρία (3) χαρακτθριςτικά που ζχουν τα κθλαςτικά εκτόσ από αυτά που 
αναφζρονται ςτον πιο πάνω πίνακα. 

 ΙΗΛΑΖΟΤΝ 

 ΓΕΝΝΟΤΝ ΜΚΚΡΑ 

  ΑΝΑΠΝΕΟΤΝ ΜΕ ΠΝΕΤΜΟΝΕ 
(3 x 0,5 = 1,5)  

 (ε) Να ςυμπλθρϊςετε τον πιο κάτω  πίνακα.  

              (5x 0,5 = 2,5μ) 

 
  Ζωντανόσ 
Οργανιςμόσ             

ΣΡΚΑΝΣΑΦΤΛΛΟ 

    
ΜΑΝΚΣΑΡΚ 

 
     ΦΚΔΚ  

  
ΒΑΚΣΗΡΚΟ 

               
ΑΜΟΚΒΑΔΑ  ΚΔΚ   

Βαςίλειο   
ηωντανών 
οργανιςμών 

 
ΦΥΤΑ 

 
ΜΥΚΗΤΕΣ 

 
     ΖΩΑ 
 

 
ΜΟΝΗΡΗ 
 

 
ΠΡΩΣΚΣΑ 

http://www.google.com.cy/url?url=http://www.drodd.com/html7/snake-drawing.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi66r3i5pbNAhWMBsAKHRz6COMQwW4IJjAJ&usg=AFQjCNGdqxJsfPh3JrBSxAGjP0EE6Vp3mg
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Ερώτθςθ 6  

(α) Να ςυμπλθρϊςετε τθν πιο κάτω χθμικι αντίδραςθ ζτςι ϊςτε να περιγράφει τθ διαδικαςία 
τθσ φωτοςφνκεςθσ.               

 

 

 

                                                                                                (4 x 0,25 =1μ)  

(β) Ποιοσ είναι ο ρόλοσ τθσ χρωςτικισ ουςίασ που βρίςκεται ςτα φφλλα εκτόσ από το να δίνει 
το πράςινο χρϊμα;  ΔΕΜΕΤΕΚ ΣΟ ΗΛΚΑΚΟ ΦΩ                                                          (1 x 0,5 = 0,5 μ) 

(γ) Σε ποιο οργανίδιο του κυττάρου γίνεται θ διαδικαςία τθσ φωτοςφνκεςθσ; ΧΛΩΡΟΠΛΑΣΕ                

(1x 0,5 = 0,5 μ) 

(δ) Ποιό υλικό χρειαηόμαςτε για να κάνουμε:                

 αποχρωματιςμό φφλλου  ΟΚΝΟΠΝΕΤΜΑ 

 ανίχνευςθ αμφλου ΚΩΔΚΟ                                              (2 x 0,5 = 1 μ)                                                                                                                                         
 

(ε) Γιατί είναι απαραίτθτο να γίνει θ  διαδικαςία του αποχρωματιςμοφ πριν να ανιχνεφςουμε 
το άμυλο; Η ΧΛΩΡΟΦΤΛΛΗ ΕΜΠΟΔΚΖΕΚ ΣΟ ΚΩΔΚΟ ΝΑ ΑΝΚΧΝΕΤΕΚ ΣΟ ΑΜΤΛΟ.         (1 x 1 = 1 μ)   

(ςτ) Τα φυτά Α και Β που φαίνονται ςτθν πιο κάτω εικόνα είναι ποτιςμζνα και ζχουν εκτεκεί 
ςτον ιλιο για 3 θμζρεσ. Να μελετιςετε τθν εικόνα και να απαντιςετε ςτα ακόλουκα 
ερωτιματα.  

   
 
 
 
   
 
 

ι. Σε ποιο από τα δφο φυτά  (A ι Β)  ΔΕΝ ζγινε θ διαδικαςία 
τθσ φωτοςφνκεςθσ και γιατί;  
ΣΟ Α ΓΚΑΣΚ ΣΟ ΚΑΤΣΚΚΟ ΝΑΣΡΚΟ ΔΕΜΕΤΕΚ ΣΟ ΔΚΟΞΕΚΔΚΟ 
ΣΟΤ ΑΝΙΡΑΚΑ.                                                       (2 x 0,5 = 1μ)          
(2 x 0,5 = 1μ)                                                     
ιι. Τι χρϊμα περιμζνετε να πάρει το φφλλο από το φυτό Α 
και τι χρϊμα το φφλλο Β μετά τθν ανίχνευςθ αμφλου; 
  Φφλλο Α : ΚΚΣΡΚΝΟΚΑΦΕ      Φφλλο Β:ΜΑΤΡΟ          
                                                                              (2x 0,25 = 0,5μ)  
ιιι. Τι πιςτεφετε κα κζλαμε να διευρευνιςoυμε με το 
ςυγκεκριμζνο πείραμα;  
ΟΣΚ ΣΟ ΔΚΟΞΕΚΔΚΟ ΣΟΤ ΑΝΙΡΑΚΑ ΕΚΝΑΚ ΑΠΑΡΑΚΣΗΣΗ 
ΠΡΩΣΗ ΤΛΗ ΓΚΑ ΣΗ ΦΩΣΟΤΝΙΕΔΗ                                                                     
(1 x 0,5 = 0,5μ)                                              (1 x 0,5 = 0,5μ)   
 
 
 

 
      Νερό  

   ΦΩ 

ΥΛΩΡΟΦΤΛΛΗ 

CO2 
ΑΜΤΛΟ 

 

    οξυγόνο 
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Ερώτθςθ 7  
 
(α) Στο πιο κάτω ςχεδιάγραμμα του αναπαραγωγικοφ ςυςτιματοσ τθσ γυναίκασ να ονομάςετε 

τα μζρθ.   

                                                                                                                         

                                                                                                                                                      (4 x 0,25 =1)  

(β) Να ονομάςετε: 

 Το όργανο από το οποίο απελευκερϊνεται μια φορά το μινα ζνα ωάριο    ΩΟΙΗΚΗ 

 το όργανο ςτο αναπαραγωγικό ςφςτθμα τθσ γυναίκασ όπου ζνα ςπερματοηωάριο 

μπορεί να ενωκεί με ζνα ωάριο ΑΛΠΙΓΓΑ Η΄ΩΑΓΩΓΟ                 (2 x 0,5 =1 μ)     

  

 (γ) Να γράψετε τθν πορεία των ςπερματοηωαρίων από τον τόπο παραγωγισ τουσ μζχρι τθν 

ζξοδό τουσ από το ςϊμα.                                                                                                                                                             

              (4 x 0,25 = 1μ)                                                                                                                                       

(δ) Τι διαφζρει ο όροσ ¨ςπζρμα¨ από τον όρο  ¨ςπερματοηωάρια¨;                                                

ΣΟ ΠΕΡΜΑ ΠΕΡΚΛΑΜΒΑΝΕΚ ΕΚΣΟ ΑΠΟ ΣΑ ΠΕΡΜΑΣΟΖΩΑΡΚΑ ΚΑΚ ΣΑ ΕΚΚΡΚΜΑΣΑ                   

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

(ε) Να ςυμπλθρϊςετε τα κενά ςτισ πιο κάτω προτάςεισ. 

 

 H ζνωςθ ςπερματοηωαρίου και ωαρίου ονομάηεται ΓΟΝΚΜΟΠΟΚΗΗ   

 Η απελευκζρωςθ του ωαρίου ονομάηεται  ΩΟΡΡΗΞΚΑ                                      (2 x 0,5 = 1μ) 

 

(ςτ) Τι ςυμβαίνει ςτθν πάκθςθ που ονομάηεται κρυψορχία και τι μπορεί να προκαλζςει; 

 Ο ΕΝΑ Η΄ ΚΑΚ ΟΚ ΔΤΟ ΟΡΧΕΚ ΠΑΡΑΜΕΝΟΤΝ ΣΗΝ ΚΟΚΛΚΑ ΣΟΤ ΑΡΕΝΚΚΟΤ ΑΣΟΜΟΤ ΜΕΣΑ 

ΑΠΟ ΣΗ ΓΕΝΝΗΗ ΣΟΤ.  ΜΠΟΡΕΚ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΕΚ ΣΕΚΡΩΗ                                                                                 

(1 x 1 = 1μ)                                                                                                                                (2 x 0,5 = 1μ)   

 

 

Αριθμός Όργανο 

1 ΑΛΠΙΓΓΑ Η΄ΩΑΓΩΓΟ 

2 ΜΗΣΡΑ 

3 ΚΟΛΠΟ 

4 ΩΟΘΗΚΗ 

ΟΡΧΕΚ  ΕΠΚΔΚΔΤΜΚΔΑ  ΠΕΡΜΑΣΚΚΟ 

ΠΟΡΟ 

 ΟΤΡΗΙΡΑ 



7 
 

ΜΕΡΟ Γ : Aποτελείται από μία (1) ερώτθςθ των δώδεκα (12) μονάδων. 

Ερώτθςθ 8 

Να μελετιςετε το πιο κάτω τροφικό πλζγμα και να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ που 

ακολουκοφν.  

  

                                                                         

(α) Να φτιάξετε μια τροφικι αλυςίδα χρθςιμοποιϊντασ τζςςερισ (4) οργανιςμοφσ από τουσ πιο 
πάνω.   
 ΒΕΛΑΝΚΔΚΑ                                ΚΑΜΠΚΑ                                ΚΟΣΤΦΑ                       ΚΟΤΚΟΤΒΑΓΚΑ 

(4 x 0,5 = 2μ)      
(β) Να ονομάςετε: 

α. ζνα φυτοφάγο οργανιςμό ΚΑΜΠΚΑ 

β. ζνα παραγωγό ΒΕΛΑΝΚΔΚΑ 

γ. ζνα ςαρκοφάγο οργανιςμό ΒΑΣΡΑΧΟ 

δ. ζνα οργανιςμό που τρζφεται με τρεισ (3) 
διαφορετικοφσ οργανιςμοφσ 

ΚΟΚΟΤΒΑΓΚΑ ι ΚΟΣΤΦΑ ι ΚΑΜΠΚΑ 

                (4 x 0,5 = 2μ) 

(γ) Υπάρχει ςτο πιο πάνω τροφικό πλζγμα κάποιοσ οργανιςμόσ που να είναι παμφάγοσ;                          

Nα δικαιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. ΟΧΚ ΓΚΑΣΚ ΔΕΝ ΤΠΑΡΧΕΚ ΣΟ ΠΚΟ ΠΑΝΩ ΣΡΟΦΚΚΟ 

ΠΛΕΓΜΑ ΟΡΓΑΝΚΜΟ  ΠΟΤ ΝΑ ΣΡΩΕΚ ΦΤΣΑ ΚΑΚ ΖΩΑ. 

                                                                                                                                                      (2 x 0,5=1μ )  
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(δ) Να ονομάςετε ζνα ηευγάρι οργανιςμϊν που ανταγωνίηονται για τθν πεταλοφδα. 

                                                                                                                                                  (2 x 0,5 = 1μ)                                                                                                                                                           

(ε) Πϊσ ονομάηεται θ κουκουβάγια με βάςθ τθ κζςθ τθσ ςτο πιο πάνω τροφικό πλζγμα; Nα 
δικαιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ.                    

ΚΟΡΤΦΑΚΟ ΙΗΡΕΤΣΗ ΓΚΑΣΚ ΔΕΝ ΣΡΩΓΕΣΑΚ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑΝ ΟΡΓΑΝΚΜΟ ΣΟ ΠΚΟ ΠΑΝΩ 
ΣΡΟΦΚΚΟ ΠΛΕΓΜΑ. 

                                                                                                                                                  (2 x 0,5 = 1μ)                                                                                                                                                          
(ςτ) Πϊσ  κα επθρεαςτεί ο πλθκυςμόσ των ποντικϊν αν  εξαφανιςτοφν τα βατράχια;                                      
Να δικαιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ μελετϊντασ το τροφικό πλζγμα.           

ΑΡΧΚΚΑ ΙΑ ΤΠΑΡΞΕΚ ΑΤΞΗΗ ΣΟΤ ΑΡΚΙΜΟΤ ΣΩΝ ΠΟΝΣΚΚΩΝ ΓΚΑΣΚ ΙΑ ΕΧΟΤΝ ΠΕΡΚΟΣΕΡΗ 
ΣΡΟΦΗ(ΠΟΩΔΗ ΦΤΣΑ). 

ΣΕΛΚΚΑ ΟΜΩ ΙΑ ΔΚΑΣΑΡΑΧΙΕΚ ΟΛΟ ΣΟ ΣΡΟΦΚΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΚΔΚΑΚΣΕΡΑ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΚΜΟΤ 
ΠΟΤ ΒΡΚΚΟΝΣΑΚ Ε ΕΠΚΠΕΔΑ ΚΑΣΩ  Θ  ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΣΟΝ ΠΟΝΣΚΚΟ. 

                                                                                                                                                      (1 x 2 = 2μ)                                                                                                                                                           

(θ) Να γράψετε δυο (2)  λόγουσ για τουσ οποίουσ θ φωτοςφνκεςθ είναι πολφ ςθμαντικι 

λειτουργία για τον πλανιτθ μασ.   

 ΑΤΞΗΗ  ΟΞΤΓΟΝΟΤ  Η΄ ΚΑΚ ΑΜΤΛΟΤ 

 ΕΛΑΣΣΩΗ ΔΚΟΞΕΚΔΚΟΤ ΣΟΤ ΑΝΙΡΑΚΑ  

(1 x 1 = 1μ)                                                                                                                              (2 x 0,5 = 1 μ)                                                                                                                                                                                 

(κ) Να γράψετε δφο (2) αυτότροφουσ και δφο(2) ετερότροφουσ οργανιςμοφσ από το πιο πάνω 

τροφικό πλζγμα 

         Αυτότροφοι: ΒΕΛΑΝΚΔΚΑ ,    ΠΕΤΚΟ      

         Eτερότροφοι:   ΒΑΣΡΑΧΟ , ΚΟΤΚΟΤΒΑΓΚΑ                                                               (2 x 0,5 =1 μ) 

(ι) Να προτείνετε δφο (2) τρόπουσ με τουσ οποίουσ  μποροφμε να περιορίςουμε το φαινόμενο 

του κερμοκθπίου. 

 ΑΝΑΔΑΩΗ 

 ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ                              (2 x 0,5 =1 μ)      
                                                                                    (2 x 0,5 =1 μ) 

                             Kαλι επιτυχία!! 

  Οι ειςθγθτζσ                                                              Η Διευκφντρια   

  Σ. Μεταξάσ 

  Μ. Ανκοφςθ                                                                                                             Μαρία Χάλλα- Ζάρου                                                                                                                                         

Οργανιςμόσ 1 Οργανιςμόσ 2 Aνταγωνίηονται για  

ΚΟΣΤΦΑ ΒΑΣΡΑΧΟ  Πεταλοφδα  
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ΓΤΜΝΑΗΟ «ΒΔΡΓΗΝΑ» ΛΑΡΝΑΚΑ 
ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ 2015- 2016 

 
 
 ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΧΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΗΟΤΝΗΟΤ 2016  

 

 
ΒΑΘ.: ............................. / 40  
ΟΛΟΓΡ.: ...............................  
ΤΠΟΓΡ.: ...............................  
 

 

 
ΣΑΞΖ: Α΄ ΓΤΜΝΑΗΟΤ  

 

 
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ: 09/06/2016  

 

 
ΜΑΘΖΜΑ: ΦΤΗΚΑ (ΒΗΟΛΟΓΗΑ)  

 

 
ΥΡΟΝΟ: 1 h 30 min (90΄ ιεπηά)  

 

 
ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ: 
............................................................................................... 

 

 
 
ΣΜΖΜΑ: ............ ΑΡ.: .........  

 

 
ΠΡΟΟΥΖ 

Να πξνζέμεηε ηελ εκθάληζε ηνπ γξαπηνύ ζαο θαη λα γξάςεηε κε κειάλη κπιε ή καύξν. 
Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ (Tipp-Ex) 

Τν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από 8 ζειίδεο. 
ΚΑΛΖ ΔΠΗΣΤΥΗΑ 

 

ΜΔΡΟ Α: Απνηειείηαη από  ηέζζεξηο (4) εξωηήζεηο. 

         Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δπόκηζε (2.5) κνλάδεο. 

        Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξωηήζεηο. 

1. Να νλνκάζεηε ην όξγαλν πνπ θαίλεηαη ζηηο εηθόλεο πνπ ζαο δίλνληαη πην θάησ θαη λα 
ζπκπιεξώζεηε κε ηηο θαηάιιειεο ιέμεηο ώζηε λα δείμεηε ηε ιεηηνπξγία πνπ απηό επηηειεί. 

   (5 Χ 0,5 κνλ) 

Α/Α ΕΙΚΟΝΑ ΟΡΓΑΝΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΟΤ 

 
 

1. 

 
ΣΟΜΑΧΙ 

Όξγαλν πνπ ζπλδέεηαη κε ην ιεπηό έληεξν. Απνζεθεύεηαη 

πξνζσξηλά ε ηξνθή θαη ζπλερίδεηαη ε ΠΔΦΖ πνπ μεθίλεζε ζην 

ζηόκα. 

 
 

2. 
 

ΤΚΩΣΙ 

Μαιαθό όξγαλν, πνπ κεηαμύ άιισλ παξάγεη ηε ρνιή θαη 

απαιιάζζεη ηνλ νξγαληζκό από βιαβεξέο νπζίεο ηηο νπνίεο 

ζηέιλεη ζην αίκα.  

 
 

3. 
 

ΠΝΕΤΜΟΝΕ 

Όξγαλα ηα νπνία βνεζνύλ ζηελ ΑΝΑΠΝΟΖ. Με ηελ εηζπλνή 
δηεπθνιύλνπλ ηελ πξόζιεςε νμπγόλνπ θαη κε ηελ εθπλνή ηελ 
απνβνιή δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα πνπ παξάγεηαη ζε δηάθνξα 
όξγαλα. 
 

http://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihq8ztvNzMAhUDchQKHU6CDjIQjRwIBw&url=http://clipartfreefor.com/files/4/84383.html&bvm=bv.122129774,d.d24&psig=AFQjCNF-YIegmhvnWllgsSX9MdmdMIN42A&ust=1463415130891368
http://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCzrb084PNAhXkIMAKHaoEBSwQjRwIBw&url=http://www.pathfinder.gr/stories/3317663/pos-tha-dynamosete-toys-pneymones-sas&psig=AFQjCNEMkNq7fpa3B2tAGVt3409V4kUOyg&ust=1464770076215146
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2. (α) Σαο δίλνληαη πην θάησ νη εηθόλεο δύν ζσκάησλ, Α θαη Β. Να γξάςεηε θάησ από ηελ εηθόλα 
αλ πξόθεηηαη γηα λεθξό, έκβην ή άβην ζώκα.                                                         (2 Χ 0,5 κνλ)
             

 

 

 

 

 

 

(β) Να γξάςεηε κηα (1) ιεηηνπξγία ηνπ ζώκαηνο Α πνπ λα δηθαηνινγεί ηηο δηαθνξέο ηνπ από ην 

ζώκα Β.                          (0,5 κνλ) 

ΣΟ ΧΜΑ Α ΑΝΑΠΑΡΑΓΔΣΑΗ ΔΝΧ ΣΟ Β ΟΥΗ. 

(γ) Σηελ πην θάησ εηθόλα θαίλνληαη ηα επίπεδα νξγάλσζεο ελόο πνιπθύηηαξνπ νξγαληζκνύ 

μεθηλώληαο από ηελ πνιύπινθε έλλνηα θαη θηάλνληαο ζηελ πην απιή.         (2 Χ 0,5 κνλ) 

 

Πνην επίπεδν νξγάλσζεο παξνπζηάδεη ην Α θαη πνην ην Β; 

     Α ΟΡΓΑΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ   Β ΗΣΟ 
 

3. Τα παηδηά ελόο ζρνιείνπ ζηα πιαίζηα δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ηεο Βηνινγίαο πήγαλ εθδξνκή 

ζηελ αιπθή ηεο Λάξλαθαο. Σην νηθνζύζηεκα ηεο αιπθήο παξαηήξεζαλ όηη δνύζαλ νη αθόινπζνη 

δσληαλνί νξγαληζκνί: γαξίδεο,  βάηξαρνη, πάπηεο, πειεθάλνη, ζαιηγθάξηα, ζαύξεο. 

Σηε ζπλέρεηα ηα παηδηά νκαδνπνίεζαλ ηα δώα ζε δύν νκάδεο. 

ΟΜΑΓΑ Α ΟΜΑΓΑ Β 

γαξίδεο βάηξαρνη 

ζαιηγθάξηα πάπηεο 

 πειεθάλνη 

 ζαύξεο 

 

(α) Πνηα βαζηθή δνκηθή δηαθνξά ρξεζηκνπνίεζαλ ηα παηδηά γηα λα θαηαηάμνπλ ηνπο νξγαληζκνύο 

ζηηο πην πάλσ νκάδεο;             (0,5 κνλ) 

ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΠΟΝΓΤΛΗΚΖ ΣΖΛΖ  

 
 
 
 
 
 
 

 

Α 
ΔΜΒΗΟ 

Β 
ΑΒΗΟ 

http://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCM-c9IuXssgCFUW4GgodcBoK0g&url=http://exomatiakaivlepo.blogspot.gr/2010/09/blog-post_5359.html&psig=AFQjCNFOTZZVagZmGTy_3-UuFqJ724jq1Q&ust=144436981530728
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 (β) Πνην από ηα πην πάλσ δώα αλήθεη ζηα ακθίβηα;                                                            (0,5 κνλ) 

ΟΗ ΒΑΣΡΑΥΟΗ 

 (γ) Από ηη θαιύπηεηαη ην δέξκα ησλ ακθηβίσλ;                                                                    (0,5 κνλ) 

ΔΗΝΑΗ ΛΔΗΟ ΚΑΗ ΤΓΡΟ 

 (δ) Σε πνηα νκνηαμία ησλ ζπνλδπισηώλ αλήθνπλ νη πάπηεο θαη νη πειεθάλνη;     (0,5 κνλ) 

ΣΑ ΠΣΖΝΑ 

 (ε) Σε πνηα νκνηαμία ησλ ζπνλδπισηώλ αλήθεη ην είδνο Homo sapiens;                        (0,5 κνλ) 

ΣΑ ΘΖΛΑΣΗΚΑ 

4. Σηνλ πην θάησ πίλαθα ζαο δίλνληαη πέληε (5) νξγαληζκνί. Να νλνκάζεηε ην βαζίιεην ηνπ θάζε 
νξγαληζκνύ.                       (5 Χ 0,5 κνλ) 

 
ΕΧΝΣΑΝΟ 
ΟΡΓΑΝΗΜΟ 

  
 
 
 
 
  

 

 

 

 
ΒΑΗΛΔΗΟ 

 
ΦΤΣΑ 

 
ΜΤΚΖΣΔ 

 
ΠΡΧΣΗΣΑ 

 
ΜΟΝΖΡΖ 

 
ΕΧΑ 

 

ΜΔΡΟ Β: Απνηειείηαη από ηξεηο (3) εξωηήζεηο. 

         Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε έμη (6) κνλάδεο. 

         Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξωηήζεηο. 

1. (α) Σην πην θάησ ζρήκα θαίλνληαη ηα ηξία βήκαηα 1,2,3 γηα ηελ εηνηκαζία ελόο κηθξνζθνπηθνύ 

παξαζθεπάζκαηνο. Να θπθιώζεηε πνην από ηα Α, Β, Γ, Γ ή Δ παξνπζηάδεη ηελ νξζή ζεηξά ησλ 

βεκάησλ εηνηκαζίαο ηνπ κηθξνζθνπηθνύ παξαζθεπάζκαηνο.                                               (0,5 κνλ)               

 

Α. 1, 2, 3 

Β. 1, 3, 2 

Γ. 3, 2, 1 

Γ. 3,1, 2 

Δ. 2, 3, 1 

(β) Τη είδνπο κηθξνζθόπην έρεηε ζην ζρνιηθό εξγαζηήξην Βηνινγίαο, θωηνληθό ή ειεθηξνληθό;  

             (0,5 κνλ) 

ΦΧΣΟΝΗΚΟ ΜΗΚΡΟΚΟΠΗΟ 

http://www.fotosearch.gr/illustration/%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%84%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%B1.html
http://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOegvMCWssgCFcLZGgodd5QMGQ&url=http://gr.clipartlogo.com/free/tree.html&psig=AFQjCNEMC9gryRhsTLfWFh-8xC7pbn6qUQ&ust=1444369667794935
http://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPSghM6XssgCFYS4GgodSSgGFw&url=http://gr.freepik.com/free-photo/brown-dog_658150.htm&psig=AFQjCNHCSjI_Yi0vJcWAjd5nP2Be1Iajvw&ust=1444369894883696
http://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPSghM6XssgCFYS4GgodSSgGFw&url=http://gr.freepik.com/free-photo/brown-dog_658150.htm&psig=AFQjCNHCSjI_Yi0vJcWAjd5nP2Be1Iajvw&ust=1444369894883696
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(γ) Πώο νλνκάδνληαη ηα δύν (2) είδε θαθώλ πνπ ππάξρνπλ ζ’ έλα ζρνιηθό κηθξνζθόπην;  (0,5 κνλ) 

Α. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΗΚΟΗ ΦΑΚΟΗ Β. ΠΡΟΟΦΘΑΛΜΗΟΗ ΦΑΚΟΗ 

 (δ) Η. Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ θπηηάξνπ πνπ δείρλνπλ νη ελδείμεηο 1 έωο  4.       (4 Χ 0,5 κνλ)
          

 

ΗΗ. Τν πην πάλσ θύηηαξν αλήθεη ζε θπηηθό ή δωηθό νξγαληζκό; Να γξάςεηε έλα (1) ιόγν πνπ λα 

δηθαηνινγεί ηελ απάληεζή ζαο.                             (2 Χ 0,5 κνλ) 

ΑΝΖΚΔΗ Δ ΕΧΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΓΗΑΣΗ ΓΔΝ ΔΥΔΗ ΥΛΧΡΟΠΛΑΣΔ Ή ΥΤΜΟΣΟΠΗΟ Ή 

ΚΤΣΣΑΡΗΚΟ ΣΟΗΥΧΜΑ 

 (ε) Τα πην θάησ ζρεδηαγξάκκαηα δείρλνπλ δύν κνλνθύηηαξνπο νξγαληζκνύο. 

Η. Να αλαγλσξίζεηε πνην είλαη ην επθαξπωηηθό θαη πνην ην πξνθαξπωηηθό θύηηαξν. (2 Χ 0,5 κνλ) 
                                                                                              

 

 
 

 
Α. ΕΤΚΑΡΤΩΣΙΚΟ ΚΤΣΣΑΡΟ  

 
Β. ΠΡΟΚΑΡΤΩΣΙΚΟ ΚΤΣΣΑΡΟ 

 

ΗΗ. Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο γξάθνληαο κία (1) δηαθνξά κεηαμύ επθαξπσηηθνύ θαη 

πξνθαξπσηηθνύ θπηηάξνπ.                                                                                                    (0,5 κνλ) 

ΣΟ ΔΤΚΑΡΤΧΣΗΚΟ ΚΤΣΣΑΡΟ ΔΥΔΗ ΠΤΡΖΝΑ Ή ΜΗΣΟΥΟΝΓΡΗΑ ΔΝΧ ΣΟ ΠΡΟΚΑΡΤΧΣΗΚΟ 

ΓΔΝ ΔΥΔΗ. 

 

ΚΤΣΣΑΡΙΚΗ ΜΕΒΡΑΝΗ 

ΠΤΡΗΝΑ 

ΚΤΣΣΑΡΟΠΛΑΜΑ 

ΜΙΣΟΧΟΝΔΡΙΟ 
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2. Σαο δίλεηαη ην πην θάησ ηξνθηθό πιέγκα. Αθνύ ην κειεηήζεηε λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο 

πνπ αθνινπζνύλ. 

 

(α) Να νλνκάζεηε:                                                        (4 Χ 0,5 κνλ) 

I.  Έλαλ θνξπθαίν ζεξεπηή ΚΟΤΚΟΤΒΑΓΗΑ 

II.  Έλαλ θαηαλαιωηή ΦΗΓΗ   

III.  Έλαλ παξαγωγό  ΗΣΑΡΗ 

IV.  Έλα θπηνθάγν νξγαληζκό ΠΟΤΡΓΗΣΗ 

 

(β) Να ζρεδηάζεηε κηα ηξνθηθή αιπζίδα ζηελ νπνία ζα ζπκκεηέρεη ε αθξίδα.            (3 Χ 0,5 κνλ)                                                                                                    

ΦΤΛΛΑ ΦΤΣΧΝ →  αθξίδα → ΦΗΓΗ → ΚΟΤΚΟΤΒΑΓΗΑ 

(γ) Τη ζπκβνιίδνπλ ηα βέιε ζε κηα ηξνθηθή αιπζίδα;                                                            (0,5 κνλ) 

ΣΖΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ. 

(δ) Να γξάςεηε έλα δεπγάξη νξγαληζκώλ πνπ απνηεινύλ ζήξακα θαη ζεξεπηή.          (2 Χ 0,5 κνλ) 

ΘΖΡΑΜΑ ΘΖΡΔΤΣΖ 

ΑΚΡΗΓΑ ΦΗΓΗ 

(ε) Πώο ζα επεξεαζηεί ην ζπνπξγίηη ζην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα αλ εμαθαληζηεί ην ζηηάξη;   

                (1 κνλ)                                                                                                                     

ΑΝ ΦΤΓΔΗ ΣΟ ΗΣΑΡΗ ΣΟ ΠΟΤΡΓΗΣΗ ΓΔ ΘΑ ΔΥΔΗ ΣΡΟΦΖ. Ο ΠΛΖΘΤΜΟ ΣΟΤ ΘΑ 

ΔΞΑΦΑΝΗΣΔΗ ΔΚΣΟ ΚΑΗ ΑΝ ΑΛΛΑΞΔΗ ΣΗ ΣΡΟΦΗΚΔ ΣΟΤ ΤΝΖΘΔΗΔ, ΝΑ 

ΚΑΣΑΝΑΛΧΝΔΗ ΚΑΠΟΗΟ ΑΛΛΟ ΔΗΓΟ ΣΡΟΦΖ ΠΟΤ ΤΠΑΡΥΔΗ ΣΟ ΣΡΟΦΗΚΟ ΠΛΔΓΜΑ. 
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3.(α) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ.                   (5 Χ 0,5 κνλ)      

Η. Οη πξώηεο ύιεο ηεο θσηνζύλζεζεο είλαη νη: 
 
ΣΟ ΝΔΡΟ ΚΑΗ ΣΟ ΓΗΟΞΔΗΓΗΟ ΣΟΤ ΑΝΘΡΑΚΑ. 
 
ΗΗ. Η θσηνζύλζεζε γίλεηαη ζην νξγαλίδην ηνπ θπηηθνύ θπηηάξνπ πνπ ιέγεηαη: 
 
ΥΛΧΡΟΠΛΑΣΖ 
 
ΗΗΗ. Τα πξνϊόληα ηεο θσηνζύλζεζεο είλαη: 
 
ΓΛΤΚΟΕΖ Ή ΑΜΤΛΟ ΚΑΗ ΟΞΤΓΟΝΟ 
 
 
(β) Τα πην θάησ εξσηήκαηα αθνξνύλ ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία αλίρλεπζεο ακύινπ ζ’ έλα 

θξεζθνθνκκέλν θύιιν.                 

Η. Να βάιεηε ηα ζηάδηα ηνπ πεηξάκαηνο όπσο ζαο δίλνληαη, κε ηελ ζσζηή ζεηξά Α, Β, Γ θαη Γ ώζηε 
λα δείμεηε ηα βήκαηα πνπ έθαλαλ ηα παηδηά.                         (4 Χ 0,5 κνλ) 

ΣΑΓΗΑ ΣΟΤ ΠΔΗΡΑΜΑΣΟ 
ΧΣΖ 
ΔΗΡΑ 

Αλίρλεπζε ακύινπ κε ην δηάιπκα ησδίνπ 
 

Γ 
 

Βξαζκόο ηνπ θξεζθνθνκκέλνπ θύιινπ ζε δεζηό λεξό γηα 1-2 ιεπηά 
 

Α 
 

Ξέπιπκα ηνπ απνρξσκαηηζκέλνπ θύιινπ κε δεζηό λεξό 
 

Γ 
 

Τνπνζέηεζε ηνπ θύιινπ ζε δνθηκαζηηθό ζσιήλα κε δεζηό νηλόπλεπκα 
 

Β 
 

 

ΗΗ. Γηαηί πξέπεη λα πξνεγεζεί ν απνρξσκαηηζκόο ηνπ θύιινπ γηα λα κπνξέζεη λα γίλεη ε δνθηκή 
αλίρλεπζεο ακύινπ ;                       (0,5 κνλ) 

ΓΗΑ ΝΑ ΑΠΟΒΛΖΘΔΗ Ζ ΥΡΧΣΗΚΖ ΣΖ ΥΛΧΡΟΦΤΛΛΖ Ζ ΟΠΟΗΑ ΔΗΝΑΗ ΑΠΟΣΡΔΠΣΗΚΟ 
ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΣΟΤ ΑΜΤΛΟΤ. 
 
 (γ) Η.  Πνην αέξην Υ ηα ηειεπηαία ρξόληα ζπκβάιιεη ζηελ αύμεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ 
ζεξκνθεπίνπ;                                     (0,5 κνλ) 
 
ΣΟ ΓΗΟΞΔΗΓΗΟ ΣΟΤ ΑΝΘΡΑΚΑ. 
 
ΗΗ. Πώο ηα θπηά ζπκβάιινπλ ζηε δηαηήξεζε ζηαζεξώλ πνζνηήησλ ηνπ αεξίνπ Υ ζηελ 
αηκόζθαηξα;                                  (0,5 κνλ) 

 
ΜΔ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΣΖ ΦΧΣΟΤΝΘΔΖ. 
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ΜΔΡΟ Γ: Απνηειείηαη από έλα (1) εξώηεκα ηωλ δώδεθα (12) κνλάδωλ. 

(α) Η. Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ άληξα θαη ηεο γπλαίθαο πνπ 
δείρλνπλ νη ελδείμεηο 1έωο 6 ζηα ζρήκαηα πνπ ζαο δίλνληαη πην θάησ.                             (6 Χ 0,5κ) 

 
 

                    1 ΟΤΡΖΘΡΑ 

                        2 ΠΔΡΜΑΣΗΚΟ ΠΟΡΟ 

                        3 ΔΠΗΓΗΓΤΜΗΓΑ 

                        4 ΟΡΥΔΗ 

                        5 ΜΖΣΡΑ 

                  6 ΧΟΘΖΚΖ 

        
ΗΗ. Να εμεγήζεηε αλ ν όξνο ζπέξκα εθθξάδεη θάηη δηαθνξεηηθό από ηνλ όξν ζπεξκαηνδσάξηα. 

     (1 κνλ) 

ΝΑΗ, Ο ΟΡΟ ΠΔΡΜΑ ΔΗΝΑΗ ΠΗΟ ΤΝΘΔΣΟ ΟΡΟ ΓΗΑΣΗ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΔΗ ΣΑ 

ΠΔΡΜΑΣΟΕΧΑΡΗΑ ΜΑΕΗ ΜΔ ΣΑ ΔΚΚΡΗΜΑΣΑ. 

ΗΗΗ. Πνην γελλεηηθό όξγαλν ηεο γπλαίθαο έρεη αληίζηνηρε ιεηηνπξγία κε ηνπο όξρεηο ηνπ άληξα; Να 

δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.              (1 κνλ) 

ΟΗ ΧΟΘΖΚΔ, ΓΗΑΣΗ ΠΑΡΑΓΟΤΝ ΣΑ ΧΑΡΗΑ ΠΟΤ ΔΗΝΑΗ ΣΑ ΓΔΝΝΖΣΗΚΑ ΚΤΣΣΑΡΑ ΣΖ 

ΓΤΝΑΗΚΑ. 

 (β) Τν ζρήκα πνπ αθνινπζεί δείρλεη ηα γελλεηηθά θύηηαξα ηνπ άληξα θαη ηεο γπλαίθαο. 

Η. Να νλνκάζεηε ην θύηηαξν Α θαη ην θύηηαξν Β.                     (2 Χ 0,5 κνλ) 

 

 
 
 
       Α ΧΑΡΗΟ 
 
       Β ΠΔΡΜΑΣΟΕΧΑΡΗΟ 
 

ΗΗ. Σε ηη εμππεξεηεί ην πδξνδπλακηθό ζρήκα ηνπ ζπεξκαηνδσαξίνπ;                                    (0,5 κνλ) 

ΔΞΤΠΖΡΔΣΔΗ ΣΖΝ ΚΗΝΖΖ ΣΟΤ ΠΔΡΜΑΣΟΕΧΑΡΗΟΤ. 
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(γ) Η. Να γξάςεηε κηα ζσκαηηθή αιιαγή πνπ ζπκβαίλεη κόλν ζηα αγόξηα ζηελ εθεβεία.      (0,5 κνλ) 

ΑΤΞΖΖ ΣΖ ΣΡΗΥΟΦΤΗΑ ΣΟ ΠΡΟΧΠΟ ΣΧΝ ΑΓΟΡΗΧΝ. 

ΗΗ. Να γξάςεηε κηα ζσκαηηθή αιιαγή πνπ ζπκβαίλεη κόλν ζηα θνξίηζηα ζηελ εθεβεία.        (0,5 κνλ) 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΣΖΘΟΤ. 

(δ) Να απαληήζεηε ζηα πην θάησ εξσηήκαηα πνπ αθνξνύλ ηε ιεηηνπξγία ησλ αληξηθώλ θαη 
γπλαηθείσλ γελλεηηθώλ νξγάλσλ.               (4 Χ 0,5 κνλ) 

I. Πνην όξγαλν είλαη ππεύζπλν γηα ηελ απνβνιή ηνπ ζπέξκαηνο έμσ 
από ην ζώκα ηνπ άληξα; 

 
 
ΟΤΡΖΘΡΑ 

II. Πνην όξγαλν είλαη ππεύζπλν γηα ηε δηνρέηεπζε ηνπ ζπέξκαηνο 
κέζα ζην ζώκα ηεο γπλαίθαο; 

 
ΠΔΟ 
 

III. Σε πνην όξγαλν ηνπ γπλαηθείνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο 
εηζέξρεηαη ην πένο θαηά ηε ζεμνπαιηθή επαθή; 

 
ΚΟΛΠΟ 
 

IV. Σε πνην όξγαλν ηνπ γπλαηθείνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο 
βπζίδεηαη θαη αλαπηύζζεηαη ζηαδηαθά ην έκβξπν; 

 
 
ΜΖΣΡΑ 

 

(ε) Η. Τν πην θάησ ζρήκα δείρλεη θάπνην ζηάδην κεηαμύ ηεο γνληκνπνίεζεο ηνπ σαξίνπ θαη ηεο 

γέλλεζεο ηνπ παηδηνύ. Να πεξηγξάςεηε ην ζηάδην απηό.                                                          (2 κνλ) 

 

 
Ζ ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΧΖ ΣΟΤ ΧΑΡΗΟΤ ΣΟΝ 

ΧΑΓΧΓΟ ΚΑΗ Ζ ΓΟΝΗΜΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΑΠΟ 

ΔΝΑ ΠΔΡΜΑΣΟΕΑΡΗΟ ΥΖΜΑΣΗΕΟΝΣΑ 

ΣΟ ΠΡΧΣΟ ΚΤΣΣΑΡΟ ΣΟΤ ΝΔΟΤ 

ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ. 

 

ΗΗ. Πώο κπνξεί λα νλνκαζηεί αιιηώο ην γνληκνπνηεκέλν σάξην;                                           (0,5 κνλ) 

ΣΟ ΓΟΝΗΜΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΧΑΡΗΟ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΠΡΧΣΟ ΚΤΣΣΑΡΟ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΚΑΗ  

ΟΝΟΜΑΕΔΣΑΗ ΕΤΓΧΣΟ. 

ΟΙ ΕΙΗΓΗΣΡΙΕ 
 
ΑΝΘΗ ΚΟΤΝΣΟΤΡΕΣΣΗ 
 
ΧΡΙΣΙΝΑ ΚΤΡΙΑΚΟΤ 

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 
 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΒΡΑΑΜ  
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ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ ΓΤΜΝΑΗO ΚΑΗ ΛΤΚΔΗΟ ΛΔΤΚΑΡΩΝ 
ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ: 2015-2016 
 

 

 

 

 

 

 

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΗΟΤΝΗΟΤ 2016 

ΜΑΘΖΜΑ: ΒΗΟΛΟΓΗΑ Αˊ ΓΤΜΝΑΗΟΤ 

 

 

  

 

 

 

 

ΟΓΖΓΗΔ: Να γπάθεηε μόνο με μπλε πένα. 

                    Γεν επιηπέπεηαι η σπήζη διοπθωηικού ςγπού ή ηαινίαρ. 

                    Σο γπαπηό αποηελείηαι από 10 ζελίδερ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΒΑΘΜΟ:…………………………....... 
ΟΛΟΓΡΑΦΩ:………………………… 
ΤΠΟΓΡΑΦΖ:…………………………… 

 
Ζκεξνκελία: Γεπηέξα, 13.06.2016                                                                    Ώξα: 7.45 π.κ. 
                                                                                         
 Γηάξθεηα: 90 ιεπηά  
 
Ολνκαηεπώλπκν: …………………………………………………Σκήκα:……..    Αξ:………. 
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ΜΔΡΟ Α΄: Απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο. 
Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 2,5  κνλάδεο. 
Να απανηήζεηε ζε ΟΛΔ ηιρ επωηήζειρ. 
 
Δπώηηζη 1 
α) Πην θάησ ζαο δίλνληαη νη εηθόλεο δύν ζσκάησλ, Α θαη Β. Να γξάςεηε δίπια από ην ζρήκα 

πνην από ηα δύν είλαη ην έκβην θαη πνην είλαη ην άβην ζώκα.                                      (2 x 0.5 = 1μ)  

 

 

    

 Α: Άβην 

 Β: Έκβην 

 

 

 

β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο δίλνληαο δύν (2) ιόγνπο.                       (2 x 0.75=1.5μ) 

Σν Α δελ θάλεη κία από ηηο εμήο ιεηηνπξγίεο ηεο δσήο 

- Απέθθξηζε 

- Αλαπαξαγσγή 

- Αλαπλνή 

- Πέςε 

- Δξεζηζηηθόηεηα 

- Aλάπηπμε 

 
Δπώηηζη 2 
α) Nα ζεκεηώζεηε αλ ην πεξηερόκελν ησλ αθόινπζσλ πξνηάζεσλ είλαη Οξζό ή Λάζνο ˸     

                                                                                                                       (4 σ 0.25 = 1μ) 

Α) Σν καληηάξη αλήθεη ζην Βαζίιεην ησλ Φπηώλ.                                                                  Λάζνο 

Β) Ο βάηξαρνο θάλεη θσηνζύλζεζε αθνύ ην δέξκα ηνπ έρεη πξάζηλν ρξώκα.                    Λάζνο 

Γ) Ο άλζξσπνο είλαη πακθάγνο νξγαληζκόο.                                                                      Οξζό 

Γ) Έλα θνκκάηη δακπόλ είλαη λεθξό ζώκα.                                                                           Οξζό  
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β) Πην θάησ απεηθνλίδεηαη κηα ηξνθηθή αιπζίδα. Να ηε κειεηήζεηε θαη λα απαληήζεηε ζηηο 
εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ.  

 

 

 

 

 

 

Να γξάςεηε:                                                                                                  (3 x 0.5 = 1.5μ) 

i. ηνλ ζεξεπηή ηεο ηζηπνύξαο: Γιάξνο 

ii. ην ζήξακα ηεο ηζηπνύξαο: Γαξίδα 

iii. έλα ζαξθνθάγν νξγαληζκό ζηελ πην πάλσ ηξνθηθή αιπζίδα: Σζηπνύξα ή Γιάξνο 

 

Δπώηηζη 3 
 

α) Έλαο νξγαληζκόο απνηειείηαη από πνιιά νξγαληθά ζπζηήκαηα. Απηά είλαη (κε αιθαβεηηθή 

ζεηξά) ηα εμήο:  Αναπαραγωγικό, Αναπνευστικό, Ερειστικό, Κυκλουορικό, Μυικό, 

Πεπτικό.  

Να γξάςεηε δίπια από θάζε όξγαλν ην νξγαληθό ζύζηεκα ζην νπνίν αλήθεη. Γύν από ηηο 

νλνκαζίεο ησλ νξγαληθώλ ζπζηεκάησλ πεξηζζεύνπλ.                                        (4 x 0.25=1μ) 

 

 

Δικόνα 
Οπγάνος 

Οπγανικό ύζηημα 

Α.   

Αλαπλεπζηηθό 

Β.  

Πεπηηθό 

Γ.   

Κπθινθνξηθό 
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Γ.   

Μπηθό 

 

 

β) Να γξάςεηε έλα ξόιν ηνπ ζηνκάρνπ: Απνζεθεύεη πξνζσξηλά ηξνθή ή ζπλερίδεη ηελ πέςε πνπ 

μεθίλεζε ζην ζηόκα.                                                                                                                  (1μ)  

 

γ) Να αλαγλσξίζεηε ην όξγαλν πνπ απεηθνλίδεηαη ζηελ εηθόλα Α ηνπ πην πάλσ πίλαθα.    (0.5μ) 

Πλεύκνλαο 

 

 

Δπώηηζη 4 

α) Να ζπκπιεξώζεηε ην πην θάησ ζρήκα ζην νπνίν απεηθνλίδεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο 

θσηνζύλζεζεο:                                                                                                        (5x0.25=1.25μ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

β) Να ζπκπιεξώζεηε ην πην θάησ θείκελν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ιεηηνπξγία ηεο θσηνζύλζεζεο: 

(3x0.25=0.75μ) 

Ζ θσηνζύλζεζε γίλεηαη ζηα  πξάζηλα κέξε ησλ θύιισλ θαη ηνπ βιαζηνύ ησλ θπηώλ. Ζ οςζία 

πνπ δίλεη ην πξάζηλν ρξώκα ζηα θύιια θαη ηνλ βιαζηό νλνκάδεηαη ρισξνθύιιε Ζ ίδηα νπζία 

βξίζθεηαη κέζα ζε έλα οπγανίδιο ηνπ θπηηθνύ θπηηάξνπ, ηνλ ρισξνπιάζηε 

 

Νεπό 

Γηοξείδηο τος άνζπαθα 

Ηιηαθό φωρ 

Χιωποφύιιε 
γιςθόδε 

Οξςγόνο 
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γ) Πνηα νπζία πνπ παξάγεηαη θαηά ηε θσηνζύλζεζε απνηειεί ηξνθή, ηόζν γηα ηα θπηά, όζν θαη 

γηα ηνπο εηεξόηξνθνπο νξγαληζκνύο ηνπ πιαλήηε;  Άκπιν ή Γιπθόδε           (0.5μ) 

 

 
ΜΔΡΟ Β΄: Απνηειείηαη από ηξεηο (3) εξσηήζεηο. 
Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 6 κνλάδεο. 
Να απανηήζεηε ζε ΟΛΔ ηιρ επωηήζειρ. 
 
Δπώηηζη 5 

 
1. ηε Bηνινγία πνιιέο από ηηο δνκέο είλαη ηόζν κηθξέο 

πνπ δελ κπνξνύλ λα είλαη νξαηέο κε «γπκλό» κάηη. 
Έηζη, γηα λα κπνξνύλ λα ηηο κειεηήζνπλ νη 
επηζηήκνλεο, ρξεζηκνπνηνύλ έλα όξγαλν. Απηό ην 
όξγαλν θαίλεηαη ζηελ εηθόλα. 

 

α) Να ην νλνκάζεηε: Μηθξνζθόπην ή Φσηνληθό 

Μηθξνζθόπην.                                                            (0.5μ) 

 

 

β) Να νλνκάζεηε ηα δύν είδε θαθώλ ηνπ νξγάλνπ απηνύ.                                                   

(0.5μ) 

 

 i. Φαθόο Υ: Πξνζνθζάικηνο Φαθόο 

 ii. Φαθόο Τ: Αληηθεηκεληθόο Φαθόο 

 

γ) Γηα λα κειεηήζνπκε έλα αληηθείκελν κε ηε βνήζεηα ηνπ νξγάλνπ απηνύ, ρξεζηκνπνηνύκε κηα 

αληηθεηκελνθόξν πιάθα θαη κηα θαιππηξίδα αλάκεζα ζηηο νπνίεο ηνπνζεηνύκε ην δείγκα καο, ην 

νπνίν πξέπεη λα είλαη πνιύ ιεπηό. 

 

 

      i. Γηαηί ε αληηθεηκελνθόξνο πιάθα θαη ε θαιππηξίδα πξέπεη λα είλαη πνιύ θαζαξέο;   

                                                                                                                                               (0.5μ) 

  Γηα λα κελ βιέπνπκε αθαζαξζίεο 

  ii. Γηαηί ην δείγκα καο πξέπεη λα είλαη πνιύ ιεπηό;                                                     (0.5μ) 

    Γηα λα πεξλά ην θσο κέζα από ην παξαζθεύαζκα ώζηε λα είλαη δπλαηή ε παξαηήξεζε 

 

δ) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηνλ πην θάησ πίλαθα.                                         (3 x 0.25μ=0.75)  

 Φακόρ Υ Φακόρ Τ Σελική μεγέθςνζη 

1. 10Υ 40Υ 400Υ 

2. 10Υ 20Υ 200Υ 
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ε) Να νλνκάζεηε έλαλ νξγαληζκό πνπ κπνξνύκε λα ηνλ παξαηεξήζνπκε κόλν ρξεζηκνπνηώληαο 
ην πην πάλσ όξγαλν. Έλα νπνηνδήπνηε κνλνθύηηαξν ή νιηγνθύηηαξν νξγαληζκό πρ βαθηήξην, 
ακνηβάδα θηι.                                                                                                                     (0.5μ) 
 
ζη) Ζ νθία ρξεζηκνπνηώληαο ην πην πάλσ όξγαλν, παξαηεξεί ην πην θάησ θύηηαξν. Να 
νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ θπηηάξνπ 1 έσο 4.                                                                   (4 x 0.5=2μ) 

 
1. Υπκνηόπην 
 
 
2. Υισξνπιάζηεο 
 
 
3. Κπηηαξηθό Σνίρσκα 
 
 
4. Κπηηαξηθή ή Πιαζκαηηθή Μεκβξάλε 
 
 

 
 

η) Να γξάςεηε εάλ ην πην πάλσ θύηηαξν αλήθεη ζε δών ή θπηό θαη λα δηθαηνινγήζεηε ηελ 
απάληεζή ζαο.                                                                                                     (0.25+0.5=0.75μ) 
   Φπηηθό θύηηαξν γηαηί έρεη ρπκνηόπην, ρισξνπιάζηεο θαη θπηηαξηθό ηνίρσκα. 

 
Δπώηηζη 6 

Πην θάησ απεηθνλίδεηαη έλαο δσηθόο νξγαληζκόο. Να δηαβάζεηε ην θείκελν πνπ αθνινπζεί θαη κε 
ηε βνήζεηά ηνπ λα γξάςεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δεηνύληαη πην θάησ. 

 

«Οη λπρηεξίδεο είλαη δώα κε ζπνλδπιηθή ζηήιε πνπ κπνξνύλ λα 
πεηνύλ. Γε δηαζέηνπλ θηεξά, αιιά πεηνύλ κε ηε βνήζεηα ησλ 
κπξνζηηλώλ ηνπο άθξσλ, ησλ νπνίσλ ηα δάθηπια είλαη κεηαμύ ηνπο 
ελσκέλα κε κεκβξάλε. Σα πεξηζζόηεξα είδε λπρηεξίδαο έρνπλ σο 
ηόπν δηακνλήο ζπήιαηα από ηα νπνία βγαίλνπλ ηε λύρηα, γηα λα 
ηξαθνύλ. Τπάξρνπλ λπρηεξίδεο ζαξθνθάγεο (θπξίσο έληνκα) θαη 
άιιεο πνπ ηξέθνληαη κε  θξνύηα. ηνπο ερζξνύο ησλ λπρηεξίδσλ 
πεξηιακβάλνληαη νξγαληζκνί, όπσο ε θνπθνπβάγηα, ην γεξάθη, 
ε γάηα, ην θνπλάβη  θαη νξηζκέλα είδε θηδηώλ. Αλαπαξάγνληαη 
θπξίσο ηελ άλνημε θαη γελλνύλ έλα κηθξό θάζε θνξά. »  

   

α) Γηα ηνλ πην πάλσ νξγαληζκό λα γξάςεηε                                                       (4 x 0.25=1μ) 

3. 10Υ 80Υ 800Υ 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CF%84%CE%B5%CF%81%CF%8C&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%AC%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BB%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CE%AE%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%B2%CE%AC%CE%B3%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%AC%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%B2%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%AF%CE%B4%CE%B9
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 i. ηε ζπλνκνηαμία: πνλδπισηά 

 ii. ηελ νκνηαμία: Θειαζηηθά 

 iii. ηη έρεη πάλσ ζην δέξκα ηνπ; Σξίρεο 

 iv. πώο αλαπλέεη; Με πλεύκνλεο 

 

β) Δθηόο από ηελ λπρηεξίδα, ζην θείκελν αλαθέξνληαη θαη άιια δώα. Να νλνκάζεηε δύν από 

απηά θαη λα γξάςεηε ηελ νκνηαμία πνπ αλήθεη ην θαζέλα.                                   (4 x 0.25=1μ) 

 

ΟΝΟΜΑ ΕΩΟΤ ΟΜΟΣΑΞΗΑ 

 

1Κνπθνπβάγηα ή Γεξάθη 

 

Πηηνά 

 

2 Γάηα ή Κνπλάβη 

 

Θηλαζηικά 

 

3 Φίδη 

 

Δππεηό 

 
      
γ) Σα Αζπόλδπια απνηεινύλ ηε δεύηεξε πλνκνηαμία ηνπ Βαζηιείνπ ησλ Εώσλ. Πνην είλαη ην 
θύξην ραξαθηεξηζηηθό ησλ Αζπόλδπισλ Εώσλ;                                                                      (1μ) 
Γελ έρνπλ ζπνλδπιηθή ζηήιε  
    
 
 δ) Να γξάςεηε έλα δών πνπ αλήθεη ζηα αζπόλδπια: Οπνηνδήπνηε αζπόλδπιν πρ. Καιακάξη 
(0.5μ)  
 
 
 
ε) Πην θάησ ζαο δίλνληαη ηα πέληε Βαζίιεηα ησλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ, ζε ηπραία ζεηξά:  

Εώα, Φςηά, Μύκηηερ, Μονήπη, Ππώηιζηα. 
Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, γξάθνληαο δίπια από θάζε νξγαληζκό ην 
Βαζίιεην ζην νπνίν αλήθεη, θαζώο θαη έλα ραξαθηεξηζηηθό ηνπ θάζε Βαζηιείνπ.  (5 x 0.5=2.5μ)     
 
 
 
 
 
 
                                                                               
 

Οπγανιζμόρ Βαζίλειο 

Βαθηήξην Μνλήξε 

Πεηαινύδα Εώα 
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Διηά Φπηά 

Ακνηβάδα Πξώηηζηα 

Μαληηάξη Μύθεηεο 

 

Δπώηηζη 7 

Οη εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ έρνπλ ζρέζε κε ηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο. 

α) Ζ Μαξία είλαη έγθπνο θαη ζε ιίγεο εβδνκάδεο πξόθεηηαη λα γελλήζεη. Να κειεηήζεηε ην 

ζρήκα πνπ αθνινπζεί θαη λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο.                              (5 x 0.25=1.25μ) 

 

  i. Nα νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ ζρήκαηνο κε ηηο   

          ελδείμεηο 1 έσο 5.                                                    

    1 Έκβξπν 

    2 Πιαθνύληαο 

    3 Ακληαθόο άθνο 

    4 Ακληαθό Τγξό 

              5 Οκθάιηνο Λώξνο 

 

     

ii. Nα νλνκάζεηε ην κέξνο ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Μαξίαο όπνπ                                                                                                                                              

 έγηλε ε δηνρέηεπζε ηνπ ζπέξκαηνο θαηά ηε ζεμνπαιηθή επαθή: Κόιπνο 

 σξίκαζε ην σάξην: Ωνζήθε 

 έγηλε ε γνληκνπνίεζε ηνπ σαξίνπ: Ωαγσγόο ή άιπηγγα 

 εκθπηεύηεθε θαη αλαπηύζζεηαη ην έκβξπν: Μήηξα 

(4 x 0.25=1μ) 

   

  iii. Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ πγξνύ κε ηελ έλδεημε 4 ζην πην πάλσ ζρήκα;                         (0.5μ) 

Πξνζηαηεύεη ην έκβξπν 

 β) Ο ζύδπγνο ηεο Μαξίαο, όηαλ ήηαλ κηθξόο, είρε κηα πάζεζε ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηελ 

νπνία ζεξάπεπζε θάλνληαο εγρείξεζε. Ο γηαηξόο ηνπ είπε όηη αλ δελ έθαλε ηελ εγρείξεζε ζα 

κπνξνύζε λα κείλεη ζηείξνο.                                                                                 (0.25+0.5=0.75μ) 

 

  i. ε πνηα πάζεζε αλαθέξεηαη ε πην πάλσ δήισζε; Κξπςνξρία 

  ii. Γηαηί πξνθαιεί ζηεηξόηεηα; Παξακέλεη ν έλαο ή θαη νη δύν όξρεηο ζηελ θνηιηαθή ρώξα, 

έηζη ε ςειόηεξε ζεξκνθξαζία ηνπ ζώκαηνο πξνθαιεί ζηεηξόηεηα. 
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 γ) Να ζπκπιεξώζεηε ζην παξαθάησ ζρεδηάγξακκα ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ    

άληξα, γηα θαζεκηά από ηηο ελδείμεηο 1 έσο 4, ην όλνκα θάζε νξγάλνπ.                      (4 x 0.5=2μ) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Δπιδιδςμίδα 

2. Οςπήθπα 

3. Πέορ 

4. Όπσιρ 
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δ) Ση νλνκάδνπκε ζπέξκα ζηνλ άλδξα;                                                                                  (0.5μ) 
Δθαηνκκύξηα ζπεξκαηνδσάξηα καδί κε ηα εθθξίκαηα ησλ αδέλσλ  
 
 
 
 
 
 
 
ΜΔΡΟ Γ΄:  
Απνηειείηαη από μία (1) εξώηεζε ησλ δώδεθα (12) κνλάδσλ. 
 
Δπώηηζη 8 

 
 Να κειεηήζεηε ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα, ην νπνίν παξνπζηάδεη έλα ηξνθηθό πιέγκα ελόο 

νηθνζπζηήκαηνο θαη λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 

 

 α. Με βάζε ην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα λα νλνκάζεηε:                                  (4 x 1 = 4μ) 

 

α. Έλαλ θνξπθαίν ζεξεπηή  Αλεπού ή Κοςκοςβάγια 

β. Έλαλ πακθάγν νξγαληζκό Πονηικόρ  

γ.  Έλαλ παξαγσγό Φςηό ή Βελανιδιά 
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δ.  Έλαλ θπηνθάγν νξγαληζκό κίοςπορ ή Λαγόρ 

 

  β. Αλ γηα θάπνην ιόγν ζην πην πάλσ νηθνζύζηεκα εμαθαληζηεί ν πιεζπζκόο ησλ βαηξάρσλ, πνηνη 

νξγαληζκνί πηζηεύεηε ζα επεξεαζηνύλ; Να  δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                        (1μ) 

Οη πιεζπζκνί ησλ θηδηώλ θαη ηεο θνπθνπβάγηαο ζα κεησζνύλ θαζώο ηξέθνληαη θαη κε βαηξάρνπο ή 

ζα απμεζεί ν πιεζπζκόο ησλ αθξίδσλ αθνύ ν βάηξαρνο είλαη ζεξεπηήο ηνπο. 

 γ. Ση ζπκβνιίδνπλ ηα βέιε πνπ ελώλνπλ δύν νξγαληζκνύο ηνπ ηξνθηθνύ πιέγκαηνο;        (0.25μ) 

Πνηνο ηξώεη πνηνλ ή ηελ ξνή ελέξγεηαο κεηαμύ ησλ νξγαληζκώλ. 

δ. ύκθσλα κε ην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα, ε αθξίδα ηξώγεηαη από ηνλ πνληηθό θαη από ηνλ 

βάηξαρν Οη δύν απηνί νξγαληζκνί αληαγσλίδνληαη γηα ηελ ηξνθή ηνπο.                   (0.75μ) 

ε. Να ζπκπιεξώζεηε ηα πην θάησ θνπηηά θαη λα ηνπνζεηήζεηε ηόξα, ώζηε λα δεκηνπξγήζεηε κηα 

ηποθική αλςζίδα ζηελ νπνία λα ζπκκεηέρνπλ ηέζζεξηο (4) νξγαληζκνί από ην πην πάλσ 

ηξνθηθό πιέγκα.                                                                                                        (4 x 0,25 =1μ) 

 

 

 

 

 

 

 

 ζη. Να εμεγήζεηε ηη είλαη ε ηξνθηθή αιπζίδα.                                                                          (1μ) 

ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ησλ ηξνθηθώλ ζρέζεσλ κεηαμύ ησλ νξγαληζκώλ. 

η. i. Να εμεγήζεηε κε πνην ηξόπν, ν παξαγσγόο ηνπ πην πάλσ πιέγκαηνο, βνεζά ζηε δηαηήξεζε 

ζηαζεξώλ πνζνηήησλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηελ αηκόζθαηξα.                                      (1μ)                                                                                                                                                

 Απνξξνθά δηνμείδην ηνπ άλζξαθα γηα λα θάλεη θσηνζύλζεζε. 

ii. Να γξάςεηε αθόκε έλα ιόγν, γηα ηνλ νπνίν ν παξαγσγόο ηνπ πην πάλσ πιέγκαηνο είλαη 

απαξαίηεηνο γηα ηνπο ππόινηπνπο νξγαληζκνύο.                                                                (1μ)    

- Διεπζεξώλεη νμπγόλν κε ηελ θσηνζύλζεζε, έηζη αλαπλένπλ νη ππόινηπνη νξγαληζκνί. 

- Παξάγεη νξγαληθέο νπζίεο κε θσηνζύλζεζε, κε ηηο νπνίεο ηξέθνληαη νη ππόινηπνη 

νξγαληζκνί.          

       

θ. Ο βάηξαρνο αλήθεη ζηελ νκνηαμία ησλ ακθίβησλ. Να γξάςεηε δύν ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

νκνηαμίαο ησλ ακθίβησλ.                                                                                             (2 x 0.5=1μ) 

- Γελληνύληαη θαη κεγαιώλνπλ αξρηθά ζην λεξό αλαπλένληαο κε βξάγρηα. 

Βειανηδηα Λαγόρ Φίδη Κοςθοςβάγηα 

Φςτό Αθπίδα Βάτπασορ Κοςθοςβάγηα 
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- Μεηακνξθώλνληαη αλαπηύζζνληαο ηελ ηθαλόηεηα λα δνπλ ζηελ μεξά, αλαπλένληαο κε 

πλεύκνλεο. 

- Γελλνύλ απγά ζην λεξό. 

- Σν δέξκα ηνπο είλαη ιείν θαη πάληνηε πγξό. 

ι. ε πνηνλ από ηνπο πην πάλσ νξγαληζκνύο, ππάξρνπλ θνιίδεο γηα λα θαιύπηνπλ ην δέξκα;  

ην θίδη.                                                                                                                                (1μ)   

 

Οη εηζεγεηέο:                                                                                  Νηίζθνο Αιέμηνο 

ηαύξνπ Νίθε 

Γξνπηίδεο Κσλζηαληίλνο                                                                     Γηεπζπληήο 

                             



1 

 

ΓΤΜΝΑΗΟ ΑΘΖΔΝΟΤ       ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ 2015-2016 

 

 

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΗΟΤΝΗΟΤ 2016 
 

ΜΑΘΖΜΑ: ΦΤΗΚΑ (ΒΗΟΛΟΓΗΑ)           

ΣΑΞΖ: Α΄                                                                              ΒΑΘΜΟ: ..................  / 40 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ: 16.06.2016        ΟΛΟΓΡΑΦΩ: ............................. 

                                                                                      ΤΠ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ............................ 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 ώξα θαη 30 ιεπηά  (90 ιεπηά)    

 

Ολνκαηεπώλπκν: ............................................................................Σκήκα: .........  Αξ. ....... 

 

 

 

ΟΓΖΓΗΔ: Να γξάθεηε κόλν κε κπιε κειάλη. 

          Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πγξνύ ή ηαηλίαο. 

 

         Σν γξαπηό εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από δώδεθα (12) ζειίδεο θαη 

                    ρσξίδεηαη ζε ηξία (3) κέξε: A, Β, Γ. 

 

 

 

ΜΔΡΟ Α΄ 

Απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο. 

Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δπόκηζε (2,5) κνλάδεο. 

Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο. 

 

 

ΔΡΩΣΖΖ 1: 

(α) Να αλαθέξεηε ζε πνην νξγαληθό ζύζηεκα αλήθεη θάζε έλα από ηα πην θάησ όξγαλα ηνπ 

αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ, ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί:               (4 x 0,25κ. = 1 κ.) 

 

ΟΡΓΑΝΟ ΟΡΓΑΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 

                Αξηεξίεο  ...Κπθινθνξηθό........ 

                 Υόλδξνη    .........Δξεηζηηθό...... 

             Λεπηό έληεξν    .......  Πεπηηθό........... 

                Λάξπγγαο    .......Αλαπλεπζηηθό............. 

Κ Α Λ Η    Ε Π Ι Τ Υ Φ Ι Α ! ! ! 
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(β) Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα ηνπ αλζξώπηλνπ ζώκαηνο πνπ θαίλνληαη ζηηο πην θάησ εηθόλεο: 

                                                                                                                                (4 x 0,25κ. = 1 κ.) 

                                                                                                                

             

 

 

 

   ......λεθξνί....                ....ζηνκάρη.....                     ......ζπθώηη....             .....πλεύκνλεο... 

 

(γ) Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο κε ην γξάκκα () αλ είλαη ζσζηέο ή κε ην 

γξάκκα (Λ) αλ είλαη ιαλζαζκέλεο:                                                                    (2 x 0,25κ. = 0,5 κ.)             

     (i) Σν Δξεηζηηθό θαη ην Κπθινθνξηθό ζύζηεκα ζπλδένληαη ιεηηνπξγηθά κεηαμύ ηνπο θαη  

         νλνκάδνληαη Κηλεηηθό ζύζηεκα.   …Λ 

     (ii) Σν ζύλνιν ησλ θπηηάξσλ ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ πνπ ζπλεξγάδνληαη κεηαμύ ηνπο  

           γηα λα θάλνπλ ηελ ίδηα ιεηηνπξγία, απνηεινύλ έλα Οξγαληθό ύζηεκα.  …Λ 

 

 

ΔΡΩΣΖΖ 2: 

 

(α) ηνλ πην θάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη πέληε (5) δσληαλνί νξγαληζκνί.  

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

                                                                                                                         (5 x 0,25 κ. = 1,25 κ.)  

 
 
 
Εωνηανός 
Οργανιζμός 

  
 

 

 

ΒΑΚΣΖΡΗΟ 
ΣΑΦΤΛΟΚΟΚΚΟΤ 

  
ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΗΑ  ΑΜΟΗΒΑΓΑ 

Βαζίλειο δωνηανών 
οργανιζμών 

...Μνλήξε... ....Εώα..     .     ...Εώα... ...Φπηά.. .Πξώηηζηα. 

 

 

 

 

ΒΑΣΡΑΥΟ ΠΟΤΡΓΗΣΗ 
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(β) Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο κε ην γξάκκα () αλ είλαη ζσζηέο ή κε ην  

      γξάκκα (Λ) αλ είλαη ιαλζαζκέλεο.                                                        (5 x 0,25 = 1,25 κ.)     

(i) Οη Μύθεηεο είλαη πνιπθύηηαξνη νξγαληζκνί πνπ θσηνζπλζέηνπλ.   Λ 

(ii) Σα θύηηαξα ησλ νξγαληζκώλ πνπ αλήθνπλ ζην Βαζίιεην ησλ Φπηώλ 

      δελ δηαζέηνπλ ππξήλα.  …Λ. 

            (iii) Οη νκνηαμίεο ζηηο νπνίεο θαηαηάζζνληαη νη νξγαληζκνί πνπ αλήθνπλ 

      ζην Βαζίιεην ησλ Εώσλ είλαη ηα πνλδπισηά θαη ηα Αζπόλδπια.  Λ… 

(iv) Σα Πξώηηζηα είλαη κνλνθύηηαξνη νξγαληζκνί κε ππξήλα.    … 

(v) Σα θύηηαξα ησλ Φπηώλ θαη ησλ Μπθήησλ δηαζέηνπλ θπηηαξηθό ηνίρσκα.   ..  

 

 

 

ΔΡΩΣΖΖ 3: 

αο δίλεηαη ην πην θάησ ηξνθηθό πιέγκα.    

    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    (α) Να νλνκάζεηε:                                                                              (3 x 0,25κ. = 0,75κ.) 

i. Έλα Φπηνθάγν Οξγαληζκό κάμπια 

ii. Έλα Σαξθνθάγν Οξγαληζκό θίδι 

iii. Έλα Παξαγωγό ποώδε θσηά 
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(β) Με βάζε ην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα, λα δεκηνπξγήζεηε κηα ηξνθηθή αιπζίδα πνπ λα ηελ 

απνηεινύλ ηέζζεξηο (4) νξγαληζκνί.                                                                     (4 x 0,25κ. = 1 κ.) 

 

               πεύθν 

                

(γ) Να αλαθέξεηε ηξία (3) θνηλά ραξαθηεξηζηηθά όισλ ησλ ηξνθηθώλ αιπζίδσλ.         

                                                                                                                            (3 x 0,25κ. = 0,75 κ.) 

1. Όιεο νη ηξνθηθέο αιπζίδεο αξρίδνπλ κε θπηό (παξαγσγό). 

2. Όιεο νη ηξνθηθέο αιπζίδεο ηειεηώλνπλ κε έλα νξγαληζκό πνπ δελ ηξώγεηαη από θαλέλα 

άιιν νξγαληζκό (θνξπθαίνο ζεηξεπηήο). 

3. Όιεο νη ηξνθηθέο αιπζίδεο πεξηιακβάλνπλ έλα ή πεξηζζόηεξα δώα. 

 

 

ΔΡΩΣΖΖ 4: 

(α) Να ζπκπιεξώζεηε ην όλνκα ηνπ θάζε κέξνπο ή νξγαληδίνπ κε ηνπο 

      αξηζκνύο 1 – 4.                                                                                               (4 x 0,25 κ.= 1 κ.) 

 

 

         
 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(β) Να αλαθέξεηε δύν (2) νκνηόηεηεο κεηαμύ ελόο θπηηθνύ θαη ελόο δσηθνύ θπηηάξνπ. 

                                                                                                                   (2 x 0,25 κ. = 0,5 κ.) 

(i) Καη ην θπηηθό θύηηαξν θαη ην δσηθό θύηηαξν δηαζέηνπλ ππξήλα. 

      

     (ii)       Καη ην θπηηθό θύηηαξν θαη ην δσηθό θύηηαξν δηαζέηνπλ θπηηαξηθή κεκβξάλε. 

 

 

 

πεύθν θάκπηα θόηζπθαο θνπθνπβάγηα 

θπηηαξόπιαζκα 

 

ππξήλαο 

 

θπηηαξηθή κεκβξάλε 

 
κηηνρόλδξην 4 
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(γ) Να αλαθέξεηε ηε ιεηηνπξγία ησλ κεξώλ ή νξγαληδίσλ ηνπ θπηηάξνπ ηνπ ζρήκαηνο κε ηνπο 

αξηζκνύο 1 θαη 4.                                                                                             (2 x 0, 5 κ. = 1 κ.) 

 

 
ΜΔΡΟ 

 
ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

 

1 

 
Ξερωξίδεη ην εζωηεξηθό ηνπ θπηηάξνπ από ην εμωηεξηθό πεξηβάιινλ ηνπ. 

Διέγρεη πνηεο νπζίεο κπαίλνπλ ή βγαίλνπλ από ην θύηηαξν. 

 

4 

 
Από ην νξγαλίδην απηό απειεπζεξώλεηαη ελέξγεηα πνπ πξνέξρεηαη από 

ζξεπηηθέο νπζίεο πνπ θαίγνληαη κε ηε βνήζεηα ηνπ νμπγόλνπ. Ζ ελέξγεηα 

απηή ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ θπηηάξνπ. 

 

 

 

 

ΜΔΡΟ Β΄ 

Απνηειείηαη από ηξεηο (3) εξσηήζεηο. 

Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε έμη (6) κνλάδεο. 

Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο. 

 

ΔΡΩΣΖΖ 1: 

 

(α) Να θαηαηάμεηε ηνπο νξγαληζκνύο πνπ αθνινπζνύλ ζηα πνλδπισηά ή ζηα Αζπόλδπια 

βάδνληαο έλα (+) ζηελ θαηάιιειε ζηήιε.                                                       (6 x 0,25 κ. = 1,5 κ.)                                                      

 

 

 

 

 

 

   ΕΩΝΣΑΝΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ  ΠΟΝΓΤΛΩΣΑ        ΑΠΟΝΓΤΛΑ 

                    Γειθίλη                  + 

                     Κάβνπξαο                                                   + 

                      Μύδη                                                   + 

                      Νπρηεξίδα               + 

                     Μπξκήγθη                                                    + 

                      Βάηξαρνο                 + 



6 

 

  (β) Ο άλζξσπνο ηαμηλνκείηαη καδί κε άιινπο δσληαλνύο νξγαληζκνύο ζηα Θειαζηηθά. Να 

αλαθέξεηε ηέζζεξα (4) ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηθαηνινγνύλ γηαηί ν άλζξσπνο είλαη Θειαζηηθό.   

                                                                                                                              (4 x 0, 5 κ. = 2κ.) 

(i) .....Αλαπλέεη κε πλεύκνλεο..................................... 

            (ii) ....Σν δέξκα ηνπ θαιύπηεηαη κε ηξίρεο......................................................................... 

            (iii) ....Γελλά δσληαλά ηα κηθξά ηνπ....................................................................... 

            (iv) .....Εεη ζηελ μεξά 

                   

(γ) i.ηνλ παξαθάησ πίλαθα δίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηέζζεξηο (4) δσληαλνύο νξγαληζκνύο πνπ 

όινη αλήθνπλ ζηα πνλδπισηά. Να αλαθέξεηε ζε πνηα Οκνηαμία πνλδπισηώλ αλήθνπλ νη 

νξγαληζκνί 1 κέρξη 4, ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πίλαθα.                                        (4 x 0, 5κ.  = 2 κ.) 

 

Εσληαλνί Οξγαληζκνί Πιεξνθνξίεο Οκνηαμίεο 

πνλδπισηώλ 

Οξγαληζκόο 1 Εεη θπξίσο ζηελ μεξά. Γελλά αβγά ζηελ 

μεξά. Αλαπλέεη κε πλεύκνλεο. Σν δέξκα 

ηνπ είλαη μεξό θαη θαιύπηεηαη από θνιίδεο. 

 

ΔΡΠΔΣΑ 

Οξγαληζκόο 2 Γελλήζεθε ζηελ μεξά από αβγά κε ζθιεξό 

θέιπθνο. Έρεη ηελ ηθαλόηεηα λα πεηά. 

Αλαπλέεη κε πλεύκνλεο. Σν δέξκα ηνπ 

θαιύπηεηαη κε θηεξά. 

 

ΠΣΖΝΑ 

Οξγαληζκόο 3 Εεη θαη πνιιαπιαζηάδεηαη κόλν ζην λεξό.  

Γελλά αβγά. Αλαπλέεη κε βξάγρηα. Σν 

δέξκα ηνπ θαιύπηεηαη κε ιέπηα. 

 

ΦΑΡΗΑ 

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. 

 

 

ΑΜΦΗΒΗΑ 

 

ii. Να αλαθέξεηε δύν (2) νξγαληζκνύο πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα νκνηαμία κε ηνλ νξγαληζκό 2. 

                                                                                                                          (2 x 0, 25κ.  = 0,5 κ.) 

    Α. ...ΠΔΡΗΣΈΡΗ.....      Β. ...........ΥΔΛΗΓΟΝΗ............. 
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ΔΡΩΣΖΖ 2: 

 

 (α) Να γξάςεηε  δίπια από ην όλνκα ηνπ θάζε νξγάλνπ, πνπ θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό:                                                               (3 x 1 κ.= 3 κ.) 

 

 
ΟΝΟΜΑ  

ΟΡΓΑΝΟΤ 
 ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΟΡΓΑΝΟΤ 

1. Πλεύκνλεο 

 

 

1. 

 

 

Βνεζνύλ ζηελ αλαπλνή. Με ηελ εηζπλνή 

δηεπθνιύλνπλ ηελ πξόζιεςε νμπγόλνπ θαη κε 

ηελ εθπλνή ηελ απνβνιή ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα. 

 

 

2. Νεθξνί 

 

 

2. 

 

 

Καζαξίδνπλ ην αίκα από ηηο βιαβεξέο νπζίεο κε 

ηελ παξαγσγή ησλ νύξσλ. 

 

 

 

3. 
Αηκνθόξα 

αγγεία 

                                       

                       

                          3.         

 

 

Κπθινθνξεί ην αίκα πνπ κεηαθέξεη πξνο ηα 

όξγαλα ρξήζηκεο νπζίεο θαη απνκαθξύλεη από 

απηά άρξεζηεο νπζίεο. 

 

 

 

(β) Να κειεηήζεηε ηηο πην θάησ εηθόλεο θαη λα γξάςεηε πάλσ από θάζε εηθόλα ην όλνκα ηνπ 

νξγαληθνύ ζπζηήκαηνο πνπ απηή παξνπζηάδεη:                                                       (2 x 0, 5 κ.= 1 κ.)  

 Δηθόλα Α:. .....Πεπηηθό ζύζηεκα                              Δηθόλα Β:. ....Δξεηζηηθό ζύζηεκα                    

     

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα Α Δηθόλα Β 
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(γ) αο δίλεηαη ε ιεηηνπξγία θάπνησλ νξγάλσλ ηνπ αλζξσπίλνπ ζώκαηνο. Να γξάςεηε ην όλνκα 

ηνπ νξγάλνπ πνπ επηηειεί ηε ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία.                                      (3 x 0, 5 = 1,5 κ.) 

 

Λειηοσργία 

Οργάνοσ 

 Όνομα 

Οργάνοσ 

1. Πέςε θαη 

απνξξόθεζε νπζηώλ 

ηεο ηξνθήο. 

 Λεπηό έληεξν 

 

2. Παξάγεη ηε ρνιή θαη 

απαιιάζζεη ηνλ 

νξγαληζκό από 

βιαβεξέο νπζίεο.  

 Σπθώηη 

 

3. Λεηηνπξγεί σο 

αληιία. 

 

 

 Καξδία 

  

 

(δ) Σα πξάζηλα θπηά είλαη κία κεγάιε νκάδα νξγαληζκώλ πνπ αλήθνπλ ζην Βαζίιεην ησλ Φπηώλ 

θαη δηαζέηνπλ ηα δηθά ηνπο όξγαλα. 

      Να νλνκάζεηε δύν (2) όξγαλα ησλ θπηώλ.                                                    (2 x 0,25κ. = 0,5κ.) 

(i)  .........Ρίδα.......... 

(ii)  ........Βιαζηόο.................. 

 

 

 

 

ΔΡΩΣΖΖ 3: 

(α) Πνηεο είλαη νη πξώηεο ύιεο ηεο θσηνζύλζεζεο θαη πώο θηάλνπλ ζηα θύιια;                  (1 κ.) 

i. Σν λεξό: Απνξξνθάηαη από ηε ξίδα, πξνρσξεί ζην βιαζηό θαη θηάλεη ζηα θύιια. 

ii. Σν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα: Από ηνλ αηκνζθαηξηθό αέξα κπαίλεη ζηα θύιια. 
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Ποηήρι με αζβεζηόνερο 

(β) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα έηζη ώζηε λα θαίλεηαη ζπλνπηηθά ε 

δηαδηθαζία ηεο θσηνζύλζεζεο.                                                                         (6 x 0,25 κ.= 1,5 κ.) 

 

                                                      .ΖΛΗΑΚΟ ΦΧ.. 

 

ΝΔΡΟ + ΓΗΟΞΔΗΓΗΟ ΣΟΤ ΑΝΘΡΑΚΑ.                        ..   ΓΛΤΚΟΕΖ-ΑΜΤΛΟ  +  ΟΞΤΓΟΝΟ 

                          

                                                     ΥΛΧΡΟΦΤΛΛΖ  

                                                          

(γ) Ο θ. Βηνινγίδεο έθαλε ηελ εμήο πξνεηνηκαζία γηα ηε δηεμαγσγή ελόο πεηξάκαηνο γηα ηε 

θσηνζύλζεζε: Πήξε δύν πξάζηλα, πνηηζκέλα θπηά Α θαη Β  ηα νπνία έθιεηζε αεξνζηεγώο κε 

δηάθαλν ζαθνύιη. Πξνεγνπκέλσο, πάλσ ζηε γιάζηξα ηνπ θπηνύ Α είρε ηνπνζεηήζεη έλα πνηήξη 

δέζεσο κε αζβεζηόλεην, ελώ ζην θπηό Β είρε επίζεο ηνπνζεηήζεη έλα πνηήξη δέζεσο αιιά ρσξίο 

αζβεζηόλεξν. Μεηά, ηνπνζέηεζε ηα δύν θπηά ζηνλ ήιην γηα 3 εκέξεο.                                                                                   

Να κειεηήζεηε ηελ εηθόλα πνπ δείρλεη ην πείξακα ηνπ θ. Βηνινγίδε θαη λα απαληήζεηε ζηα 

αθόινπζα εσηήκαηα: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(i) Να γξάςεηε πνην από ηα θπηά Α θαη Β ζα ζπλζέζεη γιπθόδε-άκπιν. Να δηθαηνινγήζεηε ηελ 

απάληεζή ζαο.                                                                                                                      (1,5 κ.) 

Σν θπηό Β ζα ζπλζέζεη γιπθόδε–άκπιν επεηδή έρεη όινπο ηνπο απαξαίηεηνπο παξάγνληεο 

(ρισξνθύιιε, ειηαθό θσο) θαη ηηο πξώηεο ύιεο (λεξό θαη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα.). Σν θπηό Α δελ 

ζα ζπλζέζεη γιπθόδε-άκπιν επεηδή ιείπεη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα πνπ απνηειεί πξώηε ύιε γηα 

ηε θσηνζύλζεζε. (Σν αζβεζηόλεξν έρεη ηελ ηδηόηεηα λα δεζκεύεη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα). 

 

(ii) Πνηα νπζία ζα κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηήζεη ζην πείξακά ηνπ ν θ. Βηνινγίδεο αληί ηνπ 

αζβεζηόλεξνπ;                                                                                                                      (0,5 κ.) 

...........Σν θαπζηηθό λάηξην........................................................... 

  

Α Β 



10 

 

(δ) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο:                              (2 x 0, 25 κ.= 0,5 κ.) 

     i. Σα νξγαλίδηα ηνπ θπηηθνύ θπηηηάξνπ πνπ πεξηέρνπλ ηε ρισξνθύιιε νλνκάδνληαη 

         ..ρισξνπιάζηεο...... . 

    ii. Ζ αλίρλεπζε ηεο νπζίαο άκπιν γίλεηαη κε ηελ πξνζζήθε ...δηαιύκαηνο ησδίνπ. 

    

(ε) Γηαηί  ε ιεηηνπξγία ηεο θσηνζύλζεζεο είλαη ηόζν ζεκαληηθή γηα όινπο ηνπο νξγαληζκνύο ηνπ 

πιαλήηε καο; Να δώζεηε δύν (2) επηρεηξήκαηα.                                              (2 x 0, 5 κ. = 1 κ.) 

     (i) Με ηε θσηνζύλζεζε ηα θπηά (νη απηόηξνθνη νξγαληζκνί) παξάγνπλ ζξεπηηθέο νπζίεο 

         (γιπθόδε – άκπιν) νη νπνίεο απνηεινύλ ηελ ηξνθή ηνπο θαη ηαπηόρξνλα απνηεινύλ ηε βάζε 

         ηεο δηαηξνθήο θαη ησλ άιισλ νξγαληζκώλ. 

     (ii) Με ηε θσηνζύλζεζε παξάγεηαη θαη νμπγόλν ην νπνίν απνβάιιεηαη ζηελ αηκόζθαηξα θαη 

          είλαη απαξαίηεην γηα ηελ αλαπλνή ηόζν ησλ θπηώλ όζν θαη ησλ πεξηζζνηέξσλ νξγαληζκώλ 

          ηνπ πιαλήηε καο.  

 

 

 

 

ΜΔΡΟ Γ΄ 

Απνηειείηαη από κία (1) εξώηεζε ησλ  δώδεθα (12) κνλάδσλ. 

 

ΔΡΩΣΖΖ 1:       

αο δίλεηαη ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα ηνπ αληξηθνύ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο. 

 (α) Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα πνπ παξνπζηάδνπλ νη ελδείμεηο 1 – 5.               (5 x 0,5 κ. = 2,5 κ.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

 

1. .........πένο........... 

2. .........νπξήζξα…. 

3. .ζπεξκαηηθόο πόξνο... 

4. ...πξνζηάηεο αδέλαο... 

5. .....όξρηο.......... 

5 



11 

 

(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.                                                                                                (4 x 0,5κ. = 2 κ.)  

     

                

 

(γ) Να γξάςεηε ηέζζεξα (4) όξγαλα ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ άληξα πνπ παξάγνπλ 

εθθξίκαηα.                                                                                                              (4 x 0, 5κ. = 2 κ.) 

   i. ……όξρηο……..                                    ii. ……επηδηδπκίδα 

 iii. ……ζπεξκαηνδόρνο θύζηε….             iv. ..πξνζηάηεο αδέλαο 

 

(δ) Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α κε ηηο πξνηάζεηο ηεο ζηήιεο Β ζηνλ παξαθάησ  

πίλαθα.                                                                                                                   (4 x 0, 5 κ. = 2 κ.) 

 

Α/Α ηήλε Α ηήλε Β Ανηιζηοίτιζε 

1.  Ωαγωγόο 
Α. Απειεπζέξσζε ηνπ σαξίνπ από ηελ 

     σνζήθε. 
1.          Γ 

2.  Ωνξξεμία 

Β. Όξγαλν ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο 

    ηεο γπλαίθαο όπνπ γίλεηαη ε αλάπηπμε ηνπ 

    εκβξύνπ. 

2.          Α 

3.  Μήηξα  
Γ. Γηαδηθαζία έλσζεο σαξίνπ θαη 

    ζπεξκαηνδσαξίνπ.  
3.          Β 

4.  Γνληκνπνίεζε 

Γ. Όξγαλν ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο 

     ηεο γπλαίθαο όπνπ γίλεηαη ε έλσζε  

     σαξίνπ θαη ζπεξκαηνδσαξίνπ. 

4.          Γ 

 

 (ε) Να αλαθέξεηε ηέζζεξηο (4) αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζην ζώκα ησλ αγνξηώλ θαηά 

ηελ εθεβεία.                                                                                                      (4 x 0,25 κ.= 1 κ.) 

(i) Οη όξρεηο θαη ην πένο κεγαιώλνπλ. 

(ii) Δκθαλίδνληαη ηξίρεο ζηα γελλεηηθά όξγαλα, ζην πξόζσπν, θαη ζηηο καζράιεο. 

(iii) Ζ θσλή γίλεηαη πην ρνληξή θαη βξαρλή. 

              (iv) Οη ώκνη γίλνληαη πην πιαηηνί.                                                                                         

 

                    

 

 

όξρηοο επηδηδπκίδα πεξκαηηθόο πόξνο νπξήζξα 
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(ζη) Να ζπγθξίλεηε ην σάξην θαη ην ζπεξκαηνδσάξην θαη λα γξάςεηε δύν (2) δηαθνξέο ηνπο.  

                                                                                                                              (2 x 0, 5 κ. = 1 κ.) 

 

Ωάξην 

 

πεξκαηνδσάξην 

 

i. Σν ζρήκα ηνπ σαξίνπ είλαη 

ζθαηξηθό. 

ii. Δίλαη πνιύ κεγαιύηεξν από ην 

                  ζπεξκαηνδσάξην 

 

 

i. Σν ζπεξκαηνδσάξην έρεη 

πδξνδπλακηθό ζρήκα. 

ii. Δίλαη πνιύ κηθξόηεξν από ην 

σάξην. 

 

(δ) Να ππνινγίζεηε πνηεο κέξεο ηνπ θαηακήληνπ θύθινπ, ε Μαξηάλλα, ε νπνία έρεη θαλνληθό 

θύθιν 28 εκεξώλ, κπνξεί λα κείλεη έγθπνο, αλ έρεη ζεμνπαιηθή επαθή, δεδνκέλνπ όηη είρε 

«πεξίνδν» (πξώηε κέξα ηνπ θύθινπ ηεο) ηελ 1
ε
  Ηνπλίνπ.                                                  (1 κ.) 

 

Χνξξεμία: 15 Ηνπλίνπ (14
ε
 κέξα ηνπ θαηακήληνπ θύθινπ) 

 

Κξίζηκεο κέξεο: 12 Ηνπλίνπ – 17 Ηνπλίνπ (11
ε
 – 16

ε
 κέξα ηνπ 

θαηακήληνπ θύθινπ). 

 

 

 

 

(ε)  Αλ ε Μαξηάλλα δελ κείλεη έγθπνο, πόηε αλακέλεηαη λα έρεη ηελ επόκελή ηεο «πεξίνδν»;  

                                                                                                                                                (0, 5 κ.) 

……Σε 28 εκέξεο από ηελ έλαξμε ηεο «πεξηόδνπ», δειαδή ζηηο 29 Ηνπλίνπ. …………. 

 

ΣΔΛΟ 

 

             

 

             Οη εηζεγήηξηεο                                                                       Ο Γηεπζπληήο 

      Μαξία θνπξή – Αδάκνπ 

      Παλαγηώηα Σνθαξίδνπ                                                                Αιέμαλδξνο Αιεμίνπ 
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ΜΔΡΟ Α: Απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) εξωηήζεηο. 
                  Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δπόκηζε (2,5) κνλάδεο. 
                  Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξωηήζεηο. 
 

Δξώηεζε 1                                                                                    (5 ρ 0,5 = 2,5 κ)  κ….. 
 
(α)  Βαζηθή κνλάδα ηεο δσήο είλαη ην  θύηηαξν . 
(β)  Σα νξγαλίδηα ζηα νπνία γίλεηαη ε θσηνζύλζεζε είλαη νη ρισξνπιάζηεο . 
(γ)  Σα πξνθαξπσηηθά θύηηαξα δελ πεξηέρνπλ ππξήλα ( κηηνρόλδξηα ). 
(δ)  Οη νξγαληζκνί πνπ δελ έρνπλ ζπνλδπιηθή ζηήιε νλνκάδνληαη αζπόλδπια.  
(ε)  Η δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ νξγαληζκώλ 
νλνκάδεηαη ηαμηλόκεζε. 
 
Δξώηεζε 2                                                                                                     (4 ρ 0,25  = 1 κ)  κ… 
 
(α)  Να νλνκάζεηε ην βαζίιεην ζην νπνίν αλήθνπλ νη πην θάησ νξγαληζκνί:  
 
 
 

 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ ΓΤΜΝΑΗΟ ΞΤΛΟΣΤΜΠΟΤ                                           ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ 2015-2016                               

 
ΓΡΑΠΣΔ  ΠΡΟΑΓΩΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΗΟΤΝΗΟΤ 2016 

 
ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ                                                            ΗΜΔΡOMHNIA :  06 / 06 / 2016   

ΣΑΞΗ : Α΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ                                                       ΥΡΟΝΟ :  1 ώξα θαη 30 ιεπηά 

 
ΒΑΘΜΟ Αξηζκεηηθώο: ……………………                       

ΒΑΘΜΟ Οινγξάθσο: ……………………. 

ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ/ΣΡΙΑ ……………… 

 
ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ : ………………………………….......................   ΣΜΗΜΑ : ………  ΑΡΙΘΜΟ : …….                                                                                              

  

ΟΓΗΓΙΔ :  

 Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από έληεθα (11) ζειίδεο. 

 Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πγξνύ ή δηνξζσηηθήο ηαηλίαο. 

 Να γξάθεηε κόλν κε κπιε κειάλη. 

 Να απαληεζνύλ θαη ηα ηξία κέξε Α', Β', Γ' ηνπ εμεηαζηηθνύ δνθηκίνπ. 

 Σν εμεηαζηηθό δνθίκην βαζκνινγείηαη κε 40 κνλάδεο. 
 

 

 

 
Εώα                                  Φπηά                         Εώα                   Πξώηηζηα   
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(β)   Αλ ην θξηηήξην ηαμηλόκεζεο  ησλ νξγαληζκώλ  είλαη ν αξηζκόο θπηηάξσλ πνπ 
ρξεηάδεηαη γηα λα δνκεζεί έλαο  νξγαληζκόο,  ζε πνηεο δύν νκάδεο ζα ηαμηλνκήζεηε ηνπο 
νξγαληζκνύο;                                                                                        (2 ρ 0,5 = 1 κ)  κ….                                                   
1: Μνλνθύηηαξνη                                             2: Πνιπθύηηαξνη 

(γ)  Ση ραξαθηεξίδνπκε βηνπνηθηιόηεηα ζηε Βηνινγία;                          (1 ρ 0,5 = 0,5 κ)  κ…. 

Σε ηεξάζηηα πνηθηιία νξγαληζκώλ πνπ θαηνηθεί ζηελ Κύπξν θαη πνιύ πεξηζζόηεξν 

ζ’νιόθιεξε ηε Γε. 

(α)  ηελ πην θάησ εηθόλα λα νλνκάζεηε ην νξγαληθό ζύζηεκα θαη ηα όξγαλα 1 κέρξη 3 

από ηα νπνία απνηειείηαη.                                                                   (4 ρ 0,25 = 1κ)  κ….  

                                                                       

 

(β)  Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ νξγάλνπ 1 ζην πην πάλσ ζύζηεκα;         (1 ρ 0,5 = 0,5κ)  κ……   

Πξνζσξηλή απνζήθεπζε ηεο ηξνθήο. 

πλερίδεηαη ε πέςε πνπ μεθίλεζε ζην ζηόκα. 

(γ)  Να νλνκάζεηε ην πην θάησ θύηηαξν θαη λα νλνκάζεηε ηα κέξε κε ηνπο αξηζκνύο 1 

κέρξη 3.                                                                                                (4 ρ 0,25 = 1κ)  κ…..    

 

 

 

 

 

 

Ολνκαζία νξγαληθνύ ζπζηήκαηνο 
 

Πεπηηθό 
1. ηνκάρη 
 
2. Λεπηό έληεξν 
 
3. Παρύ έληεξν 
 
 

1  

 

2 

 

 

 

3 

 

Ολνκαζία θπηηάξνπ 
 

πεξκαηνδωάξην 
1. Οπξά 
 
2. Μηηνρόλδξηα 
 
3. Ππξήλαο ( Κεθαιή) 
 

 



3 

 

Δξώηεζε 4 

 

(α)  Σν πην θάησ ζρήκα παξηζηάλεη ηε ιεηηνπξγία ηεο θσηνζύλζεζεο. Να νλνκάζεηε ηηο 

ελώζεηο (νπζίεο) κε ηνπο αξηζκνύο 1 κέρξη 3.                                   (3 ρ 0,25 = 0,75 κ)  κ…..  

 

 

 

(β) Σν αέξην πνπ ειεπζεξώλεηαη θαηά ηελ θσηνζύλζεζε είλαη ην  νμπγόλν.      

                                                                                                          (1 ρ 0,25 = 0,25 κ)  κ…… 

(γ) Σν πην θάησ ζρεδηάγξακκα παξηζηάλεη έλα ηξνθηθό πιέγκα. Με βάζε απηό ην 

πιέγκα λα θηηάμεηε 2 δηαθνξεηηθέο ηξνθηθέο αιπζίδεο.                     (2 ρ 0,75 = 1,5 κ)  κ …… 

1. Πεύθν                 Μειίγθξα                 Γξπνθνιάπηεο                 Κνπθνπβάγηα  

2. Υακνκήιη                 Κάκπηα                Κόηζπθαο                  Κνπθνπβάγηα  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
ΜΔΡΟ Β:  Απνηειείηαη από ηξεηο (3) εξωηήζεηο. 
                    Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε έμη (6) κνλάδεο. 
                    Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξωηήζεηο. 
 
Δξώηεζε 5 
 
(α)  ηηο πην θάησ πξνηάζεηο λα θπθιώζεηε ηνλ αξηζκό πνπ αληηπξνζσπεύεη ηελ πην 
ζσζηή απάληεζε.                                                                                    (3 ρ 1 = 3 κ)  κ….                                                                                   

3. Άκπιν ( γιπθόδε) 

1. Νεξό 

2.  Γηνμείδην ηνπ                         

άλζξαθα 
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    (i) Σα δώα είλαη νξγαληζκνί κε 
1) έλα θύηηαξν ρσξίο θπηηαξηθό ηνίρσκα 

 
2) πνιιά θύηηαξα θαη θπηηαξηθό ηνίρσκα 

3) πνιιά θύηηαξα ρσξίο θπηηαξηθό ηνίρσκα 

 (ii) Σα θπηά είλαη νξγαληζκνί 
1) ρσξίο θπηηαξηθό ηνίρσκα, πνπ θσηνζπλζέηνπλ 

2) κε θπηηαξηθό ηνίρσκα, πνπ δε θσηνζπλζέηνπλ 

3) κε θπηηαξηθό ηνίρσκα, πνπ θσηνζπλζέηνπλ 

 (iii) Σα κνλήξε είλαη 
1) κνλνθύηηαξνη νξγαληζκνί κε ή ρσξίο ππξήλα 

2) κνλνθύηηαξνη νξγαληζκνί ρσξίο  ππξήλα 

3) πνιπθύηηαξνη νξγαληζκνί ρσξίο  ππξήλα 

(β)  Να νλνκάζεηε ηελ ζπλνκνηαμία θαη ηελ νκνηαμία ζηηο νπνίεο αλήθνπλ νη νξγαληζκνί 

ζηνλ πην θάησ πίλαθα.                                                                     (10 ρ 0,2 = 2 κ)  κ…… 

 

 
Σαμηλνκηθή 
νκάδα 

     
 

πλνκνηαμία 
 

Αζπόλδπια Αζπόλδπια πνλδπισηά πνλδπισηά  

Οκνηαμία 
 

Αξζξόπνδα Μαιάθηα Θειαζηηθά Φάξηα  

 
(γ) Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ θπηηάξνπ κε ηνπο αξηζκνύο 1κέρξη 5.   (5 ρ 0,2 = 1 κ)  κ…. 
 

 

4. Κπηηαξηθό  ηνίρωκα 

5. Υιωξνπιάζηεο 

2. Μηηνρόλδξην 

 

3. Ππξήλαο 

1. Υπκνηόπην 
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Δξώηεζε 6 

(α)  Να νλνκάζεηε ην όξγαλν πνπ δείρλεη ε θάζε εηθόλα θαη λα αλαθέξεηε ζε πνην   

νξγαληθό ζύζηεκα  αλήθεη.                                                                 (8 ρ 0,25 = 2 κ)  κ…. 

 

 

(β)  Να νλνκάζεηε ην νξγαληθό ζύζηεκα πνπ δείρλεη ε θάζε εηθόλα. (3 ρ 0,25 = 0,75 κ)  κ…. 

 
 
 
 
 

Δηθόλα Οξγαληθνύ 
πζηήκαηνο 

  
 

 
 

 
ΟΡΓΑΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 

 
Δξεηζηηθό 

 
Κπθινθνξηθό 

 
Μπηθό 

 

(γ) i. Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ αληξηθνύ  αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο κε ηνπο 

αξηζκνύο 1 κέρξη 6.                                                                             (6 ρ 0,25 = 1,5 κ)  κ…. 

 

 

Δηθόλα Οξγάλνπ 

 
  

 

Όλνκα Οξγάλνπ Νεθξνί Καξδία Πλεύκνλεο πθώηη 

Οξγαληθό ύζηεκα  Οπξνπνηεηηθό Κπθινθνξηθό Αλαπλεπζηηθό Πεπηηθό 

1. Πξνζηάηεο αδέλαο 

5. Όξρηο 

3. Όζρεν 

2. Δπηδπδηκίδα 

4. πεξκαηηθό πόξνο 

6. Οπξήζξα 
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(γ).ii. Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ νξγάλνπ κε ηνλ αξηζκό 5;                        (2 ρ 0,5 = 1 κ)  κ….. 

Δίλαη ππεύζπλν γηα ηε παξαγσγή αξζεληθώλ γελλεηηθώλ θπηηάξσλ ( ζπεξκαηνδσαξίσλ) 

θαη εθθξηκάησλ. 

 

(γ).iii.  Να νλνκάζεηε 3 αδέλεο ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ άληξα.  

                                                                                                          (3 ρ 0,25 = 0,75 κ)  κ…. 

1. Όξρεηο   2. Δπηδπδηκίδα   3. Πξνζηάηεο αδέλαο  4. πεξκαηνδόρνο θύζηε 

 

Δξώηεζε 7 

   

(α) Ση παξηζηάλεη ην δηπιαλό ζρήκα;  Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                                                     

(2 ρ 0,5 = 1 κ)  κ….. 

Ιζηόο ( θπηηθόο). ύλνιν όκνησλ θπηηάξσλ. 
 
(β) Να αληηζηνηρήζεηε θάζε νξγαλίδην ζηε ζηήιε Α κε ηελ 
ιεηηνπξγία πνπ επηηειεί ζηε ζηήιε Β.  Να γξάςεηε ηελ 
απάληεζή ζαο ζηε ζηήιε Γ.                       (4 ρ 0,25 = 1 κ)  κ…. 
 
 

 
 
 
 
 
 

A  
Οξγαλίδην θπηηάξνπ 

Γ 
Αληηζηνίρεζε 

B 
Λεηηνπξγία 

 
1. Ππξήλαο 

 

1.   Β 
Α. ε απηό παξάγεηαη ελέξγεηα 
αλαγθαία γηα ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ 
θπηηάξνπ 

 
2. Μηηνρόλδξην 

 

2.   Α 

 

Β. Πεξηέρεη ην γελεηηθό πιηθό ην νπνίν 
ειέγρεη όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ 
θπηηάξνπ 

 
3. Υπκνηόπην 
 

 

3.   Γ 

 

Γ. ε απηό ην θπηό θηηάρλεη ηε ηξνθή 
ηνπ 

 
4. Υισξνπιάζηεο 
 
 

 

4.   Γ 

 

Γ. Απνζήθε λεξνύ θαη άιισλ νπζηώλ 
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(γ)  Με ην κηθξνζθόπην κπνξνύκε λα δνύκε θάπνηεο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ θπηηάξσλ.  
 Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ κηθξνζθνπίνπ κε ηηο ελδείμεηο 1 κέρξη 4. 
                                                                                                             (4 ρ 0 25 = 1 κ)  κ….  

 

 
 
δ.  ηηο πην θάησ πξνηάζεηο λα θπθιώζεηε ηνλ αξηζκό πνπ αληηπξνζσπεύεη ηελ πην 
ζσζηή απάληεζε.                                                                                   (3 ρ 1 = 3 κ)  κ….                                                                                   

      
η. Σα θνηλά νξγαλίδηα  επθαξπωηηθώλ  δωηθώλ θαη επθαξπωηηθώλ θπηηθώλ 
θπηηάξωλ είλαη : 

Ι. ηα ξηβνζώκαηα 

ΙΙ. νη ρισξνπιάζηεο 

ΙΙΙ. ηα κηηνρόλδξηα 

ΙV. ν ππξήλαο 

1)  Ι κόλν 

2)  Ι θαη ΙΙΙ κόλν 

3)   Ι, ΙΙΙ θαη  IV 

4)  Όια ηα πην πάλσ  

 
ηη. Σα ωάξηα βξίζθνληαη θαη ωξηκάδνπλ   

1) ζηνπο σαγσγνύο 

2) ζηε κήηξα 

3) ζηηο σνζήθεο 

4) ζηνλ θόιπν 

1 

4 

2  

3 

 

1. Πξνζνθζάικηνο θαθόο 
 

2. Μαθξνκεηξηθόο θνριίαο 
 

3. Αληηθεηκεληθόο θαθόο 
 

4. Φωηεηλή πεγή 
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ηηη. Ζ πνζόηεηα ηνπ αίκαηνο πνπ απνβάιιεηαη καδί κε ηνλ θαηεζηξακκέλν 
βιελλνγόλν  νλνκάδεηαη  

1) θαηακήληνο θύθινο 

2)  θξίζηκε πεξίνδνο 

3) σνξξεμία 

4) έκκελε ξύζε 

 

 
ΜΔΡΟ Γ΄: Απνηειείηαη από κία (1) εξώηεζε ηωλ 12 κνλάδωλ.  
 

Δξώηεζε 8 
 
ε έλα νηθνζύζηεκα ππάξρεη ην πην θάηω ηξνθηθό πιέγκα, ζην νπνίν 
απεηθνλίδνληαη  νη ηξνθηθέο ζρέζεηο κεηάμπ θάπνηωλ νξγαληζκώλ .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(α) Οη θάηνηθνη ζηελ πεξηνρή θνβνύληαη ηελ ύπαξμε θηδηώλ, κε απνηέιεζκα λα αξρίζνπλ 
κε δηάθνξεο κεζόδνπο λα ηα ζθνηώλνπλ.  
η. Να γξάςεηε ηη κπνξεί λα ζπκβεί ζηνλ πιεζπζκό ησλ ρνξηνθάγσλ εληόκσλ  θαη ζηνλ 
πιεζπζκό  ηεο αιεπνύο.                                                                          (2 x 0,5 = 1 κ)  κ…. 
Πηζαλόλ λα ππάξμεη κηθξή αύμεζε ηνπ πιεζπζκνύ ησλ ρνξηνθάγσλ  εληόκσλ δηόηη αλ 

θαη ζα  απμεζεί ν πιεζπζκόο ησλ εληνκνθάγσλ πνπιηώλ ζα κεησζεί ν πιεζπζκόο ησλ 

αξαρλώλ νη νπνίεο είλαη θαη απηέο  ζεξεπηέο ησλ ρνξηνθάγσλ εληόκσλ.  Θα απμεζεί ν 

αξηζκόο ησλ θξύλσλ κε απνηέιεζκα λα κεησζεί ν πιεζπζκόο ησλ ζαξθνθάγσλ 
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εληόκσλ ηα νπνία είλαη ζεξεπηέο ησλ ρνξηνθάγσλ εληόκσλ. Οη αιεπνύδεο ζα έρνπλ 

κηθξή αύμεζε αθνύ έρνπλ πεξηζζόηεξε ηξνθή ( εληνκνθάγα πνπιηά ).  

 
ηη. Με βάζε ην πην πάλσ πιέγκα λα νλνκάζεηε  :                                    (4 ρ 0,5 = 2 κ)  κ…. 
Έλαλ αξθνθάγν νξγαληζκό:  Κνπθνπβάγηα 

Έλαλ Παξαγσγό:  Φπηό 

Έλαλ Κνξπθαίν ζεξεπηή:  Αιεπνύ, θνπθνπβάγηα, θίδη 

Έλαλ πακθάγν Οξγαληζκό:   

 
iii. Να εμεγήζεηε δηθαηνινγώληαο ηελ απάληεζή ζαο πώο ζα επεξεαζηνύλ νη νξγαληζκνί 
ηνπ πιέγκαηνο αλ ηα θπηά εμαθαληζηνύλ.                                                ( 2 ρ 1 = 2 κ)  κ….. 
Αλ ηα θπηά εμαθαληζηνύλ ηόηε αιπζηδσηά ζα εμαθαληζηνύλ όινη νη νξγαληζκνί ηνπ 

ηξνθηθνύ πιέγκαηνο αθνύ δελ ζα ππάξρεη νύηε ηξνθή, νύηε νμπγόλν. Σα θπηά 

(απηόηξνθνη νξγαληζκνί)  είλαη ε αξρή όισλ ησλ ηξνθηθώλ αιπζίδσλ. 

 

(β) Η Σαηηάλα θαη ν Γηώξγνο όηαλ επηζθέθηεθαλ ην ζεξκνθήπην ηνπ θπξίνπ 

Πνιπθάξπνπ, ηνπο είπε όηη όηαλ αύμεζε κε κηα εηδηθή ζπζθεπή ηελ πνζόηεηα ηνπ 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα παξαηήξεζε όηη ηα θπηά αλαπηύζζνληαλ πην γξήγνξα.  

Ο θύξηνο Πνιύθαξπνο δελ γλώξηδε αθξηβώο γηαηί ζπλέβαηλε απηό, θαη έηζη ηα παηδηά, 

καζεηέο ηεο Α γπκλαζίνπ, απνθάζηζαλ λα θάλνπλ ην πην θάησ πείξακα. 

 

 

 

 

Η  πεηξακαηηθή δηάηαμε ήηαλ εθηεζεηκέλε ζην 

 ειηαθό θσο θαη ηα πξάζηλα θύιια ήηαλ πάλσ ζην 

θπηό. Σν θπηό ήηαλ πνηηζκέλν. 

 

 

 

 

Με βάζε ηηο πην πάλσ πιεξνθνξίεο λα απαληήζεηε ζηηο πην θάησ εξσηήζεηο 

 

Β A 
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i. Πνηα από ηηο παξαθάησ ππνζέζεηο ήζειαλ λα ειέγμνπλ ηα παηδηά;    (1 ρ1 = 1 κ)  κ.... 

Α. Σν θαπζηηθό λάηξην (ΝαΟΗ) είλαη απαξαίηεηνο παξάγνληαο γηα ηε θσηνζύλζεζε 

Β. Σν θαπζηηθό λάηξην είλαη απαξαίηεην γηα ηελ αλάπηπμε ησλ θπηώλ 

Γ. Σα θπηά αλαπηύζζνληαη  όηαλ ππάξρεη θαπζηηθό λάηξην θαη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα 

Γ. Σν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα είλαη απαξαίηεην γηα ηελ αλάπηπμε ησλ θπηώλ   

ii. Γηαηί ηα παηδηά ρξεζηκνπνίεζαλ θαη ηελ θσληθή θηάιε Α;                          (1 ρ1 = 1 κ) κ.... 

Σα παηδηά ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ θσληθή θηάιε Α σο κάξηπξα γηα λα ζπγθξίλνπλ ην 

απνηέιεζκα κε δηνμείδην ηνπ άλζξαθα κε απηό ηεο θηάιεο Β ρσξίο δηνμείδην ηνπ 

άλζξαθα. 

ηε ζπλέρεηα ε Σαηηάλα θαη ν Γηώξγνο  κε ηηο γλώζεηο πνπ είραλ από ην κάζεκα ηεο 

Βηνινγίαο ζθέθηεθαλ όηη ηα θπηά είλαη απηόηξνθνη νξγαληζκνί. Έηζη ηα παηδηά 

αθνινύζεζαλ ηα επόκελα βήκαηα.  

 

 

                                                 
 
Με βάζε ηελ πην πάλσ πεηξακαηηθή δηάηαμε λα απαληήζεηε ζηηο πην θάησ εξσηήζεηο.  
 
iii. Γηαηί ήηαλ απαξαίηεην λα ξίμνπλ ην πξάζηλν θύιιν κέζα ζε βξαζηό λεξό;  
                                                                                                                                            (1 ρ1 = 1 κ)  κ.... 
Ώζηε λα θαηαζηξέςνπλ ην θπηηαξηθό ηνίρσκα- Γηα λα λεθξώζνπλ ηα θύηηαξα. 

iV. Γηαηί ρξεζηκνπνίεζαλ ην νηλόπλεπκα ζηελ ζπλέρεηα;                         (1 ρ1 = 1 κ)  κ.... 

Υξεζηκνπνίεζαλ ην νηλόπλεπκα ώζηε λα αθαηξέζνπλ ηε ρισξνθύιιε από ηα θύιια. 

 ( Η ρισξνθύιιε ησλ θύιισλ δηαιύεηαη κέζα ζην νηλόπλεπκα). 

Γ Δ 

Πράσινο 

φρεσκοκομμένο 

φύλλο 

Οινόπνευμα 

φύλλο 
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V. Η Σαηηάλα πήξε ην δηάιπκα ησδίνπ ζηε 

ζπλέρεηα θαη ην έξημε ζε κεξηθά καθαξόληα θαη 

ξύδη γηα λα θηηάμεη ην αγαπεκέλν ηεο θνιηέ.                                        

(2 ρ 0,5 = 1 κ)  κ…… 

1. Πνηα ηδηόηεηα ηνπ δηαιύκαηνο ησδίνπ 

ρξεζηκνπνίεζε; 

Σν δηαι. Ισδίνπ όηαλ έξζεη ζε επαθή κε ην 

άκπιν αιιάδεη ρξώκα ( Από θηηξηλνθαθέ γίλεηαη καύξν). 

2. Πνηα νπζία πεξηείραλ ηα καθαξόληα θαη ην ξύδη; 

Άκπιν 
 
Ο Γηώξγνο πήξε ην δηάιπκα ησδίνπ θαη ην έξημε ζην απνρξσκαηηζκέλν θύιιν ην νπνίν 
πξνεξρόηαλ από ηελ θσληθή θηάιε Β. αιιά θαη ζην απνρξσκαηηζκέλν θύιιν ηεο θηάιεο 
Α. 
 
Vi. Πνηo ήηαλ ην απνηειέζκαηα θαη ην ζπκπέξαζκα ηνπ πεηξάκαηνο ησλ παηδηώλ; 
                                                                                                                 (2 ρ 0,5 = 1 κ)  κ….. 
 Απνηέιεζκα  

Φύιιν θηάιεο Α: Αληρλεύηεθε άκπιν. Σν δηαι. Ισδίνπ έγηλε καύξν. 

 Φύιιν θηάιεο Β: Γελ αληρλεύηεθε άκπιν. Σν δηαι. Ισδίνπ δελ άιιαμε ρξώκα. 

πκπέξαζκα:                                                                                           (1 ρ1 = 1 κ)  κ….. 

Σν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα είλαη ζεκαληηθό γηα ηελ παξαγσγή ακύινπ. (Φσηνζύλζεζε) 
 
 
 
 
          Ο Γηεπζπληήο 
                                                                   
 

 
Αλδξέαο Μαηζάγθνο 
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ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ ΓΤΜΝΑΗΟ ΞΤΛΟΦΑΓΟΤ  

ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ 2015 / 2016  

 

ΓΡΑΠΣΔ  ΠΡΟΑΓΩΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΗΟΤΝΗΟΤ  2016  

 

ΒΑΘ.: ............................... / 40  

ΟΛΟΓΡ.: .................................  

ΤΠΟΓΡ.: .................................  

ΣΑΞΖ:                    A΄ ΓΤΜΝΑΗΟΤ  ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ: 08/06/2016  

ΜΑΘΖΜΑ:         ΦΤΗΚΑ (ΒΗΟΛΟΓΗΑ)  
 ΥΡΟΝΟ: 1 h 30 min  (90΄ 

ιεπηά)  

 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ:…............................................................. 

 

ΣΜΖΜΑ: ............ ΑΡ.: .........  

 
 

ΠΡΟΟΥΖ 
 

Να πξνζέμεηε ηελ εκθάληζε ηνπ γξαπηνύ ζαο 

                                  θαη λα γξάςεηε κε κειάλη κπιε ή καύξν πνπ λα κελ ζβήλεηαη. 

Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πγξνύ (Tipp-Ex) θαη δηνξζσηηθήο ηαηλίαο. 

Τν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από ελλέα (9) ζειίδεο. 

 

 

 

 Κ Α Λ Ζ   Δ Π Η Σ Τ Υ Η Α  ! 
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ΜΔΡΟ Α΄:  Απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) εξωηήζεηο. 
Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δπόκηζε (2,5) κνλάδεο. 
Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξωηήζεηο. 

Δξώηεζε 1  
 Να νλνκάζεηε ηα πέληε (5) βαζίιεηα πνπ πεξηγξάθνληαη πην θάησ.       

           

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     (5 Χ 0.5 μ = 2.5 μ) μ: … 

Δξώηεζε 2 
 
α. Να ηνπνζεηήζεηε ηνπο παξαθάησ όξνπο ζηε ζσζηή ζεηξά, πξνθεηκέλνπ λα δείμεηε πώο νξγαλώλεηαη ην 

ζώκα ζηνπο πνιπθύηηαξνπο νξγαληζκνύο. Να  αξρίζεηε από ηνλ πην  απιό θαη λα θαηαιήμεηε ζηνλ πην 

ζύλζεην όξν. 

λεπξηθόο ηζηόο – εγθέθαινο – λεπξηθό ζύζηεκα – ζθύινο  – λεπξηθό θύηηαξν 

 

 

 

                                                                                                                               

                                                                                                                           (4 Φ 0.25 κ = 1κ) κ… 

 

 

 

 Βαζίιεην Υαξαθηεξηζηηθά ηωλ δωληαλώλ νξγαληζκώλ 

1. 

 

 Μύθεηεο 

 

Οξγαληζκνί σο επί ην πιείζηνλ κε πνιιά θύηηαξα, κε ππξήλα θαη 
θπηηαξηθό ηνίρσκα, πνπ δελ θσηνζπλζέηνπλ αιιά πξνζιακβάλνπλ ηελ 
ηξνθή ηνπο από ην πεξηβάιινλ ηνπο. 

2.  Εώα 
Πνιπθύηηαξνη νξγαληζκνί κε εμεηδηθεπκέλα θύηηαξα κε ππξήλα αιιά 

ρσξίο θπηηαξηθό ηνίρσκα. Πξνζιακβάλνπλ ηελ ηξνθή ηνπο από ην 

πεξηβάιινλ ηνπο. 

3.  Πξώηηζηα 
Μνλνθύηηαξνη νξγαληζκνί, κε θύηηαξν κε ππξήλα, πνπ είηε 
θσηνζπλζέηνπλ, είηε πξνζιακβάλνπλ ηελ ηξνθή ηνπο από ην πεξηβάιινλ 
ηνπο. 

4.  Φπηά 
Πνιπθύηηαξνη νξγαληζκνί, κε εμεηδηθεπκέλα θύηηαξα κε ππξήλα θαη 

θπηηαξηθό ηνίρσκα, πνπ θσηνζπλζέηνπλ. 

5.  Μνλήξε 
Μνλνθύηηαξνη νξγαληζκνί, κε θύηηαξν ρσξίο ππξήλα, πνπ είηε 

θσηνζπλζέηνπλ, είηε πξνζιακβάλνπλ ηελ ηξνθή ηνπο από ην πεξηβάιινλ 

ηνπο. 

λεπξηθό 

θύηηαξν   
λεπξηθόο 

ηζηόο     
εγθέθαινο 

 

 

 λεπξηθό 

ζύζηεκα       
σκύλος      
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β. Σαο δίλνληαη νη παξαθάησ εηθόλεο:                                                                               

                                   

                            Δηθ.1                                                                 Δηθ.2              

      Πνηα από ηηο εηθόλεο αληηζηνηρεί ζην δσηθό θαη πνηα ζην θπηηθό θύηηαξν;   

      Δηθ. 1. δσηθό θύηηαξν                                            Δηθ. 2. θπηηθό θύηηαξν 

                                                                                                                      (2 Φ 0.25 κ = 0,5κ) κ… 

 γ. Να γξάςεηε δύν (2) δηαθνξέο αλάκεζα ζηα θπηηθά θαη δσηθά θύηηαξα.                    

 

 

Γηαθνξέο 

        Εσηθά 

 

      Φπηηθά 

1 Γελ έρνπλ θπηηαξ. ηνίρσκα 

 

Έρνπλ θπηηαξ. ηνίρσκα 

 

2 Γελ έρνπλ ρισξνπιάζηε  ή 

ρπκνηόπην 

Έρνπλ ρισξνπιάζηε  ή 

Φπκνηόπην 

 
                                                                                                                                  (4 Φ 0.25 κ = 1κ) κ… 
Δξώηεζε 3  
 
α.  Ο παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη δηάθνξα αλζξώπηλα όξγαλα. Να γξάςεηε δίπια από θάζε όξγαλν ην 

όλνκά ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα λα ην αληηζηνηρήζεηε κε ηε ιεηηνπξγία πνπ επηηειεί.    

 
Δηθόλα 

Οξγάλνπ 
Αληηζηνίρεζε  

Λεηηνπξγία 

Οξγάλνπ 

Α 
 

 
Α -4 1 

Σσιήλεο κέζα ζηνπο νπνίνπο 

θπθινθνξεί ην αίκα 

Β 

 

Β -2 2 

Βνεζνύλ ζηελ αλαπλνή, δηεπθνιύλνληαο 

ηελ αληαιιαγή αεξίσλ, νμπγόλνπ θαη 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. 

Γ 
 

 

 

Γ -1 
3 

Σσιήλαο κέζα ζηνλ νπνίν κεηαθέξνληαη 

θαη ζπκππθλώλνληαη ηα άρξεζηα 

πξντόληα ηεο πέςεο ησλ ηξνθώλ  

Γ 
 

 

 

Γ -5 
4 

Απνζεθεύεηαη πξνζσξηλά ε ηξνθή θαη 

γίλεηαη πέςε 

   5 Λεηηνπξγεί σο αληιία αίκαηνο 

                                                                                                                            (4 Φ 0.25 κ = 1κ) κ:...    
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β. Να γξάςεηε γηα θάζε έλα από ηα πην θάησ νξγαληθά ζπζηήκαηα ηνπ αλζξώπνπ δύν (2) όξγαλα πνπ 

είλαη κέξνο ηνπ θάζε ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο.                                    

Α/Α Οξγαληθό ύζηεκα Όξγαλα 

    1. Αλαπλεπζηηθό Σύζηεκα Πλεύκνλεο, ζηόκα 

2. Κπθινθνξηθό ζύζηεκα  Καξδηά, αξηεξίεο,θιέβεο 

3. Πεπηηθό Σύζηεκα Σηνκάρη, έληεξα 

                                                                                                                           (6 Φ 0.25 κ = 1,5κ) κ:...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Δξώηεζε 4 

α. Να ηνπνζεηήζεηε ζηελ θαηάιιειε ζηήιε ηνπο νξγαληζκνύο πνπ αθνινπζνύλ :           

       ζθύινο,  θνθθηλνκαλίηαξν, ιαγόο, βάηξαρνο,  γξαζίδη                 

                      AYTΟΣΡΟΦΟΗ       ΔΣΔΡΟΣΡΟΦΟΗ 

γξαζίδη Βάηξαρνο,  ζθύινο 

 Λαγόο 

 Κνθθηλνκαλίηαξν 

       
                                                                                                                        (5 Φ 0.25 κ = 1,25κ) κ:... 

β. Να ζπκπιεξώζεηε ηελ πην θάησ ρεκηθή αληίδξαζε έηζη ώζηε λα πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία ηεο 
θσηνζύλζεζεο.                                                                               

 

 

 

    

                                                                                                                            (5 Φ 0.25 κ = 1,25κ) κ: …                                                                                                                                                                         

 

ΜΔΡΟ Β:     Απνηειείηαη από ηξεηο (3) εξωηήζεηο.  

                      Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε έμη (6) κνλάδεο.  
                          Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξωηήζεηο. 

 
Δξώηεζε 5 
Ζ παξαθάησ εηθόλα παξνπζηάδεη έλα γελλεηηθό θύηηαξν. 

 α. Να νλνκάζεηε ην γελλεηηθό θύηηαξν   Ψάξην 

 β. Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ  όπσο δείρλνπλ νη αξηζκνί 1-3.                                                                                

                                                                  β. Τα κέξε ηνπ είλαη: 

 

 

  (4 x 0,5 κ = 2 κ) κ:  

                                                                                                                                                                 

(4 x 0,5 κ = 2 κ) κ: …                                                                                  (4 x 0,5 κ = 2 κ) κ: … 

1. Κπηηαξηθή κεκβξάλε 

2. Ππξήλαο 

3. Κπηηαξόπιαζκα 

1 

2 

 3 

Γηνμείδην ηνπ 

άλζξαθα 

     Ηλιακό φως 

 Γιπθόδε/άκπιν 

     ρισξνθύιιε 

     λεξό   νμπγόλν 
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γ. Να ζπγθξίλεηε ην σάξην θαη ην ζπεξκαηνδσάξην σο πξνο ην ζρήκα θαη ηνλ ηξόπν θίλεζήο ηνπο.                                                                                                                                  

 πεξκαηνδωάξην Ωάξην 

ρήκα Υδξνδπλακηθό / καθξόζηελν Σθαηξηθό 

Σξόπνο 

θίλεζεο 

Κηλείηαη κε ηε βνήζεηα ηεο νπξάο ηνπ  Κηλείηαη κε ηε βνήζεηα ησλ 

ηνηρσκάησλ ηνπ σαγσγνύ 

                                                                                                                               (4 x 0,5 κ = 2 κ) κ: … 

 

 δ. Σαο 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.                                                                                                                             

 

  

 

 

 

 

 

                                                                                                                            (4 x 0,5 κ = 2 κ) κ: … 

 
Δξώηεζε 6 
 
 Γπν καζεηέο νξγάλσζαλ έλα πείξακα γηα λα ειέγμνπλ ηελ ππόζεζε: «το υως είναι απαραίτητος 

παράγοντας για την υωτοσύνθεση». Δπέιεμαλ δπν όκνηεο γιάζηξεο πνπ πεξηείραλ δπν όκνηα πξάζηλα 

θπηά θαη ηηο πόηηζαλ κε ηελ ίδηα πνζόηεηα λεξνύ. Τνπνζέηεζαλ ηε γιάζηξα Α γηα 5 κέξεο ζην θσο, ελώ ηε 

γιάζηξα Β γηα 5 κέξεο ζην ζθνηάδη. 

 

α. Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα κε ηνπο παξάγνληεο ηνπ πεηξάκαηνο.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

  

 Όξγαλν 

1. Μήηξα 

2. Ωαγωγόο 

3. Ωνζήθε 

4. Κόιπνο 

 

Σην ηέινο ησλ 5 εκεξώλ έθνςαλ έλα θύιιν από ηελ θάζε 

γιάζηξα, ην απνρξσκάηηζαλ θαη έιεγμαλ αλ είρε παξαρζεί 

άκπιν. 

1 

2 

3 

4 

Όκνηεο γιάζηξεο 
γγγγγγιάζηξ

εο 

Όκνηεο γιάζηξεο 
γγγγγγιάζηξ

εο 
Όκνηα θπηά 
γγγγγγιάζηξε

ο 
ίδηα πνζόηεηα λεξνύ  

θσο άκπιν 
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                                                                                                                                 (5x0,25 =1,25κ) κ…                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

β. Σηε δηαδηθαζία απνρξσκαηηζκνύ ηνπ θύιινπ γηαηί έξημαλ αξρηθά ην θύιιν ζε δεζηό λεξό;    

Γηα λα καιαθώζεη ην θύιιν θαη λα ζπάζεη ε θπηηαξηθή κεκβξάλε.                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                     (1x0,75 = 0,75κ) κ… 

γ.  Πνην πιηθό ρξεζηκνπνίεζαλ γηα λα απνρξσκαηίζνπλ ηα θύιια;                               

Οηλόπλεπκα 

                                                                                                                                           (1x0,5 = 0,5κ) κ… 

δ.  Γηαηί απνρξσκάηηζαλ ηα θύιια, πξηλ αληρλεύζνπλ ην άκπιν;                                      

Γηα λα θαίλεηαη ε αιιαγή ηνπ ρξώκαηνο ηνπ ησδίνπ 

                                                                                                                                              (1x1 =1κ) κ… 

ε.  Πνηα ρεκηθή νπζία ρξεζηκνπνίεζαλ γηα λα αληρλεύζνπλ ην άκπιν;                                                                                                                                        

Ηώδην                                                                                                 

                                                                                                                                            (1x0,5 = 0,5κ) κ… 

ζη. Τη ρξώκα πεξηκέλεηε λα πάξεη ε ρεκηθή νπζία αλίρλεπζεο ηνπ ακύινπ πνπ ξίρλνπκε ζην θύιιν από ηε 

γιάζηξα Β; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  

Κηηξηλνθαθέ γηαηί δελ παξάγεηαη άκπιν αθνύ ην θπηό είλαη ζην ζθνηάδη θαη ην θσο είλαη απαξαίηεηνο 

παξάγνληαο γηα ηε θσηνζύλζεζε.                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                             (2x0,5 = 1κ) κ…  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

δ. Να γξάςεηε θαη λα εμεγήζεηε (2 ιόγνπο) γηαηί ε θσηνζύλζεζε είλαη κηα πνιύ ζεκαληηθή ιεηηνπξγία γηα 

ηνλ πιαλήηε καο.                                                                         

η. Παξαγσγή νμπγόλνπ γηα ηελ αλαπλνή ησλ νξγαληζκώλ. 

ηη. Παξαγσγή ακύινπ γηα λα ηξαθνύλ ηα θπηά θαη άιινη νξγαληζκνί. 

ηηη. Τα θπηά δεζκεύνπλ ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη θαζαξίδνπλ ηελ αηκόζθαηξα. 

                                                                                                                                             (2 x0,5 = 1κ) κ… 

Δξώηεζε 7 

α. Να γξάςεηε, αλ ν θάζε νξγαληζκόο αλήθεη ζηα  ζπνλδπισηά  ή  αζπόλδπια.                                                                                                                               

 
 
 
 
 
 

 

 

                                                                                                                                     (4 x0,5 = 2κ) κ… 

ΕΩΝΣΑΝΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ      ΠΟΝΓΤΛΩΣΑ/ΑΠΟΝΓΤΛΑ 

Σθύινο ΠΟΝΓΤΛΩΣΑ 

Μέιηζζα ΑΠΟΝΓΤΛΑ 

Πεξηζηέξη ΠΟΝΓΤΛΩΣΑ 

Αζηεξίαο ΑΠΟΝΓΤΛΑ 
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β. Σηνλ παξαθάησ πίλαθα δίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηέζζεξηο (4) δσληαλνύο νξγαληζκνύο πνπ όινη 

αλήθνπλ ζηα ζπνλδπιωηά. Να αλαθέξεηε ζε πνηα Οκνηαμία Σπνλδπισηώλ αλήθνπλ νη νξγαληζκνί 1 

κέρξη 4, ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πίλαθα.                                 

Εωληαλνί 

Οξγαληζκνί 
Πιεξνθνξίεο Οκνηαμία πνλδπιωηώλ 

Οξγαληζκόο 1 

Αλαπλέεη κε πλεύκνλεο. Γελλά “δσληαλά” 

κηθξά, ηα νπνία ζειάδεη ζηα αξρηθά ζηάδηα ηεο 

δσήο ηνπ. Τν δέξκα ηνπ θαιύπηεηαη κε ηξίρεο. 

Θειαζηηθά 

Οξγαληζκόο 2 

Αλαπλέεη κε πλεύκνλεο. Γελλήζεθε ζηε μεξά 

από αβγά κε ζθιεξό θέιπθνο. Έρεη ηελ 

ηθαλόηεηα λα πεηά. Τν δέξκα ηνπ θαιύπηεηαη 

κε θηεξά. 

Πηελά 

Οξγαληζκόο 3 

Αλαπλέεη κε πλεύκνλεο. Εεη θπξίσο ζηε μεξά. 

Γελλά αβγά ζηε μεξά. Τν δέξκα ηνπ είλαη μεξό 

θαη θαιύπηεηαη από θνιίδεο. 

Δξπεηά 

Οξγαληζκόο 4 

Αλαπλέεη κε βξάγρηα. Εεη θαη 

πνιιαπιαζηάδεηαη κόλν ζην λεξό. 

Γελλά αβγά. Τν δέξκα ηνπ θαιύπηεηαη κε ιέπηα 

Χάξηα 

                                                                                                                                       (4 x0,5 = 2κ) κ… 

γ. Να θαηαηάμεηε ηνλ θάζε νξγαληζκό, πνπ εηθνλίδεηαη ζην πην θάησ πίλαθα, ζηελ αληίζηνηρε νκνηαμία 

Σπνλδπισηώλ.    

Οκνηαμία 

 

Οκνηαμία 

Ακθίβηα 

Οκνηαμία 

Θειαζηηθά 

Οκνηαμία 

Πηελά 

    

                                                                                                                                         (4 x0,5 = 2κ) κ…  
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                                                                               ………………ζπλέρεηα ζηελ επόκελε ζειίδα 

ΜΔΡΟ Γ΄: Απνηειείηαη από κία (1) εξώηεζε ηωλ 12 κνλάδωλ.  

Δξώηεζε 8  
 
Αθνύ κειεηήζεηε ην πην θάησ ηξνθηθό πιέγκα  λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ:                                   

  

 

α. Να νλνκάζεηε:                                                                                                            

i. Έλα παξαγσγό θπηά 

ii. Έλα θνξπθαίν ζεξεπηή αιεπνύδεο, γεξάθηα θαη θνπθνπβάγηεο 

iii. Έλα πακθάγν αιεπνύ 

iv. Έλα ζαξθνθάγν αξάρλεο θ.ι.π. 

                                                                                                                              (4 x 0,5 μ = 2 μ) μ: … 

β. Με βάζε ην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα λα ζρεδηάζεηε (λα γξάςεηε) κία ηξνθηθή αιπζίδα πνπ λα 

απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) νξγαληζκνύο. 

 

θπηά                    ρνξηνθάγα έληνκα                  εληνκνθάγα πνπιηά                 γεξάθηα θαη θνπθνπβάγηεο                                        

 

                                                                                                                               (4 x 0,5 μ = 2 μ) μ: …    

                                                      

γ. Να αλαθέξεηε δπν νξγαληζκνύο πνπ αληαγωλίδνληαη κεηαμύ ηνπο γηα ηελ ηξνθή ηνπο (κε βάζε ην πην 

πάλσ ηξνθηθό πιέγκα ).         

                                                                                     

Οξγαληζκόο 1 Οξγαληζκόο 2 Γηα πνηα ηξνθή αληαγωλίδνληαη; 

πνληίθη  ιαγόο θπηά 

                                                                                                                             

                                                                                                                             (3 x 0,5 μ = 1,5 μ) μ: … 
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δ. Αλ απνκαθξπλζνύλ από ην νηθνζύζηεκα ηα πνληίθηα, λα αλαθέξεηε δύν (2) είδε νξγαληζκώλ πνπ ζα 

επεξεαζηνύλ από ηελ απνκάθξπλζή ηνπο θαη λα δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                                                                                                                                                                                                                                                                            

Τα θπηά ζα απμεζνύλ θαη νη αιεπνύδεο ζα κεησζνύλ.                                                                                                                                       

                                                                                                                                (3 x 0,5 μ = 1,5 μ) μ: … 

ε. Να αλαθέξεηε δύν (2) θνηλά ραξαθηεξηζηηθά όισλ ησλ ηξνθηθώλ αιπζίδσλ.  

1. Όιεο νη ηξνθηθέο αιπζίδεο αξρίδνπλ κε θπηά.  

2. Όιεο νη ηξνθηθέο αιπζίδεο ηειεηώλνπλ κε θνξπθαίνπο ζεξεπηέο 

                                                                                                                                       (2 x 1 μ = 2 μ) μ: …  

ζη. Πνην είλαη πην ρξήζηκν, γηα έλα επηζηήκνλα, κηα ηξνθηθή αιπζίδα ή έλα ηξνθηθό πιέγκα; Να 

δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

Τν ηξνθηθό πιέγκα γηαηί απνηειείηαη από πνιιέο ηξνθηθέο αιπζίδεο θαη καο δίλεη πνιύ πεξηζζόηεξεο 

 πιεξνθνξίεο γηα ην πώο ηξέθνληαη ηα δώα. 

                                                                                                                                        (1 x 1 μ = 1 μ) μ: … 

δ. Να εμεγήζεηε πώο ζα επεξεαζηνύλ νη νξγαληζκνί ηνπ ηξνθηθνύ πιέγκαηνο αλ ηα θπηά εμαθαληζηνύλ 
 θαη γηαηί.  
Αλ ηα θπηά εμαθαληζηνύλ, ζα εμαθαληζηνύλ νη θπηνθάγνη νξγαληζκνί θαη κεηά νη ζαξθνθάγνη. Τν πιέγκα 

ζα θαηαζηξαθεί. Ζ θσηνζύλζεζε δελ ζα γίλεηαη έηζη ζα έρνπκε όιεο ηηο ππόινηπεο επηπηώζεηο πνπ 

πξνθαινύληαη από ην όηη δελ γίλεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο θσηνζύλζεζεο.                                                                                                                                      

                                                                                                                                       (2 x 1 κ = 2 κ) κ: … 
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 ΟΗ  ΔΗΣΖΓΖΤΔΣ                                 Ο  ΓΗΔΥΘΥΝΤΖΣ 

 

Σάββα Αιεμάλδξα              

 

Λάδνπ Γηώξγνο                 Νενθιένπο Λεσλίδαο 

               



1 

 

 

 

 

ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΤ 

ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2015/2016 

 

 

 

 

 ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2016 

 

ΒΑΘ.: ……………..……./40 

ΟΛΟΓΡ.: ………………….. 

ΤΠΟΓΡ.: ………………….. 

 

 

ΣΑΞΗ:                               A΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

 

 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 15/06/2016 

 

ΜΑΘΗΜΑ:    ΦΤΙΚΑ ( ΒΙΟΛΟΓΙΑ) 

 

ΥΡΟΝΟ:  1ώπα και 30΄ λεπηά   

                    (90΄ λεπηά) 

 

 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ:………………………………………………… 

 

ΣΜΗΜΑ: ……….  ΑΡ.: ……… 

 

ΠΡΟΟΧΖ 

Να πξνζέμεηε ηελ εκθάληζε ηνπ γξαπηνύ ζαο θαη λα γξάςεηε κε κειάλη κπιε ή καύξν. 

Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ (Tipp-Ex) 

Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από δέθα (10) ζειίδεο. 

 

 

 

 

ΚΑΛΗ ΔΠΙΣΤΥΙΑ 
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ΜΔΡΟ Α: Αποηελείηαι από ηέζζεπιρ (4) επυηήζειρ. 

                     Κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με δςόμιζη  (2.5) μονάδερ.  

          Να απανηήζεηε ζε όλερ ηιρ επυηήζειρ. 

 

Δπώηηζη 1 

Να δηαβάζεηε ην θείκελν πνπ αθνινπζεί θαη λα απαληήζεηε ζηα εξσηήκαηα.   

«Σε έλα ιηβάδη ππάξρνπλ άθζνλα θπηά. Αλάκεζα ζηα θπηά δνύλε θίδηα, πνληίθηα θαη αεηνί. Οη αεηνί ηξώλε 

πνληίθηα θαη θίδηα, ηα θίδηα ηξώλε πνληίθηα θαη ηα πνληίθηα θπηά.»  

α) Να γξάςεηε:                                                    

i. έλαλ θαηαλαισηή  Έλα από : θίδη ή αεηόο ή πνληίθη ,     ii. έλαλ θπηνθάγνλ νξγαληζκό πνληίθη 

β) Να νλνκάζεηε έλαλ ζεξεπηή θαη ην ζήξακά ηνπ:        

  Έλα από ηα πην θάησ:                                                                                                                      

    Θηρεστής: θίδη      Θήραμα: πνληίθη   ή    Θηρεστής: αεηόο     Θήραμα: πνληίθη  ή    Θηρεστής: πνληίθη       

    Θήραμα: θπηά  ή      Θηρεστής: αεηόο      Θήραμα: θίδη 

γ) Να νλνκάζεηε ηελ νκνηαμία ζηελ νπνία αλήθνπλ ηα θίδηα.  εξπεηά 

                                                                                                                                                                 (5 Χ 0,5 μ = 2,5 μ) μ: …  

Δπώηηζη 2 

ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα απεηθνλίδεηαη ε δηαδηθαζία ηεο θσηνζύλζεζεο. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο 1 

κέρξη 5, κε ηηο θαηάιιειεο έλλνηεο.  

1→ δηνμείδην ηνπ άλζξαθα 

2→ νμπγόλν 

3→ λεξό 

4→ γιπθόδε ή άκπιν 

5→ ρισξνθύιιε 

                                                       (5 Χ 0,5 μ = 2,5 μ) μ: …  
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Δπώηηζη 3 

 α) Παξαηεξήζηε πξνζεθηηθά ηελ αθηηλνγξαθία ηνπ  

βαηξάρνπ  θαη κεηά ζπκπιεξώζηε ηελ πξόηαζε πνπ  

αθνινπζεί.                     

Ο βάηξαρνο αλήθεη ζηε πλνκνηαμία ησλ ζπνλδπισηώλ δηόηη  έρεη 

ζπνλδπιηθή ζηήιε  . 

                                                                                         (2 Χ 0,5 μ = 1 μ) μ: …  
 

5 

Ηλιακό  

θώρ 

1 

2 

3 

4 



3 

 

β) Να αληηζηνηρίζεηε ηηο πην θάησ εηθόλεο πνπ θαίλνληαη ζηε ηήιε Α, νη νπνίεο αληηπξνζσπεύνπλ νξγαληζκνύο 

από θάζε βαζίιεην, κε ην θαηάιιειν όλνκα ηνπ Βαζηιείνπ από ηε ηήιε Β. 

ηήιε Α  

 

 

1→   Γ 

2→   Γ 

3→   Α 

ηήιε Β 

1.   

Α.   Φπηά  

 

Β.   Μνλήξε  

 

Γ.   Μύθεηεο 

  

Γ.   Εώα  

 

Δ.   Πξώηηζηα 

2.  

3.  

                                                                                                                                                   (3 Χ 0,5 μ = 1,5 μ) μ: … 

Δπώηηζη 4 

Ζ Μύξηα νλεηξεύεηαη κηα κέξα λα γίλεη γηαηξόο, όπσο ε κεηέξα ηεο. πλεζίδεη λα παξαθνινπζεί ηε κεηέξα ηεο 

όηαλ είλαη ζην ηαηξείν. ηνλ ηνίρν ηνπ ηαηξείνπ ππάξρνπλ εηθόλεο πνπ θαίλνληαη δηάθνξα όξγαλα ηνπ 

αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ. Αθνύ ηα κειεηήζεηε, λα βνεζήζεηε ηε Μύξηα λα απαληήζεη ζηηο εξσηήζεηο πνπ 

αθνινπζνύλ. 

 

  

 

 

 

Να ζπκπιεξώζεηε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο πνπ αθνξνύλ ζηε ιεηηνπξγία ησλ νξγάλσλ.  

Ζ θαξδία αληηζηνηρεί ζην γξάκκα ....  Α .....  θαη  δέρεηαη ην αίκα από όια ηα όξγαλα θαη ιεηηνπξγεί  σο   αληιία  . 

Οη πλεύκνλεο αληηζηνηρνύλ ζην γξάκκα .... Γ .....θαη βνεζνύλ ζηε ιεηηνπξγία ηεο  αλαπλνήο . 

Οη λεθξνί αληηζηνηρνύλ ζην γξάκκα  .....  Β...... θαη θαζαξίδνπλ ην   αίκα  από βιαβεξέο νπζίεο.  

Σν έληεξν αληηζηνηρεί ζην γξάκκα  .... Δ  ....... θαη κέζα ηνπ νινθιεξώλεηαη ε  πέςε  ηεο ηξνθήο.  

Σν ζηνκάρη αληηζηνηρεί ζην γξάκκα  ......  ΣΤ  ....... θαη απνζεθεύεη πξνζσξηλά  ηελ  ηξνθή . 

                                                                                                                                                             (10 Χ 0,25 μ = 2,5 μ) μ: …  

 

Α Β Γ Δ Γ Σ 
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ΜΔΡΟ Β: Αποηελείηαι από ηπειρ (3) επυηήζειρ.  

   Κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με έξι (6) μονάδερ. 

   Να απανηήζεηε ζε όλερ ηιρ επυηήζειρ 
 

 

Δπώηηζη 5 

Ο αλζξώπηλνο νξγαληζκόο παξνπζηάδεη κηα πνιύπινθε δνκή θαη νξγάλσζε. Να κειεηήζεηε θαη λα απαληήζεηε  

ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ θαη αθνξνύλ ζηελ νξγάλσζε θαη ηε δνκή ηνπ αλζξώπηλνπ ζώκαηνο. 

α) ηηο εηθόλεο θαίλνληαη εμεηδηθεπκέλα θύηηαξα ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ. Να κειεηήζεηε ηηο εηθόλεο θαη λα 

ραξαθηεξίζεηε ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ σο σζηέο () ή Λαλζαζκέλεο (Λ).  

 

 

 

 

 

 Όια ηα θύηηαξα πνπ απεηθνλίδνληαη είλαη πξνθαξπσηηθά.    ....  Λ    ....... 

 Σα κπτθά θύηηαξα έρνπλ παξόκνηα δνκή θαη ιεηηνπξγία θαη ζρεκαηίδνπλ έλαλ ηζηό.    ......  Σ    ...... 

 Σν ζπεξκαηνδσάξην είλαη έλα ηππηθό δσηθό θύηηαξν, όπσο ηα ππόινηπα θύηηαξα.   ...... Λ   ...... 

                                                                                                                                       (3 Χ 0,5 μ = 1,5 μ) μ: … 

β) Μηα από ηηο βαζηθέο δνκηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ηνπ δσηθνύ θαη ηνπ θπηηθνύ θπηηάξνπ είλαη ην θπηηαξηθό 

ηνίρσκα. Να νλνκάζεηε αθόκε δπν δνκηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ θπηηάξσλ απηώλ. 

 Τν θπηηθό θύηηαξν έρεη ρπκνηόπην, ελώ ην δσηθό δελ έρεη. 

 Τν θπηηθό θύηηαξν έρεη ρισξνπιάζηε, ελώ ην δσηθό δελ έρεη. 

                                                                                                                                  (2 Χ 1 μ = 2 μ) μ: … 

γ) ην παξαθάησ ζρεδηάγξακκα θαίλνληαη ηα νξγαλίδηα ηνπ θπηηθνύ θπηηάξνπ. Πνηεο από ηηο παξαθάησ 

ελδείμεηο αθνξνύλ ηνλ ππξήλα, ην θπηηαξηθό ηνίρσκα, ηελ θπηηαξηθή κεκβξάλε, ην κηηνρόλδξην θαη ην 

ρπκνηόπην;  Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

Οπγανίδιο Ένδειξη 

Ππξήλαο      6 

Κπηηαξηθό ηνίρσκα      7     

Κπηηαξηθή 

κεκβξάλε 

     5 

Μηηνρόλδξην      3 

Χπκνηόπην      1 

                                                                                                                                          (5 Χ 0,25 μ = 1,25 μ) μ: … 

 

πεξκαηνδσάξην Μπτθά θύηηαξα Νεπξηθό θύηηαξν 

1 

2 

3 

7 

6 

5 

4 
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δ) αο δίλνληαη νη πην θάησ εηθόλεο. Να ηηο ηνπνζεηήζεηε ζηε ζσζηή ζεηξά, ρξεζηκνπνηώληαο ηα γπάμμαηα Α  

 μέσπι Δ, έηζη ώζηε λα πεξηγξάθνπλ ηελ νξγάλσζε ελόο πνιπθύηηαξνπ νξγαληζκνύ, από ηελ πην απλή ζηελ  

 πην πολύπλοκη δνκή. 

 

 

 

 
              

                                             .....Δ......  →  ......Β.....   →   .....Γ......   → .....Α......  →  .....Γ......   

                                                                                                                                   (5 Χ 0,25 μ = 1,25 μ) μ: … 

Δπώηηζη 6 

Ζ Θενδνζία θαη ν Μελέιανο πήξαλ δύν πξάζηλα, πνηηζκέλα θπηά (θπηό Α - θπηό Β). Σν θπηό Α ην ηνπνζέηεζαλ 

ζε έλα θιεηζηό θνπηί, ελώ ην θπηό Β ην ηνπνζέηεζαλ ζην θσο. Να απανηήζεηε ζηα επυηήμαηα πος 

ακολοςθούν.  

α) Πνηνλ/αλ παξάγνληα/πξώηε ύιε πνπ είλαη απαξαίηεηνο/ε γηα  

ηε θσηνζύλζεζε πξνζπάζεζαλ λα δηεξεπλήζνπλ κε ην  

πείξακα απηό;    

Ο απαξαίηεηνο  παξάγνληαο γηα ηε θσηνζύλζεζε είλαη ην θσο. 

                                                (1 Χ 0,5 μ = 0,5 μ) μ: … 

β)  Να αλαθέξεηε έλαλ παξάγνληα πνπ θξάηεζαλ ζηαζεξό.  

Έλα από ηα πην θάησ: 

Ζ ρισξνθύιιε  ή  Τν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα  ή  Τν λεξό ή Τν είδνο ηνπ θπηνύ  

                                                                                                                                       (1 Χ 0,5 μ = 0,5 μ) μ: … 

γ) Μεηά από κηα εβδνκάδα, ε Θενδνζία  θαη ν Μελέιανο έθνςαλ ένα θύλλο από ηο θςηό Α θαη έλα από ηο 

θςηό Β  θαη έθαλαλ ηε δηαδηθαζία απνρξσκαηηζκνύ ηνπ θύιινπ, γηα λα επηβεβαηώζνπλ ή λα απνξξίςνπλ όηη ν 

πην πάλσ παξάγνληαο/πξώηε ύιε είλαη απαξαίηεηνο/ε γηα ηε θσηνζύλζεζε. Οη εηθόλεο  Α-Γ δείρλνπλ ηα 

ζηάδηα ηνπ απνρξσκαηηζκνύ ησλ θύιισλ, αιιά δελ είλαη ηνπνζεηεκέλα ζηε ζσζηή ζεηξά. Αθνύ κειεηήζεηε 

ηηο εηθόλεο Α-Γ, λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ.   

   

Δηθόλα Α Δηθόλα Β Δηθόλα Γ 

 

Α Β Γ Γ Δ 

Ουσία Ψ 

Φπηό Α 
Φπηό Β 
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ί. Να βάιεηε ζε ζσζηή ζεηξά ηηο πην πάλσ εηθόλεο, ρξεζηκνπνηώληαο ηα γξάκκαηα Α, Β θαη Γ. 

                                               ........Β.......... → ........Γ.......... → ........Α.........  

ίί. Να νλνκάζεηε ηελ νπζία Χ (εηθόλα Α) θαη ηελ νπζία Ψ (εηθόλα Γ) πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ηα δύν παηδηά.  

             Οπζία Χ:      ηώδην    ,  Οπζία Ψ:    νηλόπλεπκα 

ίίί. Πνηα είλαη ε ρξεζηκόηεηα ηεο νπζίαο Χ θαη πνηα ηεο Οπζίαο Ψ ζηελ πην πάλσ δηαδηθαζία;  

Οπζία Χ:    Αλίρλεπζε  ακύινπ  

Οπζία Ψ:    Γηαιύεη θαη απνκαθξύλεη ηελ ρισξνθύιιε από ην θύιιν 

                                                                                                                                      (7 Χ 0,5 μ = 3,5 μ) μ: … 

ίλ. Πνην ην απνηέιεζκα, ζηα δπν θύιια, κεηά ηελ πξνζζήθε ηεο νπζίαο Χ; 

 Φύιιν  θπηνύ Α:  Γελ αιιάδεη ρξώκα ην ηώδην παξακέλεη θηηξηλνθαθέ 

 Φύιιν θπηνύ Β:   Αιιάδεη ρξώκα ην ηώδην θαη γίλεηαη καύξν  

                                                                                                                                                 (2 Χ 0,25 μ = 0,5μ) μ: … 

λ. ε πνην ζπκπέξαζκα πηζηεύεηε όηη θαηέιεμαλ ηα δύν παηδηά, θάλνληαο ην πην πάλσ πείξακα, όζνλ αθνξά 

ηνλ/ηελ παξάγνληα/πξώηε ύιε πνπ κειέηεζαλ;     

Τν θσο είλαη απαξαίηεηνο παξάγνληαο  γηα ηε θσηνζύλζεζε. 

                                                                                                                                                               (1Χ 0,5 μ = 0,5 μ) μ: … 

λί. Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ πεηξάκαηόο ηνπο, έλα από ηα ζηάδηα, εκπεξηέρεη θάπνην θίλδπλν. Πνηνο είλαη ν 

θίλδπλνο απηόο θαη ηη έρνπλ θάλεη γηα λα ηνλ απνθύγνπλ ζύκθσλα κε ηηο παξαπάλσ εηθόλεο;                       

 Ο θίλδπλνο είλαη ην νηλόπλεπκα ην νπνίν είλαη εύθιεθην πιηθό θαη κπνξεί λα πάξεη θσηηά. Δπνκέλσο, ηα 

παηδηά έζβεζαλ ηνλ ιύρλν (γθαδάθη ή θσηηά) θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ζηαδίνπ ηεο εηθόλαο Γ.      

                                                                                                                                     (2 Χ 0,25 μ = 0,5 μ) μ: … 

 

Δπώηηζη 7 

Σν δηπιαλό ηξνθηθό πιέγκα απεηθνλίδεη έλα πδάηηλν  

νηθνζύζηεκα.  

α) Να ηνπνζεηήζεηε ζηε ζσζηή ζέζε (ζην ηξνθηθό πιέγκα)  

ηνπο νξγαληζκνύο ςδπόβιο ζκαθάπι  θαη τάπι, αθνύ  

δηαβάζεηε ηελ πιεξνθνξία πνπ ζαο δίλεηαη παξαθάησ γη’ απηνύο. 

 Σα πδξόβηα ζθαζάξηα ηξέθνληαη κε δσνπιαγθηόλ,  

ελώ ηα ίδηα απνηεινύλ ηξνθή γηα ηα βαηξάρηα θαη 

 ηα ςάξηα.  

                                                     (2 Χ 0,5 μ = 1 μ) μ: … 

 

 

 

Ψάξηα 

Σθαζάξη 



7 

 

β) Με ηε βνήζεηα ηνπ πην πάλσ ηξνθηθνύ πιέγκαηνο, λα ζρεκαηίζεηε κηα ηξνθηθή αιπζίδα, πνπ λα πεξηέρεη 4 

είδε νξγαληζκώλ. 

Φπηνπιαθηόλ    →   Εσνπιαθηόλ   →   Ψάξη    →   Δξσδηόο 

                                                                                                                                                          (4 Χ 0,5 μ = 2 μ) μ: … 

γ) Να νλνκάζεηε: 

    ί. Έλαλ θνξπθαίν ζεξεπηή:    Δξσδηόο 

   ίί. Έλαλ παξαγσγό:   Φπηνπιαθηόλ 

                                                                                                                                                          (2 Χ 0,5 μ = 1 μ) μ: … 

 

δ) Να εμεγήζεηε ηη ζα ζπκβεί ζηνλ πιεζπζκό ηνπ βαηξάρνπ, αλ εμαθαληζηεί ην δσνπιαγθηόλ από ην πην πάλσ 

νηθνζύζηεκα.  

Αλ εμαθαληζηεί ην δσνπιαγθηόλ, ζα εμαθαληζηνύλ νη ςύιινη θαη ηα ζθαζάξηα, αθνύ ηξέθνληαη απνθιείζηεθα 

κε απηό. Δπνκέλσο, ζα εμαθαληζηεί  θαη ν πιεζπζκόο ηνπ βαηξάρνπ αθνύ δελ ζα βξίζθεη  ηξνθή, πνπ είλαη ηα 

ζθαζάξηα θαη νη ςύιινη.    

                                                                                                                                                       (1 Χ 1,5 μ = 1,5 μ) μ: … 

 

ε) Οη νξγαληζκνί πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα εμαξηώληαη άκεζα ή έκκεζα από ηνλ ήιην. Πνηα 

από ηηο παξαθάησ δειώζεηο Α-Δ είλαη ε πην νξζή; Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε, 

βάδνληαο ζε θύθιν έλα κόλν γξάκκα Α, Β, Γ, Γ ή Δ (π.ρ. Α  ). 

                     Α.  Σα θπηά παξάγνπλ ηελ ηξνθή ηνπο δεζκεύνληαο ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία. 

                     Β.  Σα θπηά απνηεινύλ ηξνθή γηα ηνπο θπηνθάγνπο νξγαληζκνύο. 

                     Γ.  Οη θπηνθάγνη νξγαληζκνί απνηεινύλ ηξνθή γηα ηνπο ζαξθνθάγνπο  

                          νξγαληζκνύο. 

                     Γ.  Σα θπηά θαη ηα δώα απνηεινύλ ηξνθή γηα ηνπο πακθάγνπο νξγαληζκνύο. 

                     Δ.  Ηζρύνπλ όια ηα πην πάλσ.        

                                                                                                                                                       (1 Χ 0,5 μ = 0,5 μ) μ: … 
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ΜΔΡΟ Γ: Αποηελείηαι από ένα (1) επώηημα ηυν 12 μονάδυν. 

 

ηνλ πιαλήηε Γε θαηνηθεί έλαο ηεξάζηηνο αξηζκόο δσληαλώλ νξγαληζκώλ. Οη δσληαλνί νξγαληζκνί 

ηαμηλνκνύληαη ζε πέληε κεγάιεο νκάδεο, ηα Βαζίιεηα, αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηά ηνπο. Να 

απαληήζεηε ζηα εξσηήκαηα πνπ αθνινπζνύλ.  

α) Ζ δηπιαλή εηθόλα δείρλεη έλαλ μονοκύηηαπον οπγανιζμό. Να κειεηήζεηε ηελ πην θάησ εηθόλα θαη λα 

απαληήζεηε ζηελ εξώηεζε πνπ αθνινπζεί. 

ε πνην βαζίιεην αλήθεη ν νξγαληζκόο απηόο;  

Να δηθαηνινγήζεηο ηελ απάληεζή ζαο. 

Αλήθεη ζην Βαζίιεην Πξώηηζηα γηαηί  

ν κνλνθύηηαξνο νξγαληζκόο ηεο εηθόλαο έρεη ππξήλα .  

                                                                     (2 Χ 0,5 μ = 1 μ) μ: … 

β)  ί. Έλαο βηνιόγνο εληόπηζε έλαλ παξάμελνλ πολςκύηηαπον οπγανιζμό ζε κηα ζπειηά. Να βνεζήζεηε ηνλ 

βηνιόγν λα θαηαηάμεη ηνλ νξγαληζκό ζην ζσζηό Βαζίιεην, αλαθέξνληαο δπν (2) κπιηήπια πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζεηε.           

Τα θξηηήξηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζσ γηα ηελ θαηάηαμε ηνπ πνιπθύηηαξνπ νξγαληζκνύ είλαη αλ έρεη 

θπηηαξηθό ηνίρσκα ή όρη θαη ν ηξόπνο πξόζιεςεο ηεο ηξνθήο ηνπ.  

                                                                                                                                                      (2 Χ 0,5 μ = 1 μ) μ: … 

ίί. Ο βηνιόγνο, ηειηθά ηαμηλόκεζε ηνλ πνιπθύηηαξνλ νξγαληζκό ζην Βαζίιεην Εώα. Αθνινύζσο θαηέγξαςε ηα 

δνκηθά θαη ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαη ηνλ ηαμηλόκεζε ζε κία από ηηο νκνηαμίεο ησλ ζπνλδπισηώλ 

δώσλ. Να ηνλ βνεζήζεηε λα  ηαμηλνκήζεη ηνλ νξγαληζκό, αθνύ πξώηα κειεηήζεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πνπ 

θαίλνληαη ζηηο πην θάησ εηθόλεο θαη λα εμεγήζηε γηαηί ηνπνζεηήζεθε ζηελ ομοηαξία απηή, αλαθέξνληαο δύο (2) 

από απηά ηα σαπακηηπιζηικά.   

 

 

 

 

Οκνηαμία:    Αμθίβια  

Χαξαθηεξηζηηθά νξγαληζκνύ:   

Γύν από ηα πην θάησ: 

1. Γελλά απγά κέζα ζην λεξό, 2. Τν δέξκα ηνπ είλαη ιείν θαη πγξό, 3. Εεη ζην λεξό θαη ζηε μεξά 

4. Αξρηθά αλαπλέεη κε βξάγρηα θαη κεηά ηε κεηακόξθσζή ηνπ αλαπλέεη κε πλεύκνλεο. 

                                                                                                                                                      (3 Χ 0,5 μ = 1,5 μ) μ: … 
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ίίί. Ο άλζξσπνο είλαη έλαο δσληαλόο νξγαληζκόο πνπ θαη απηόο αλήθεη ζην Βαζίιεην ησλ δώσλ, όκσο αλήθεη ζε 

δηαθνξεηηθή νκνηαμία ησλ ζπνλδπισηώλ. ε πνηαλ νκνηαμία αλήθεη;  

                         Θειαζηηθά                                                                                                    (1 Χ 0,5 μ = 0,5 μ) μ: … 

 

ίλ. Να αλαθέξεηε ηέζζεξα (4) ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαθνξνπνηνύλ ηελ νκνηαμία ηνπ αλζξώπνπ, από ηηο ππόινηπεο.  

Αλαπλένπλ κε πλεύκνλεο,  Γελλνύλ κηθξά δσληαλά θαη ζειάδνπλ ηα κηθξά ηνπο, Τν δέξκα ηνπο θαιύπηεηαη κε 

ηξίρεο, Ενπλ ζηε μεξά θαη ζηε ζάιαζζα     

                                                                                                                                                        (4 Χ 0,5 μ = 2 μ) μ: … 

γ) ην  πην θάησ ζρεδηάγξακκα απεηθνλίδνληαη ην αλαπαξαγσγηθό ζύζηεκα ηνπ άληξα θαη ηεο γπλαίθαο. Να ην 

κειεηήζεηε θαη λα απαληήζεηε ζηα εξσηήκαηα πνπ αθνινπζνύλ. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ί. Να ζεκεηώζεηε ηνλ αξηζκό ησλ ζρεδηαγξακκάησλ πνπ αληηζηνηρεί ζηα αθόινπζα όξγαλα: 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                        (8 Χ 0,25 μ = 2 μ) μ: … 

ίί. ε πνην όξγαλν ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο αλαθέξεηαη ε θάζε πξόηαζε πνπ αθνινπζεί. 

 ε απηό γίλεηαη ε γνληκνπνίεζε ηνπ σαξίνπ:   Ωαγσγόο ή ζάιπηγγα 

 Δίλαη ππεύζπλν γηα ηε δηνρέηεπζε ηνπ ζπέξκαηνο ζηνλ θόιπν ηεο γπλαίθαο:   Πένο  

 ε απηό βπζίδεηαη θαη αλαπηύζζεηαη ην έκβξπν:   Μήηξα 

 ε απηό γίλεηαη ε παξαγσγή ησλ ζπεξκαηνδσαξίσλ:   Όξρηο                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                           (4 Χ 0,5 μ = 2 μ) μ: … 

Όπγανο  Απιθμόρ Όπγανο  Απιθμόρ 

Ωνζήθε 7 Πξνζηάηεο  4 

Πένο  1 Ωαγσγόο 8 

Μήηξα  9 Δπηδηδπκίδα  5 

Οπξήζξα 2 Κόιπνο  6 



10 

 

ίίί. Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε από ηηο πην θάησ, Α-Δ, πνπ αλαθέξνληαη ζην αλαπαξαγσγηθό ζύζηεκα ηνπ 

αλζξώπνπ, βάδνληαο ζε θύθιν έλα κόλν γξάκκα Α, Β, Γ, Γ ή Δ (π.ρ. Α  ). 

 Σέζζεξα (4) όξγαλα ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ άλδξα πνπ παξάγνπλ εθθξίκαηα είλαη:  

 Α. Δπηδηδπκίδα - όξρηο - πξνζηάηεο αδέλαο - ζπεξκαηνδόρνο θύζηε 

  Β. Δπηδηδπκίδα - όξρηο - πξνζηάηεο αδέλαο - πένο  

 Γ. Δπηδηδπκίδα - όξρηο - πξνζηάηεο αδέλαο - ζπεξκαηηθόο πόξνο  

 Γ. Δπηδηδπκίδα - όξρηο - όζρεν - ζπεξκαηνδόρνο θύζηε 

  Δ. Δπηδηδπκίδα - όξρηο - νπξήζξα - πένο. 

 Ζ παζνινγηθή θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία ην δέξκα πνπ θαιύπηεη ηελ θεθαιή ηνπ πένπο, ιόγνπ κηθξνύ 

αλνίγκαηνο, δελ κπνξεί λα κεηαθηλεζεί πξνο ηα πίζσ θαη λα απνθαιπθζεί ε θεθαιή ηνπ, νλνκάδεηαη:  

 Α. Κξπςνξρία 

 Β. Γνληκνπνίεζε 

 Γ. Φίκσζε 

 Γ. Ωνξξεμία 

 Δ. πέξκα 

 ε πνηα από ηα πην θάησ κέξε ηνπ αλδξηθνύ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο πεξλνύλ ηα ζπεξκαηνδσάξηα, 

θαηά ηελ πνξεία ηνπο από ηνλ ηόπν παξαγσγήο ηνπο κέρξη θαη ηελ έμνδό ηνπο από ην ζώκα ηνπ άλδξα;  

 Α. Όξρηο - επηδηδπκίδα - ζπεξκαηηθόο πόξνο – νπξήζξα  

 Β. Οπξήζξα - επηδηδπκίδα - ζπεξκαηηθόο πόξνο - όξρηο  

 Γ. Δπηδηδπκίδα - ζπεξκαηηθόο πόξνο - όξρηο - νπξήζξα 

 Γ. Όξρηο - ζπεξκαηηθόο πόξνο - επηδηδπκίδα - νπξήζξα  

 Δ. Δπηδηδπκίδα - όξρηο - ζπεξκαηηθόο πόξνο - νπξήζξα. 

 Πνην από ηα πην θάησ, Α-Δ, δελ απνηειεί ιεηηνπξγία ηνπ γπλαηθείνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο; 

Α. Ζ αλάπηπμε ηνπ εκβξύνπ ζηε κήηξα  

Β. Ζ ειεπζέξσζε σαξίνπ από ηελ σνζήθε  

Γ. Ζ σνξξεμία 

Γ. Ζ απνβνιή νύξσλ από ηελ νπξήζξα  

 Δ. Ζ δηαζηνιή ηνπ θόιπνπ θαηά ηνλ ηνθεηό γηα ηε γέλλεζε ηνπ παηδηνύ 

                                                                                                                                                           (4 Χ 0,5 μ = 2 μ) μ: … 

 

ΟΙ ΔΙΗΓΗΣΡΙΔ               Η ΤΝΣΟΝΙΣΡΙΑ                                 Η ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ 

Κίξγηα Εαραξνύια                                                                              

Λαΐθε Σεξςηζέα                                           Μπάηηεικαλ Αλδξεαλή                                     Ησάλλνπ νθία 
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 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΙΩΝ ΡΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ                               ΣΧΟΛΙΚΘ ΧΟΝΙΑ 2015-2016 

 

ΓΑΡΤΕΣ  ΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  ΙΟΥΝΙΟΥ   2016 

ΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 

ΜΑΘΘΜΑ: ΦΥΣΙΚΑ (ΒΙΟΛΟΓΙΑ)                                                                        ΤΑΞΘ: Aϋ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ:  16 / 06 / 2016   

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΟΝΟΣ: 1 ϊρα και 30 λεπτά  
                                         (90ϋ λεπτά) 

Βακμόσ/Αρικμθτικϊσ: …………..…/40 

Βακμόσ/Ολογράφωσ: …………………………………… 

Υπογραφι Κακθγθτι/τριασ: ………………………… 

Ονοματεπϊνυμο:  ................................................................................................................  

Τμιμα:  ..............       Αρ:  ............. 

 

Οδθγίεσ: 

- Το εξεταςτικό δοκίμιο αποτελείται από τρία (3) μζρθ. 

- Το εξεταςτικό δοκίμιο αποτελείται από δζκα (10) αρικμθμζνεσ ςελίδεσ. 

- Δεν επιτρζπεται θ χριςθ διορκωτικοφ υγροφ ι ταινίασ (tipp-Ex). 

- Τα ερωτιματα να απαντθκοφν με μπλε ςτυλό ςτα φφλλα εξζταςθσ. 

 

Να απαντιςετε ςε ΟΛΑ τα μζρθ και ςε ΟΛΑ τα ερωτιματα. 

 

 

Κ Α Λ Θ    Ε Ρ Ι Τ Υ Χ Ι Α 
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Ερϊτθςθ 1 

(α) Να παρατθριςετε τισ πιο κάτω εικόνεσ και να διακρίνετε, ποια από τα ςϊματα που απεικονίηονται 
ςτισ εικόνεσ ζχουν ηωι, ποια δεν ζχουν ηωι και δεν είχαν ποτζ ηωι και ποια ιταν κάποτε ηωντανά αλλά 
τϊρα είναι νεκρά. Στθ ςυνζχεια, να ςυμπλθρϊςετε τον παρακάτω πίνακα. 

 

 

    

 

άλογο αυτοκίνθτο ξφλινο τραπζηι γάτα ψαλίδι δερμάτινθ τςάντα 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
(6 X 0.25 μ. = 1.5 μ.) μ.: …… 

 

(β) Να γράψετε τζςςερισ (4) κοινζσ λειτουργίεσ που χαρακτθρίηουν όλουσ τουσ ηωντανοφσ οργανιςμοφσ.  

Τζςςερα από τα πιο κάτω: 

 αναπνοι 

 αναπαραγωγι 

 ανάπτυξθ 

 κρζψθ 

 απζκκριςθ 

 κίνθςθ...............................................................                                           (4 X 0.25 μ. = 1 μ.) μ.: …… 

 

Ερϊτθςθ 2 

Να ςυμπλθρϊςετε τα κενά ςτισ πιο κάτω προτάςεισ με τισ κατάλλθλεσ λζξεισ. 

 Η ανάπτυξθ τθσ επιςτιμθσ οφείλεται, κυρίωσ, ςτθν εφαρμογι τθσ επιςτθμονικισ μεκόδου  

 Το πρϊτο βιμα τθσ επιςτθμονικισ μεκόδου είναι θ παρατιρθςθ και το τελευταίο θ διατφπωςθ 

του ςυμπεράςματοσ. 

 Η πικανι εξιγθςθ για το ποφ οφείλεται ζνα φαινόμενο ονομάηεται υπόκεςθ 

 Κατά τθν εφαρμογι τθσ επιςτθμονικισ μεκόδου μποροφν να εκτελεςτοφν πολλά πειράματα. 

[(2 X 0.25 μ.) + (4 X 0.5 μ.) =2.5 μ] μ.: …… 

Σϊματα που ζχουν ηωι Σϊματα που δεν ζχουν ηωι 
και δεν είχαν ποτζ ηωι 

Νεκρά ςϊματα 

άλογο αυτοκίνθτο Ξφλινο τραπζηι 

γάτα ψαλίδι Δερμάτινθ τςάντα 

  
 

 

ΜΕΡ   ΜΕΟΣ Αϋ:  Αποτελείται από τζςςερισ (4) ερωτιςεισ.  
                                   Κάκε ορκι απάντθςθ βακμολογείται με δυόμιςθ (2.5) μονάδεσ. 
                                   Να απαντιςετε ςε όλεσ τισ ερωτιςεισ. 
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Ερϊτθςθ 3 

(α) Να ςυμπλθρϊςετε τισ ενδείξεισ 1 - 5 που αναφζρονται ςτα διάφορα μζρθ του μικροςκοπίου. 
 

                                               (5 X 0.25 μ. = 1.25 μ.) μ.: …… 
 
 
(β) Να ςυμπλθρϊςετε το ακόλουκο διάγραμμα που αφορά ςτθν ταξινόμθςθ των ηωντανϊν οργανιςμϊν 

τθσ γθσ. 

 
 

  (5 X 0.25 μ. = 1.25 μ.)  μ: ……. 
 
 

Ερϊτθςθ 4 

(α)  Η Νεφζλθ, ζςπαςε το πόδι τθσ πζφτοντασ από τισ ςκάλεσ του ςπιτιοφ τθσ. Να αναφζρετε: 

 Δφο (2) οργανικά ςυςτιματα που μπορεί να ζπακαν βλάβθ:  

Ερειςτικό (ςτθρικτικό) ςφςτθμα και μυϊκό ςφςτθμα 

 Δφο (2) όργανα που μπορεί να ζπακαν βλάβθ:  

Δφο από τα ακόλουκα: Οςτά, χόνδροι, ςφνδεςμοι, τζνοντεσ, μφεσ 

 Τθν ειδικότθτα του γιατροφ που πρζπει να επιςκεφτεί:  
ορκοπεδικό 
 

 (5 X 0.25 μ. = 1.25 μ.)  μ: ……. 
 
 

Όλοι οι 
οργανιςμοί 

Βαςίλειο: 

Ηϊα 

Βαςίλειο: 

Φυτά 
 

Βαςίλειο: 

Ρρϊτιςτα 

 

Βαςίλειο: 

Μονιρθ 

 

Βαςίλειο: 

Μφκθτεσ 

 

1. Προσουζάικηος υαθός 

2. Αλτηθεηκεληθοί υαθοί 

3. Οπτηθή τράπεδα 

4. Φωτεηλή πεγή 

5. Μαθροκετρηθός θοτιίας 
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(β) Να αντιςτοιχίςετε τον κάκε όρο τθσ Στιλθσ Α με τον αντίςτοιχο οριςμό τθσ Στιλθσ Β. 
           Στιλθ Α - Προι Στιλθ Β - Οριςμοί 

Ιςτόσ ● ●Δομικι και λειτουργικι μονάδα τθσ ηωισ 

Όργανο ● ●Σφνολο όμοιων μορφολογικά κυττάρων, ειδικευμζνων ςτθν ίδια λειτουργία. 

Κφτταρο ● ●Αποτελείται από διαφορετικοφσ ιςτοφσ και κάνει ςυγκεκριμζνεσ λειτουργίεσ 

ςε ζνα πολυκφτταρο οργανιςμό. 

 Οργανικό Σφςτθμα ● ●Αποτελείται από ζνα ςφνολο οργανικϊν ςυςτθμάτων και περιβάλλεται από 

το δζρμα. 

Οργανιςμόσ ● ● Σφνολο οργάνων που ςυνεργάηονται μεταξφ τουσ για να κάνουν μια 

ευρφτερθ λειτουργία ενόσ πολυκφτταρου οργανιςμοφ. 

(5 X 0.25 μ. = 1.25 μ.)  μ: ……. 
 

ΤΕΛΟΣ ΜΕΟΥΣ Αϋ 
 
 

 

   (ακολουκεί το Μζροσ Βϋ του εξεταςτικοφ δοκιμίου) 
 

 

 

 

 

Ερϊτθςθ 5 

Αφοφ μελετιςετε τθν πιο κάτω τροφικι αλυςίδα, να απαντιςετε ςτα ερωτιματα που ακολουκοφν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(α) Να δϊςετε ζνα οριςμό τθσ τροφικισ αλυςίδασ. 

Θ τροφικι αλυςίδα μασ δείχνει τον τρόπο που ςυνδζεται ζνασ οργανιςμόσ με ζνα άλλο ςε ςχζςθ 

με τθν τροφι του. 

(1 X 1 μ. = 1 μ.)  μ: ……. 
 

ΜΕΟΣ Βϋ:  Αποτελείται από τρεισ (3) ερωτιςεισ. 
                                   Κάκε ορκι απάντθςθ βακμολογείται με ζξι (6) μονάδεσ. 

                     Να απαντιςετε ςε όλεσ τισ ερωτιςεισ. 

Σφνολο βακμολογίασ Mζρουσ Αϋ: ........./10 
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(β) Με βάςθ τθν τροφικι αλυςίδα που παρουςιάηεται ςτο ερϊτθμα 5 (α), να ονομάςετε: 

 Ένα (1) κθρευτι: ακρίδα/ποντικόσ/κουκουβάγια 

 Ένα (1) κιραμα: ακρίδα/ποντικόσ 

 Ένα (1) φυτοφάγο οργανιςμό: ακρίδα 

 Ένα (1) ςαρκοφάγο οργανιςμό: ποντικόσ/κουκουβάγια 

      (4 X 0.25 μ. = 1 μ.)  μ: ……. 
 

(γ) Να περιγράψετε με λόγια τθν τροφικι αλυςίδα που παρουςιάηεται ςτο ερϊτθμα 5 (α). 

Το χορτάρι τρϊγεται από τθν ακρίδα που τρϊγεται από τον ποντικό που τρϊγεται από τθν 

κουκουβάγια. Θϋ διαφορετικά αλλά να υπάρχει το ίδιο νόθμα. 

 (1 X 1 μ. = 1 μ.)  μ: ……. 
 

(δ) Τι δείχνουν τα βζλθ ςε μια τροφικι αλυςίδα; 

Τθν κατεφκυνςθ με τθν οποία μεταφζρεται θ ενζργεια. 

(1 X 1 μ. = 1 μ.)  μ: ……. 
 

(ε) (i) Με βάςθ τθν τροφικι αλυςίδα που παρουςιάηεται ςτο ερϊτθμα 5 (α), να ονομάςετε:  

 Ένα (1) αυτότροφο οργανιςμό: χορτάρι 

 Ένα (1) ετερότροφο οργανιςμό: ακρίδα/ποντικόσ/κουκουβάγια 

      (2 X 0.5 μ. = 1 μ.)  μ: ……. 
(ii) Ποιουσ οργανιςμοφσ ονομάηουμε ετερότροφουσ; 

Τουσ οργανιςμοφσ που προμθκεφονται τθν τροφι τουσ από αυτότροφουσ ι άλλουσ ετερότροφουσ 

οργανιςμοφσ. 

(1 X 1 μ. = 1 μ.)  μ: ……. 
 

Ερϊτθςθ 6 

(α) Να παρατθριςετε προςεκτικά τα πιο κάτω ςχιματα και να απαντιςετε ςτα ερωτιματα που 

ακολουκοφν.  

 

    ΚΥΤΤΑΟ Α             ΚΥΤΤΑΟ Β 
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(i) Το κφτταρο Α είναι φυτικό κφτταρο ενϊ το κφτταρο Β είναι ηωικό κφτταρο. 

         (2 X 0.5 μ. = 1 μ.)  μ: ……. 
(ii) Καταφζραμε να ξεχωρίςουμε το κφτταρο Α και το κφτταρο Β, γιατί ςτο κφτταρο Α υπάρχει                             

Δφο από τα ακόλουκα: Κστταρηθό τοίτωκα ή περηθστταρηθή κεκβράλε/ τσκοτόπηο / τιωροπιάστες 

ενϊ ςτο Β δεν υπάρχουν. 

                   (2 X 0.5 μ. = 1 μ.)  μ: ……. 
 

(iii)  Να ςυμπλθρϊςετε τισ ενδείξεισ 1 - 6 που αφοροφν ςτα πιο πάνω κφτταρα, ςτον πίνακα που ακολουκεί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    (6 X 0.25 μ. = 1.5 μ.)  μ: ……. 

 

 

(β) Ένασ γάτοσ αποτελείται από κφτταρα τφπου Β (ςφμφωνα με τθν προθγοφμενθ άςκθςθ).  

(i) Τα κφτταρα από τα οποία αποτελείται ο γάτοσ είναι ευκαρυωτικά ι προκαρυωτικά; 

     Να δικαιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. 

Είναι ευκαρυωτικά κφτταρα γιατί είναι ηωικά κφτταρα και διακζτουν οργανωμζνο πυρινα και 

πολλά οργανίδια. 

 
(2 X 0.5 μ. = 1 μ.)  μ: ……. 

 
 

(ii)  Να ςυμπλθρϊςετε το πιο κάτω κείμενο: 

Ο γάτοσ ανικει ςτθ ςυνομοταξία των ςπονδυλωτϊν γιατί ζχει ςπονδυλικι ςτιλθ 

και ςτθν ομοταξία των κθλαςτικϊν γιατί ςτο δζρμα του ζχει τρίχεσ και γεννά μικρά/ηϊα 

(6 X 0.25 μ. = 1.5 μ.)  μ: ……. 

 

 

 

 

 

1. Κστταρηθή/πιασκατηθή κεκβράλε 

2. Κστταρηθό τοίτωκα/περηθστταρηθή κεκβράλε 

3. θστταρόπιασκα 

4. τσκοτόπηο 

5. πσρήλας 

6. τιωροπιάστες 
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Ερϊτθςθ 7 

(α) Να ςυμπλθρϊςετε κατάλλθλα τα κενά ςτο πιο κάτω ςχεδιάγραμμα ϊςτε να φαίνεται ςυνοπτικά θ 

διαδικαςία τθσ φωτοςφνκεςθσ. 

 

   Διοξείδιο του άνκρακα                                χλωροφφλλθ                                           Γλυκόηθ (άμυλο) 

 

 

                  νερό                                                      Ηλιακό Φωσ                                        οξυγόνο 

 

    (4 X 0.25 μ. = 1 μ.)  μ: ……. 

 

(β) Να μελετιςετε τισ πιο κάτω εικόνεσ που αφοροφν τα ςτάδια του πειράματοσ για τθ διερεφνθςθ τθσ 

λειτουργίασ τθσ φωτοςφνκεςθσ. Οι εικόνεσ είναι ςε λανκαςμζνθ ςειρά. 

Α Β Γ               Δ 

    

 

(i) Να βάλετε ςτθ ςωςτι χρονικι ςειρά τισ πιο πάνω εικόνεσ. 

 

Γ                         Α                                     Δ                                          Β 

      (4 X 0.25 μ. = 1 μ.)  μ: ……. 

 

(ii)  - Ποια είναι θ ουςία Χ που παρουςιάηεται ςτθν Α εικόνα;  

Το οινόπνευμα 

    (1 X 0.5 μ. = 0.5 μ.)  μ: ……. 
- Για ποιο λόγο χρθςιμοποιοφμε τθν ουςία Χ ςτο πείραμα αυτό; 

Απομακρφνει τθ χλωροφφλλθ από το φφλλο. 

    (1 X 0.5 μ. = 0.5 μ.)  μ: ……. 
(iii) - Ποια είναι θ ουςία Ψ που παρουςιάηεται ςτθν Β εικόνα; 

Το διάλυμα ιωδίου. 

    (1 X 0.5 μ. = 0.5 μ.)  μ: ……. 
- Για ποιο λόγο χρθςιμοποιοφμε τθν ουςία Ψ ςτο πείραμα αυτό; 
Για να ανιχνεφςουμε το άμυλο που παράγεται κατά τθ φωτοςφνκεςθ. 

    (1 X 0.5 μ. = 0.5 μ.)  μ: ……. 
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(γ) Ο κφριοσ Πζτροσ ζκανε το ακόλουκο πείραμα κζλοντασ να μελετιςει τθ λειτουργία τθσ 
φωτοςφνκεςθσ. Πιρε δφο φυτά ποτιςμζνα, Α και Β και τα ζβαλε ςε κλειςτά, αεροςτεγι, διαφανι 
γυάλινα δοχεία. Προθγουμζνωσ, πάνω ςτθ γλάςτρα του Α φυτοφ ζβαλε ζνα μικρό δοχείο που περιείχε 
διάλυμα καυςτικοφ νατρίου. Μετά τοποκζτθςε τα δυο φυτά ςτον ιλιο για 4 μζρεσ.  

     Το πείραμα που ζκανε ο κφριοσ Πζτροσ φαίνεται ςτισ πιο κάτω εικόνεσ. 
 

 

(i) Τι ικελε να μελετιςει με το πείραμά του αυτό, ο κφριοσ Πζτροσ; 

Αν το διοξείδιο του άνκρακα επθρεάηει τθ φωτοςφνκεςθ/το φυτό. 

    (1 X 0.5 μ. = 0.5 μ.)  μ: ……. 

 

(ii)  Γιατί ςτο πείραμα Α τοποκετικθκε δοχείο με διάλυμα καυςτικοφ νατρίου; 

Το διάλυμα καυςτικοφ νατρίου δεςμεφει το διοξείδιο του άνκρακα που είναι απαραίτθτο για τθ 

φωτοςφνκεςθ και ζτςι κα δοφμε τθ διαφορά με το Β φυτό. 

    (1 X 0.5 μ. = 0.5 μ.)  μ: ……. 

 

(iii) Τι κα παρατθριςει ο κφριοσ Πζτροσ μετά από λίγεσ μζρεσ, ςτο φυτό Α και ςτο φυτό Β; 

Το φυτό Α κα αρχίςει να καταςτρζφεται ενϊ το Β κα ναι μια χαρά. 

         (2 X 0.5 μ. = 1 μ.)  μ: ……. 

                                                         ΤΕΛΟΣ ΜΕΟΥΣ Βϋ 

 

 

     (ακολουκεί το Μζροσ Γϋ του εξεταςτικοφ δοκιμίου) 
 

 

 

Ερϊτθςθ 8 

(α) Η Αςθμίνα είναι ζνα κορίτςι 12 χρονϊν και τουσ τελευταίουσ μινεσ παρατιρθςε αρκετζσ αλλαγζσ ςτον 

εαυτό τθσ. Να αναφζρετε τζςςερισ (4) ςωματικζσ αλλαγζσ που κα παρατθριςει θ Αςθμίνα ςτθν περίοδο 

τθσ εφθβείασ.  

Τζςςερα από τα πιο κάτω: 

 Ριο ζντονθ μυρωδιά ςϊματοσ 

 Τρίχεσ κάτω από τισ μαςχάλεσ 

 Ανάπτυξθ ςτικουσ 

 Οι ωοκικεσ αρχίηουν να απελευκερϊνουν ωάρια 

     ΜΕΟΣ Γϋ:  Αποτελείται από μία (1) ερϊτθςθ των δϊδεκα (12) μονάδων. 

Σφνολο βακμολογίασ Mζρουσ Bϋ: ........./18 
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 Οι γοφοί μεγαλϊνουν 

 Τρίχεσ ςτα γεννθτικά όργανα 

      (4 X 0.25 μ. = 1 μ.)  μ: ……. 

 

(β) Να ςυμπλθρϊςετε το παρακάτω ςχεδιάγραμμα του αναπαραγωγικοφ ςυςτιματοσ τθσ γυναίκασ. 

        (5 X 0.25 μ. = 1.25 μ.)  μ: ……. 

 

 

(γ)  Να διαβάςετε προςεκτικά το πιο κάτω κείμενο και να διαγράψετε τισ πζντε (5) λζξεισ που κεωρείτε 

λανκαςμζνεσ.  

«Οι δφο ωοιθκεσ/ςάλπιγγεσ τθσ γυναίκασ ζχουν ςχιμα ςαν αμφγδαλο και περιζχουν μζςα 

τα ωάρια. Μια φορά περίπου τον χρόνο/μθνα το ςπερματοζωάριο/ωάριο, με τθ δράςθ 

ςυγκεκριμζνων ορμονών απελευκερώνεται από τθν μθτρα/ωοιθκη και καταλιγει ςτον 

ωαγωγό/τράχηλο που μοιάηει με ςάλπιγγα». 

                (5 X 0.25 μ. = 1.25 μ.)  μ: ……. 

 

 

(δ)  (i) Να εξθγιςετε τι ονομάηουμε ωορρθξία. 

Είναι το φαινόμενο κατά το οποίο μια φορά το μινα, ςυνικωσ, απελευκερϊνεται ζνα ωάριο από 

κάποια από τισ δυο ωοκικεσ. 

           (1 X 1 μ. = 1 μ.)  μ: ……. 

(ii) Ποια μζρα περίπου ςυμβαίνει θ ωορρθξία ςε ζνα καταμινιο κφκλο 28 θμερϊν; 

Την 14η. 

     (1 X 0.5 μ. = 0.5 μ.)  μ: ……. 

 

(ε) Σε ποιο όργανο του γυναικείου γεννθτικοφ ςυςτιματοσ: 

1. ωοζήθε 

2. σάιπηγγα/ωαγωγός 

3. κήτρα 

4. τράτειος τες κήτρας 

5. θόιπος 
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 αναπτφςςεται το ζμβρυο: μιτρα         ● γίνεται θ γονιμοποίθςθ: ςάλπιγγα/ωαγωγό 

 αναπτφςςονται τα ωάρια: ωοκικθ     ● εμφυτεφεται το ηυγωτό: μιτρα 

      (4 X 0.25 μ. = 1 μ.)  μ: ……. 

 

(ςτ) (i) Πωσ ονομάηουμε το φαινόμενο που ςυμβαίνει κατά τθν 1θ  - 5θ  μζρα ςε ζνα καταμινιο κφκλο 28 

θμερϊν; Ζμμθνθ ρφςθ/ περίοδο 

(ii) Να γράψετε τι ςυμβαίνει κατά τθ διάρκεια αυτοφ του φαινομζνου (που ςυμβαίνει κατά τθν 1θ  - 5θ ςε 

ζνα καταμινιο κφκλο 28 θμερϊν); 

Το ωάριο δεν ζχει γονιμοποιθκεί. Το παχφ ενδομιτριο αποβάλλεται ςαν βλζννα, μαηί με αίμα που δεν 

πιηει μζςω του κόλπου. 

       (1 X 1 μ. = 1 μ.)  μ: ……. 

 

(η) (i) Τι ονομάηουμε κρίςιμθ περίοδο ςτον καταμινιο κφκλο (28 θμερϊν) μιασ γυναίκασ; 

Είναι το χρονικό διάςτθμα του καταμινιου κφκλου όπου θ γυναίκα αν ζλκει ςε ςεξουαλικι επαφι 

μπορεί να μείνει ζγκυοσ. 

       (1 X 0.5 μ. = 0.5 μ.)  μ: ……. 

(ii) Ποιεσ μζρεσ παρατθρείται θ κρίςιμθ περίοδοσ ςε ζνα καταμινιο κφκλο 28 θμερϊν; 

11θ – 16θ  

       (1 X 0.5 μ. = 0.5 μ.)  μ: ……. 

 

(θ) Να ςυμπλθρϊςετε τον πιο κάτω πίνακα που αφορά ςτισ διαφορζσ μεταξφ ςπερματοηωαρίου και 

ωαρίου. 

       Ωσ προσ:             Σπερματοηωάριο                                   Ωάριο 

Μζγεκοσ μικρότερο μεγαλφτερο 

Τρόποσ Κίνθςθσ Κινείται γριγορα Κινείται αργά-παραςφρεται 

         (4 X 0.25 μ. = 1 μ.)  μ: ……. 

(κ) (i) Τι ςυμβαίνει ςτθν πακολογικι κατάςταςθ που ονομάηεται κρυψορχία; 

Οι όρχεισ κρφβονται μζςα ςτθν κοιλία και δεν φαίνονται. 

               (1 X 1 μ. = 1 μ.)  μ: ……. 

 

(ii) Γιατί θ κρυψορχία μπορεί να προκαλζςει ςτειρότθτα; 

Επειδι οι όρχεισ δεν είναι ςτθ ςωςτι τουσ κζςθ, μπορεί να μθν παράγουν ςπερματοηωάρια αφοφ 

θ κερμοκραςία ςτθν κοιλιακι περιοχι είναι ψθλότερθ από το όςχεο. 

              (1 X 1 μ. = 1 μ.)  μ: ……. 
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(ι) Να αναφζρετε το ρόλο τθσ ουρικρασ ςτο αναπαραγωγικό ςφςτθμα του άνδρα. 

 Από τθν ουρικρα αποβάλλονται τα οφρα 

 Από τθν ουρικρα αποβάλλονται τα ςπερματοηωάρια/ ςπζρμα 

              (2 X 0.5 μ. = 1 μ.)  μ: ……. 

 

ΤΕΛΟΣ ΜΕΟΥΣ Γϋ 

 

 

 

 

 

 

                           Τ Ε Λ Ο Σ     Ε Ξ Ε Τ Α Σ Τ Ι Κ Ο Υ     Δ Ο Κ Ι Μ Ι Ο Υ 

 

 

 

 

 

Οι Ειςθγθτζσ                                                                               Θ Διευκφντρια 

Άννα Σεργίου                             

Θεράπων Θεράποντοσ                                                              Χρυςτάλλα Κουτςόφτα 

Σφνολο βακμολογίασ Mζρουσ Γϋ: ........./12 
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ΓΤΜΝΑΙΟ ΔΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ 

ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2015-2016 

 

 

 

 

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2016 

 

ΒΑΘ.: …………...…………..… / 40 

ΟΛΟΓΡ.: …………………………… 

ΤΠΟΓΡ.: …………………………… 

 

ΣΑΞΗ :        Α΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 13/06/2016 

  

ΜΑΘΗΜΑ: ΦΤΙΚΑ (ΒΙΟΛΟΓΙΑ) 

 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΥΡΟΝΟ: 

         1,5 ΩΡΑ (90΄ ιεπηά) 

 

 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: …………………………………… 

 

 

 

 

ΣΜΗΜΑ: …………. ΑΡ.: ……… 

 

ΠΡΟΟΥΗ 

Να πξνζέμεηε ηελ εκθάληζε ηνπ γξαπηνύ ζαο θαη λα γξάςεηε κε κειάλη κπιε ή 

καύξν. 

Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ (Tipp-Ex). 

Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από δεθαηέζζεξηο (14) ζειίδεο. 

 

 

 

Κ Α Λ Η   Δ Π Ι Σ Τ Υ Ι Α 
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ΜΔΡΟ Α: Απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο. 

                   Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δπόκηζε (2.5) κνλάδεο. 

                   Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο. 

Δξώηεζε 1 

Α. Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα βάδνληαο √ ζην θαηάιιειν νξζνγώλην ώζηε 

λα θαηαηάμεηε ηνλ θάζε νξγαληζκό ζε έλα από ηα πέληε Βαζίιεηα. (4 X 0.25 = 1 μ)  μ: ……                                                                                                                 

                                            

 ΒΑΙΛΕΙΑ 

Οργανισμός ΖΩΑ ΦΤΣΑ ΜΤΚΗΣΕ ΜΟΝΗΡΗ ΠΡΩΣΙΣΑ 

Μανιτάρι   √   

Αμοιβάδα     √ 

Αλεποφ √     

Κυπαρίςςι  √    

       

Β. Να γξάςεηε ηελ νκνηαμία ζηελ νπνία αλήθνπλ ηα πην θάησ ζπνλδπισηά: 

 

     

      

 

 

           Αιεπνύ                           αύξα                          Βάηξαρνο              Αεδόλη 

Οκνηαμία: Θειαζηηθά               εξπεηά                            ακθίβηα                 πηελά 

                                                                                                                (4 X 0.25 = 1 μ)  μ: …… 

Γ. Οη δσληαλνί νξγαληζκνί πνπ ην δέξκα ηνπο θαιύπηεηαη κε ιέπηα αλήθνπλ ζηελ νκνηαμία 

ησλ  ςαξηώλ                                                                              (1X 0.25 = 0.5 μ)  μ: …… 
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Δξώηεζε 2 

 Α. Να γξάςεηε δύν όξγαλα γηα θάζε έλα από ηα πην θάησ νξγαληθά ζπζηήκαηα.                                 

                                                                                (4X 0.25 = 1 μ)  μ: ……

     

ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΟΡΓΑΝΑ 

Πεπηηθό  ύζηεκα 

τοματικι κοιλότθτα, 

ςτομάχι, φάρυγγασ, 

οιςοφάγοσ,  

Λεπτό και παχφ ζντερο, 

πρωκτόσ 

Κπθινθνξηθό  ύζηεκα καρδία 
Αιμοφόρα αγγεία και 

αίμα 

                 

Β.  Να εμεγήζεηε ηη είλαη:                                                                                           (2X 0.5 = 1 μ)   μ: ……                                                                                                                                                                                                                                                                                       

     i) Ηζηόο: ύλνιν θπηηάξσλ πνπ είλαη όκνηα κνξθνινγηθά θαη είλαη εηδηθεπκέλα λα θάλνπλ 

ηελ ίδηα ιεηηνπξγία. 

    ii) Οξγαληθό ζύζηεκα: ύλνιν νξγάλσλ πνπ ζπλεξγάδνληαη κεηαμύ ηνπο γηα λα θάλνπλ 

κηα επξύηεξε ιεηηνπξγία ελόο πνιπθύηηαξνπ νξγαληζκνύ.                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Γ. Να εμεγήζεηε κε πνην ηξόπν ην πεπηηθό θαη ην θπθινθνξηθό ζύζηεκα ζπλεξγάδνληαη 

κεηαμύ ηνπο.                                                                                            (1X 0.5 = 0.5 μ)   μ: …… 

Το κςκλοθοπικό ζύζηημα ηποθοδοηεί ηα όπγανα ηος πεπηικού ζςζηήμαηορ με οξςγονωμένο 

αίμα για να μποπούν να εκηελούν ηιρ λειηοςπγίερ ηοςρ. Επίζηρ ζηο πεπηικό ζύζηημα γίνεηαι 

η πέψη ηων θπεπηικών ζςζηαηικών και μεηαθέπονηαι με ηο κςκλοθοπικό ζύζηημα( αίμα) ζε 

όλα ηα μέπη ηος ζώμαηορ. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Δξώηεζε 3 

Α. Να  γξάςεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ησλ πην θάησ νκνηαμηώλ: 

( πώο αλαπλένπλ, πώο είλαη ην δέξκα ηνπο, θαη ηη γελλνύλ;)              (3X 0.75 = 2.25 μ)   μ: ……     

i) Ακθίβηα: Αξρηθά ζην λεξό αλαπλένπλ κε βξάγρηα θαη ζηε ζπλέρεηα δνπλ θαη ζηε μεξά θαη 

αλαπλένπλ κε πλεύκνλεο, γελλνύλ απγά ζην λεξό θαη ην δέξκα ηνπο είλαη ιείν θαη πάληνηε 

πγξό. 

ηη) Δξπεηά: Αλαπλένπλ κε πλεύκνλεο, γελλνύλ αβγά ζηε μεξά θαη ην δέξκα ηνπο είλαη μεξό 

θαη θαιύπηεηαη από θνιίδεο 

iii) Θειαζηηθά: Αλαπλένπλ κε πλεύκνλεο, ην δέξκα ηνπο θαιύπηεηαη θαηά θαλόλα, κε ηξίρεο 

θαη γελλνύλ κηθξά δσληαλά. 
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  B. Πνηα είλαη ε βαζηθή δνκηθή δηαθνξά ησλ ζπνλδπισηώλ από ηα αζπόλδπια δώα;          

                                                                                                 (1X 0.25 = 0.25 μ)   μ: ……  

Σα ζπνλδπισηά δηαζέηνπλ ζπνλδπιηθή ζηήιε θαη ηα αζπόλδπια δελ έρνπλ.                                                                               

Δξώηεζε 4 

Α. Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο νξγαληζκνύο ηεο ζηήιεο Α κε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Β. 

ΣΗΛΗ Α ΑΝΙΣΟΙΥΙΗ ΣΗΛΗ Β 

1.Φπηηθνί νξγαληζκνί 1→Γ 
Α. Γελ ηξώγνληαη από 

θαλέλα 

2.Φπηνθάγνη 2→ Β 
             

Β. Σξέθνληαη κόλν κε θπηά 

3.αξθνθάγνη 3→ Γ Γ. Παξαγσγνί 

4.Κνξπθαίνη ζεξεπηέο 4→ Α Γ. ηξέθνληαη κόλν κε δώα 

(4 X 0.25 = 1 μ)   μ: …… 

Β. Να δώζεηε έλαλ νξηζκό ηεο ηξνθηθήο αιπζίδαο.                               (1 X 0.5 = 0.5 μ)   μ: …… 

Δίλαη έλα δηάγξακκα πνπ δείρλεη, ζε επζεία γξακκή κε ζπλερόκελα βέιε, πνηνο 

νξγαληζκόο ηξώεη πνηνλ ζε έλα νηθνζύζηεκα. Σα βέιε δείρλνπλ ηελ θαηεύζπλζε πνπ 

κεηαθέξεηαη ε ελέξγεηα. 

Γ. Να αλαθέξεηε δύν ραξαθηεξηζηηθά πνπ παξνπζηάδνπλ νη ηξνθηθέο αιπζίδεο. 

                                                                                                                 (2 X 0.5 = 1 μ)   μ: ……   

Έρνπλ ζήξακα, ζεξεπηή, βέιε, ζπλήζσο μεθηλνύλ κε παξαγσγό θ.α. 

                 

ΜΔΡΟ Β: Απνηειείηαη από ηξεηο (3) εξσηήζεηο. 

                   Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε έμη (6) κνλάδεο. 

                   Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο. 

Δξώηεζε 5 

 A. Να ζπκπιεξώζεηε, θαηάιιεια, ηα θελά ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα, έηζη ώζηε λα 

θαίλεηαη, ζπλνπηηθά, ε δηαδηθαζία ηεο θσηνζύλζεζεο.                        (6 X 0.25 = 1.5 μ)   μ: ……                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

Ηλιακό φωσ 

Χλωροφφλλθ 

 

Νερό 

Διοξείδιο 

του 

άνκρακα 

 

Οξυγόνο 

Άμυλο 

(γλυκόηθ) 
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Β. Οη πξώηεο ύιεο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο θσηνζύλζεζεο είλαη:            (2 X 0.25 = 0,5 μ)   μ: ……    

  Νεξό θαη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα 

 

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

θύιινπ. 

Νεξό πνπ βξάδεη 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

α. Γηαηί βάδνπκε αξρηθά ην θύιιν ζε λεξό πνπ βξάδεη;                         (1 X 0.5 = 0.5 μ)   μ: ……                                           

   Γηα λα καιαθώζεη ην θύιιν λα αλνίμνπλ νη πόξνη ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο θαη λα θύγεη 

ιίγε ρισξνθύιιε 

β. Γηαηί δε βάδνπκε ην δνθηκαζηηθό ζσιήλα πνπ πεξηέρεη ην θύιιν κε ην νηλόπλεπκα 

απεπζείαο ζηε θσηηά αιιά ζε δνρείν δέζεσο  κε δεζηό λεξό;               (1 X 0.5 = 0.5 μ)   μ: ……                                                    

Σν νηλόπλεπκα είλαη εύθιεθην πιηθό θαη κπνξεί λα πάξεη θσηηά( δελ είλαη αζθαιέο) 

γ.  Γηαηί πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ην θύιιν ζε νηλόπλεπκα;                    (1 X 0.5 = 0.5 μ)   μ: ……                                               

 Γηα λα γύγεη ε ρισξνθύιιε 

δ. Πώο κπνξνύκε λα δείμνπκε όηη ην απνρξσκαηηζκέλν θύιιν πεξηέρεη άκπιν;           

    Να δώζεηε ηελ θαηάιιειε επεμήγεζε.                                              (1 X 0.5 = 0.5 μ)   μ: ……                                                                                         

 Σνπνζεηνύκε ην απνρξσκαηηζκέλν θύιιν ζε έλα δνρείν petri θαη ξίρλνπκε πάλσ ηνπ 2-3 

ζηαγόλεο δηαιύκαηνο ησδίνπ. Αλ ην δηάιπκα ησδίνπ από θηηξηλνθαθέ αιιάμεη ρξώκα θαη 

γίλεη ζθνύξν κπιε- καύξν ηόηε βγάδνπκε ζπκπέξαζκα όηη πεξηέρεη άκπιν. 

 

ε. Να εμεγήζεηε γηαηί ε θσηνζύλζεζε είλαη κηα πνιύ ζεκαληηθή ιεηηνπξγία γηα ηνλ πιαλήηε 

καο.  Να δώζεηε δύν επηρεηξήκαηα.                                                          (2 X 0.5 = 1μ)   μ: ……                   

1) Παξάγεηαη νμπγόλν ην νπνίν είλαη απαξαίηεην γηα όινπο ηνπο δσληαλνύο νξγαληζκνύο. 

2) Παξάγεηαη άκπιν πνπ είλαη ηξνθή γηα ηνπο απηόηξνλνπο αιιά θαη εηεξόηξνθνπο 

νξγαληζκνύο. 3) Γεζκεύεηαη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα πνπ ε αύμεζε ηνπ ζηελ αηκόζθαηξα 

κπνξεί λα πξνθαιέζεη ην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ( είλαη βιαβεξό). 

Β 
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ζη. Γηα λα δήζεη ε γάηα ζνπ, πξέπεη λα ηελ ηαΐζεηο. Σν ίδην ηζρύεη γηα ην ζθύιν ή ην 

ρξπζόςαξό ζνπ. Γηαηί ηαΐδεηο ηε γάηα ζνπ θαη δελ ηαΐδεηο θαη ηα θπηά ζηηο γιάζηξεο;   

Σαΐδσ ηε γάηα κνπ γηαηί είλαη εηεξόηξνθνο 

νξγαληζκόο θαη δελ παξάγεη κόλε ηεο ηε ηξνθή ηεο. Γελ 

ηαΐδσ ηα θπηά ζηηο γιάζηξεο γηαηί είλαη απηόηξνθνη 

νξγαληζκνί, θσηνζπλζέηνπλ θαη παξάγνπλ κόλνη ηνπο 

ηε ηξνθή ηνπο.                                                      

                                                    

                                                       

                                  

                                                                                                       

                                                                                                             (2 X 0.25 = 0,5μ)   μ: …… 

δ. ηελ Διέλε αξέζνπλ πνιύ ηα ινπινύδηα θαη έρεη θπηέςεη γεξάληα ζε γιάζηξεο θαη ηα 

έβαιε ζην ππλνδσκάηην ηεο. Αθόκε θάλεη θξύν ην βξάδπ θαη έηζη  αζθαιίδεη θαιά ηηο πόξηεο 

θαη ηα παξάζπξα γηα λα κε κπαίλεη αέξαο. Πόηε ζα κπνξνύζε λα έρεη θάπνην πξόβιεκα ε 

Διέλε, ην βξάδπ ή ηελ εκέξα; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.   (2 X 0.25 = 0,5μ)   μ: ……       

Θα έρεη πξόβιεκα ην βξάδπ γηαηί ηα θπηά ην βξάδπ δελ θσηνζπλζέηνπλ ( δελ ππάξρεη 

ειηαθό θσο) αιιά αλαπλένπλ όπσο θαη όινη νη δσληαλνί νξγαληζκνί. Έηζη ζα παίξλνπλ ην 

νμπγόλν πνπ ην ρξεηάδεηαη ε Διέλε γηα λα αλαπλέεη θαη ζα απνβάιινπλ ην δηνμείδην ηνπ 

άλζξαθα θαη όπσο είλαη θιεηζηό ην δσκάηην ηεο ζα ηεο πξνθαιέζεη πξόβιεκα. 

Δξώηεζε 6 

Α. Να γξάςεηε ηα κέξε ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ άληξα ζην πην  θάησ ζρήκα: 

                                                                                   (4 X 0.25 = 1μ)   μ: ……                

                                                                                                                       

1. Οξρηο 

2. πεξκαηηθόο πόξνο(ζπεξκαηαγσγόο) 

3. Πξνζηάηεο αδέλαο 

4. Οπξήζξα 
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Β. ε πνην όξγαλν ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ άληξα παξάγνληαη ηα ζπεξκαηνδσάξηα;   

                                                                                                             (1X 0.25 = 0,25μ)   μ: ……       

   Όξρηο 

Γ.  ε πνην όξγαλν ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ άληξα απνζεθεύνληαη πξνζσξηλά ηα 

ζπεξκαηνδσάξηα;                                                                                                            (1X 0.25 = 0,25μ)   μ: ……                                                                           

 Δπηδηδπκίδα 

 

Γ. Ο όξνο " ζπέξκα " εθθξάδεη θάηη δηαθνξεηηθό από ηνλ όξν " ζπεξκαηνδσάξηα " ;  

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                                                                        (1X 0.5 = 0,5μ)   μ: ……                                                     

Σν ζπέξκα πεξηέρεη ηα ζπεξκαηνδσάξηα καδί κε πγξά(εθθξίκαηα) ελώ ηα ζπεξκαηνδσάξηα 

είλαη ηα αξζεληθά γελλεηηθά θύηηαξα. 

                                                                                                                         

  

Δ. ην δηπιαλό ζρήκα λα γξάςεηε ηα γελλεηηθά 

θύηηαξα κε ηνπο αξηζκνύο 1 θαη 2.  

 

      1. πεξκαηνδσάξην 

 

      2. Ωάξην   

                                                                                                                                                    (2X 0.25 = 0,5μ)   μ: …… 

η. Να αλαθέξεηε δύν (2) δηαθνξέο κεηαμύ ηνπ γελλεηηθνύ θπηηάξνπ κε ηνλ αξηζκό 1 θαη 

ηνπ γελλεηηθνύ θπηηάξνπ κε ηνλ αξηζκό 2, ζπκπιεξώλνληαο ηνλ παξαθάησ πίλαθα.  

                                                                                                                                                        (4X 0.25 = 1μ)   μ: ……                                     

ΓΙΑΦΟΡΔ 

Γελλεηηθό θύηηαξν 1 Γελλεηηθό θύηηαξν 2 

Έρεη πδξνδπλακηθό ζρήκα, θηλείηαη πνιύ 

γξήγνξα 

 

Έρεη ζηξνγγπιό ζρήκα, θηλείηαη πνιύ 

αξγά(παζεηηθά) 

Δίλαη πνιύ κηθξό 

 

Δίλαη κεγάιν 
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Ε. Ζ δηαδηθαζία ηεο έλσζεο ηνπ γελλεηηθνύ θπηηάξνπ 1 κε ην γελλεηηθό θύηηαξν 2 
νλνκάδεηαη γνληκνπνίεζε                                                                     (1X 0.25 = 0,25μ)   μ: ……    
 
                                                                              
Ζ. ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο γπλαίθαο λα 

νλνκάζεηε ηα όξγαλα.                                                                                                   (5X 0.25 = 1,25μ)   μ: ……   

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                     

 

 

 

 

                                                                              

Θ. Να γξάςεηε ηε ιεηηνπξγία ησλ πην θάησ νξγάλσλ:                           (2X 0.25 = 0,5μ)   μ: ……                     

 Μήηξα: Μέζα ζην ηνίρσκα ηεο εζσηεξηθήο θνηιόηεηαο ηεο κήηξαο, ζην ελδνκήηξην, 

βπζίδεηαη θαη αλαπηύζζεηαη ζηαδηαθά ην έκβξπν. 

Ωαγσγόο: Μέζσ ησλ σαγσγώλ κεηαθέξνληαη ηα σάξηα πνπ απειεπζεξώλνληαη από ηελ 

σνζήθε ζην εζσηεξηθό ηεο κήηξαο. ηνπο σαγσγνύο κπνξνύλ λα θηλεζνύλ ηα 

ζπεξκαηνδσάξηα γηα λα ζπλαληήζνπλ ην σάξην πνπ απειεπζεξώζεθε από ηελ σνζήθε θαη 

αλ έλα ζπεξκαηνδσάξην ελσζεί κε έλα σάξην γίλεηαη ε γνληκνπνίεζε ηνπ σαξίνπ.             

Η. Με ηε βνήζεηα ηεο εηθόλαο λα πεξηγξάςεηε ηη ζπκβαίλεη ζην γπλαηθείν αλαπαξαγσγηθό 

ζύζηεκα ηελ 1ε – 5ε κέξα ηνπ θαηακήληνπ θύθινπ.                                (1X 0.5 = 0,5μ)   μ: …… 

                                                          Σν σάξην δελ έρεη γνληκνπνηεζεί. Σν παρύ ελδνκήηξην 

( ε βιελλνγόλνο ηεο κήηξαο) απνβάιιεηαη ζαλ βέλλα,  καδί κε αίκα πνπ δελ πήδεη, κέζσ 

ηνπ θόιπνπ ( έκκελε ξύζε ή πεξίνδνο). 

                                                           

                                                         

                                                          

                                                         

 

                                                                                                  

                                                                                                                                                                                         

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

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

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

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

.................. μέρα
............... μέρα

................. μέρα.................... μέρα

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 Μήηξα 3 Ωαγσγόο 

 

2. Σξάρεινο ηεο 

κήηξαο 

4 Ωνζήθε 

 

5 Κόιπνο 

5……………………… 
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Δξώηεζε 7 

Να κειεηήζεηε ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα, ην νπνίν παξνπζηάδεη έλα ηξνθηθό πιέγκα θαη 

λα απαληήζεηε ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. Να απαληήζεηε ζε  όιεο ηηο εξσηήζεηο 

ζύκθσλα κε ην πην θάησ ηξνθηθό πιέγκα.                

 

 

 

Α. Από  ην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα λα νλνκάζεηε:                                (4X 0.5 = 2μ)   μ: ……                                                                                                          

     ▪  έλαλ θπηνθάγν νξγαληζκό    : ζπίλνο, αθξίδα, θάκπηα 

    ▪ έλαλ ζαξθνθάγν νξγαληζκό   : θίδη, θόηζπθαο, αιεπνύ 

    ▪ έλαλ θνξπθαίν ζεξεπηή          : αιεπνύ 

    ▪ έλαλ παξαγσγό                      : βειαληδηά, πνώδε θπηά 

  

Β. Να αλαθέξεηε έλα δεπγάξη νξγαληζκώλ πνπ απνηεινύλ ζήξακα(ιεία) θαη ζεξεπηή. 

                                                                                                               (2X 0.25 = 0.5μ)   μ: ……          

Θήξακα (ιεία) Θεξεπηήο 

πίλνο 

Αθξίδα 

θάκπηα 

θίδη ή θόηζπθαο 

Φίδη 

Φίδη ή θόηζπθαο 

Κόηζπθαο 

αιεπνύ 
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Γ. Να ζρεδηάζεηε (λα γξάςεηε) κία ηξνθηθή αιπζίδα κε ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο (4) 

νξγαληζκνύο πνπ θαίλνληαη ζην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα.                   (4X 0.25 = 1μ)   μ: ……                                                                                                                  

Βειαληδηά→ ζπίλνο→ θίδη→ αιεπνύ 

Πνώδε θπηά→ θάκπηα→ θόηζπθαο→ αιεπνύ 

Πνώδε θπηά→ αθξίδα→ θίδη→ αιεπνύ 

Πνώδε θπηά→ αθξίδα→ θόηζπθαο→ αιεπνύ 

 

Γ. Ση δείρλνπλ ηα βέιε ζε κηα ηξνθηθή αιπζίδα;                                      (1X 0.5 = 0.5μ)   μ: …… 

Σελ θαηεύζπλζε κε ηελ νπνία κεηαθέξεηαη ε ελέξγεηα. 

 

Δ. Αλ ε ρξήζε ελόο παξαζηηνθηόλνπ νδεγήζεη ζε εμαθάληζε ησλ αθξίδσλ λα εμεγήζεηε 

ηελ επίδξαζε πνπ ζα έρεη ε εμαθάληζε απηή ζηνπο πιεζπζκνύο ησλ θηδηώλ θαη ησλ 

πνσδώλ θπηώλ.                                                                                      (2X 0.5 = 1μ)   μ: ……                                                                                                   

 Σα θίδηα ζα κεησζνύλ γηαηί ζα έρνπλ ιηγόηεξε ηξνθή( κόλν ζπίλνπο) θαη ηα πνώδε θπηά 

ζα απμεζνύλ γηαηί ζα ηξώγνληαη κόλν από ηελ θάκπηα. 

η. Να εμεγήζεηε πνην είλαη πην ρξήζηκν, γηα λα θαηαιάβνπκε ηηο ηξνθηθέο ζρέζεηο κεηαμύ 

ησλ νξγαληζκώλ, έλα ηξνθηθό πιέγκα ή κηα ηξνθηθή αιπζίδα.                    (1X 1 = 1μ)   μ: …… 

Σν ηξνθηθό πιέγκα γηαηί απνηειείηαη από πνιιέο αιιεινζπλδεκέλεο ηξνθηθέο αιπζίδεο θαη 

έηζη κπνξνύκε λα έρνπκε κηα πην πιήξε θαη νινθιεξσκέλε εηθόλα γηα έλα νηθνζύζηεκα.  

ΜΔΡΟ Γ: Απνηειείηαη από έλα (1) εξώηεκα ησλ δώδεθα (12) κνλάδσλ.  

Δξώηεζε 8 

Α. Να ζπκπιεξώζεηε (ζηνλ πην θάησ πίλαθα) δίπια από θάζε εηθόλα, ην όλνκα ηνπ 

νξγάλνπ θαη ην νξγαληθό ζύζηεκα ζην νπνίν αλήθεη ην θαζέλα.             (2X 0.5 = 1μ)   μ: ……                           

 

 
Δηθόλα 

Όλνκα νξγάλνπ 
Οξγαληθό ύζηεκα ζην 

νπνίν αλήθεη 

 

ζηνκάρη πεπηηθό 

 λεθξνί Οπξνπνηεηηθό 
(απεθθξηηηθό) 
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Β. Να γξάςεηε ηε ιεηηνπξγία ησλ πην θάησ νξγάλσλ:                             (3X 0.5 = 1.5μ)   μ: …… 

    Καξδία: Λεηηνπξγεί ζαλ αληιία. Γέρεηαη ην αίκα από όια ηα όξγαλα ηνπ ζώκαηνο. Σν 

ζηέιλεη ζηνπο πλεύκνλεο, γηα λα εκπινπηηζηεί κε νμπγόλν θαη κεηά ην ζηέιλεη ζε όια ηα 

κέξε ηνπ ζώκαηνο.  

    Νεθξνί: Καζαξίδνπλ ην αίκα από ηηο βιαβεξέο νπζίεο κε ηελ παξαγσγή ησλ νύξσλ. 

   Πλεύκνλεο: Βνεζνύλ ζηελ αλαπλνή. Με ηελ εηζπλνή δηεπθνιύλνπλ ηελ πξόζιεςε 

νμπγόλνπ θαη κε ηελ εθπλνή ηελ απνβνιή ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα πνπ παξάγεηαη από 

ηα δηάθνξα όξγαλα. 

Γ. Να γξάςεηε:                                                                                                        (2X 0.25 = 0.5μ)   μ: …… 

i) ε πνην όξγαλν παξάγεηαη ε ρνιή; πθώηη (ήπαξ) 

ii) Πσο νλνκάδνληαη νη ιεπηνί ζσιήλεο κέζα ζηνπο νπνίνπο θπθινθνξεί ην αίκα; 

    Αηκνθόξα αγγεία ( αξηεξίεο, θιέβεο θαη ηξηρνεηδή αγγεία). 

Γ. Να γξάςεηε θάησ από θάζε εηθόλα ην όλνκα ηνπ νξγαληθνύ ζπζηήκαηνο.  

                                                                                                                 (4X 0.25 = 1μ)   μ: ……            

                                                                                                                                                                                         

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

κπτθό ζύζηεκα Πεπηηθό ζύζηεκα 

Γπλαηθείν αλαπαξαγσγηθό 

ζύζηεκα 

θπθινθνξηθό ζύζηεκα 
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Δ. Να γξάςεηε:                                                                                     (2X 0.25 = 0.5μ)   μ: ……            

i) ε πνην νξγαληθό ζύζηεκα αλήθνπλ ηα νζηά; Δξεηζηηθό ζύζηεκα 

ii) Με πνην νξγαληθό ζύζηεκα ζπλεξγάδεηαη ην πην πάλσ ζύζηεκα γηα λα εθηεινύληαη νη 

θηλήζεηο ηνπ ζώκαηνο; 

 Με ην κπτθό ζύζηεκα 

η. Να αλαγλσξίζεηε αλ ην ζρεδηάγξακκα Β είλαη έλα δσηθό ή θπηηθό θύηηαξν θαη λα 

γξάςεηε ηα κέξε ηνπ θπηηάξνπ πνπ δείρλνπλ ηα βέιε.                        (5X 0.5 = 2.5μ)   μ: ……             

                 

                     

 

Δίλαη έλα δσηθό θύηηαξν 

1. Κπηηαξηθή ή πιαζκαηηθή κεκβξάλε 

2. Ππξήλαο 

3. Κπηηαξόπιαζκα 

4. Μηηνρόλδξην ( ην ηόμν ην δηνξζώζακε θαη πάεη αθξηβώο πάλσ ζην κηηνρόλδξην) 
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   ii) Να αλαθέξεηε δύν (2) δηαθνξέο κεηαμύ θπηηθνύ θαη δσηθνύ θπηηάξνπ ζπκπιεξώλνληαο 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα:                                                                                 (2X 0.5 = 1μ)   μ: ……                                                                                                          

ΓΙΑΦΟΡΔ 

ΦΤΣΗΚΟ ΚΤΣΣΑΡΟ ΕΩΗΚΟ ΚΤΣΣΑΡΟ 

           Έρεη ρισξνπιάζηεο         Γελ έρεη ρισξνπιάζηεο 

           Έρεη θπηηαξηθό ηνίρσκα, 

Έρεη έλα κεγάιν ρπκνηόπην 

 

         Γελ έρεη θπηηαξηθό ηνίρσκα, 

Γελ έρεη έλα κεγάιν ρπκνηόπην 

 

Z. Να γξάςεηε ηε ιεηηνπξγία γηα ηα πην θάησ νξγαλίδηα:                       (3X 0.5 = 1.5μ)   μ: …… 

 i) Μηηνρόλδξην: Απειεπζεξώλεηαη ελέξγεηα πνπ πξνέξρεηαη από ζξεπηηθέο νπζίεο πνπ 

θαίγνληαη κε ηε βνήζεηα ηνπ νμπγόλνπ. 

ii) Υπκνηόπην: Απνηειεί απνζήθε λεξνύ θαη άιισλ νπζηώλ γηα ην θπηηθό θύηηαξν. 

iii) Ππξήλαο: Πεξηέρεη ην γελεηηθό πιηθό (DNA) πνπ ειέγρεη όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

θπηηάξνπ. 

H. i)  Να γξάςεηε πνην από ηα πην θάησ θύηηαξα είλαη επθαξπσηηθό θαη πνην είλαη 

πξνθαξπσηηθό.                                                                                      (2X 0.25 = 0.5μ)   μ: …… 

 

      Ακνηβάδα(πξώηηζην)                                         αικνλέια(βαθηήξην) 

 

 

 

 

 

 

         Α. Δπθαξπσηηθό                                                        Β. Πξνθαξπσηηθό 

 

 

 

 

 

 



14 
 

ii) Να γξάςεηε δύν δηαθνξέο κεηαμύ ηνπ επθαξπσηηθνύ θαη ηνπ πξνθαξπσηηθνύ θπηηάξνπ. 

                                                                                                                   (2X 0.5 = 1μ)   μ: …… 

ΓΙΑΦΟΡΔ 

ΔΤΚΑΡΤΩΣΗΚΟ ΚΤΣΣΑΡΟ ΠΡΟΚΑΡΤΩΣΗΚΟ ΚΤΣΣΑΡΟ 

                    Έρεη ππξήλα                  Γελ έρεη ππξήλα 

Έρεη κηηνρόλδξην 

 

Γελ έρεη κηηνρόλδξην 

 

Θ. 

 

 

 

 Να παξαηεξήζεηε ην πην πάλσ ζρήκα θαη λα αλαθέξεηε:                        (2X 0.5 = 1μ)   μ: …… 

i) Γηαηί ε αληηθεηκελνθόξνο πιάθα θαη ε θαιππηξίδα πξέπεη λα είλαη πνιύ θαζαξέο; 

  Γηα λα παξαηεξνύκε κόλν ην παξαζθεύαζκα καο θαη όρη νηηδήπνηε άιιν, όπσο κηθξόβηα, 

ζθόλε. 

ii) Γηαηί πξέπεη ην αληηθείκελν(δείγκα), ην νπνην ζα ηνπνζεηήζεηε πάλσ ζηελ 

αληηθεηκελνθόξν πιάθα γηα λα ην δείηε ζην κηθξνζθόπην, λα είλαη πάξα πνιύ ιεπηό;        

 Γηα λα εθαξκόδεη ζσζηά ε θαιππηξίδα θαη λα κε δεκηνπξγεζνύλ θπζαιιίδεο αέξα. 

 

                                                                                                                     Η ΔΙΕΘΤΝΣΡΙΑ                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                     Άννα Προξζνου                        

 

                                                                                                                           

                                                                                                                          



ΝΗΚΟΛΑÏΓΔΗΟ ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΑΦΟΤ        
 ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ ： 2015-2016 
 

 
 
 

 
ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΗΟΤΝΗΟΤ 2016 
 

 

ΒΑΘ. ：……………… /40 

 

ΟΛΟΓΡ. ：……………… 

 

ΤΠΟΓΡ. ：……………… 

 
 

 

ΣΑΞΖ：  A΄ ΓΤΜΝΑΗΟΤ 
 

 

    ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ：    
       08/06/2016 
 

 

ΜΑΘΖΜΑ：ΦΤΗΚΑ (ΒΗΟΛΟΓΗΑ) 
 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΥΡΟΝΟ： 

    1 ΩΡΑ 30 ΛΔΠΣΑ 

 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ：……………………………………… 
 

 

ΣΜΖΜΑ：…...  ΑΡ.： ….. 

 
ΠΡΟΟΥΖ 

Να πξνζέμεηε ηελ εκθάληζε ηνπ γξαπηνύ ζαο θαη λα γξάςεηε κε κειάλη κπιε ή καύξν. 
Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ (Tipp-Ex) 

                                 Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από 14 ζειίδεο. 
 

ΚΑΛΖ  ΔΠΗΣΤΥΗΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΜΔΡΟ Α: 
 
Απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) εξωηήζεηο.  
Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δπόκηζε (2.5) κνλάδεο. 
Να απαληήζεηε ζε ΟΛΔ ηηο εξωηήζεηο. 
 
 
Δξώηεζε 1: 
 
 Να ζπκπιεξώζεηε ην αθόινπζν ζρεδηάγξακκα ηνπ θσηνληθνύ κηθξνζθνπίνπ:(5x0.5=2.5κ) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Δξώηεζε 2:  
 
 
(α)  Να γξάςεηε ηξία (3)  από ηα ηέζζεξα όξγαλα ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ   
άλδξα πνπ παξάγνπλ εθθξίκαηα.                                                                        (3ρ0.5=1.5κ)     
                                                                                                                                                                                
η. ΄Οξρηο  ή επηδηδπκίδα 
 
ηη. πεξκαηνδόρνο θύζηε 
 
ηηη. Πξνζηάηεο αδέλαο  
 
 

Πξνζνθζάικηνο θαθόο 

Αληηθεηκεληθνί θαθνί 

Οπηηθή ηξάπεδα 

Φσηεηλή πεγή 

Μηθξνκεηξηθόο θνριίαο  



(β)  Να βάιεηε ζε θύθιν ηε ζσζηή πξόηαζε.                                                     (2x0.5=1κ) 
 
Η. Μέζσ ηνπ νκθάιηνπ ιώξνπ ην έκβξπν παίξλεη: 
  

      Α. κόλν νμπγόλν από ηε κεηέξα ηνπ 

 

      Β. κόλν ζξεπηηθέο νπζίεο από ηε κεηέξα ηνπ 

 

      Γ. νμπγόλν θαη ζξεπηηθέο νπζίεο από ηε κεηέξα ηνπ 

 

      Γ. δελ ηζρύεη θαλέλα από ηα πην πάλσ 

 
 
ΗΗ. Καηά ηελ εγθπκνζύλε ην έκβξπν πξνζηαηεύεηαη από ηηο επηδξάζεηο ηνπ 
πεξηβάιινληνο από: 
 

     Α. ηα ηνηρώκαηα ηεο κήηξαο 

 

     Β. ηνλ ακληαθό ζάθν κε ην ακληαθό πγξό 

 

     Γ. ηα ηνηρώκαηα ηνπ θόιπνπ 

 

     Γ. ηνλ πιαθνύληα 

 
 

Δξώηεζε 3:  
 
 
΄Δλαο επηζηήκνλαο Βηνιόγνο κειέηεζε ηνπο νξγαληζκνύο ηεο Αιπθήο ηεο Λάξλαθαο. 

Μεξηθά από ηα δώα πνπ παξαηήξεζε ήηαλ: θιακίλγθν, λεξόθηδν, βάηξαρνη, 
ζαιηγθάξηα, πάπηεο, πεηαινύδεο.                                   
 
(α) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα ηνπνζεηώληαο ηα δώα ηεο Αιπθήο.  
                                                                                                   (6x0.25=1.5κ) 
 

 ΠΟΝΓΤΛΩΣΆ ΑΠΟΝΓΤΛΑ 

θιακίλγθν ζαιηγθάξηα 

λεξόθηδν πεηαινύδεο 

βάηξαρνη  

πάπηεο  

  

 
 



(β) Να απαληήζεηε ζηα πην θάησ εξσηήκαηα.                                               (2x0.25=0.5κ) 
 
      Η. Πνην ήηαλ ην θξηηήξηα δηαρσξηζκνύ ησλ πην πάλσ δώσλ; 
       
         Αλ έρνπλ ή όρη ζπνλδπιηθή ζηήιε 
 
     ΗΗ. Πνην από ηα πην πάλσ δώα αλήθεη ζηα εξπεηά; 
         λεξόθηδν 
 
(γ) Να αλαθέξεηε δύν ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξπεηώλ                                       (2x0.25=0.5κ) 
 
     Η. γελλνύλ απγά   ή δνπλ ζηελ μεξά θαη ζην λεξό   ή αλαπλένπλ κε πλεύκνλεο 
 
    ΗΗ. Σν δέξκα ηνπο είλαη ζθιεξό θαη θαιύπηεηαη κε θνιίδεο  
 
 
Δξώηεζε 4: 
 
(α) Να γξάςεηε ην βαζίιεην ζην νπνίν αλήθνπλ νη πην θάησ νξγαληζκνί. (4x0.5=2κ) 

 
 

 

               
         

               αιεπνύ               

 

         
 

         καληηάξηα 
       

    

 

     
 
 

      ακνηβάδα 

 

 
 

   ιεκνληά 
       
       

 

Εώα 
 

 

κύθεηεο 
 

πξώηηζηα 
 

θπηά 

 
 
(β) Να νλνκάζεηε ην πέκπην βαζίιεην ησλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ.             (1x0.5=0.5κ) 
 
Δίλαη ηα κνλήξε 

 
 

 

 

 

 

http://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjM4729mNzMAhUDVxQKHQTqC1AQjRwIBw&url=http://kollima.gr/%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%B9%CE%BF-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%B1-%CE%B6%CF%8E%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CF%84%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BD&bvm=bv.122129774,d.d24&psig=AFQjCNEIRJ-bnjoRls3HCWmKbGI3ZvsjNA&ust=1463405441183259
https://www.google.com.cy/imgres?imgurl=http://pixwordsluseisgr.com/wp-content/uploads/2015/10/%CE%91%CE%9C%CE%9F%CE%99%CE%92%CE%91%CE%94%CE%91-300x300.jpg&imgrefurl=http://pixwordsluseisgr.com/pixwords-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BB%CF%8D%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-8-%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%B9%CE%B2%CE%B1%CE%B4%CE%B1/&docid=lXnM81qzz83N9M&tbnid=FGq5WJHyuK6FbM:&w=300&h=300&bih=546&biw=1129&ved=0ahUKEwiRjNOJmtzMAhUKsBQKHevfDz8QMwgsKBMwEw&iact=mrc&uact=8
http://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-xJDUm9zMAhXFbxQKHQIqDfMQjRwIBw&url=http://ingolden.gr/in/%CF%86%CF%85%CF%84%CE%AC-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B9%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CE%BC%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B9-%CE%BC%CE%B1%CF%82/&bvm=bv.122129774,d.d24&psig=AFQjCNF9npYgMeBnkeD4h-wJ32rF_XwhiA&ust=1463406351243610


ΜΔΡΟ Β: 

 
 Απνηειείηαη από ηξεηο (3) εξωηήζεηο. 
 Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε έμη (6) κνλάδεο. 
 Να απαληήζεηε ζε ΟΛΔ ηηο εξωηήζεηο. 
  
 
Δξώηεζε 1: 
 
 
(α)  Να δηαιέμεηε από ηε ζηήιε Β ηελ πξόηαζε πνπ ηαηξηάδεη ζηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α 
      θαη λα ην γξάςεηε ζηε ζηήιε Γ                                                              (4x0.5=2κ)  

 

 
        ηήιε Α ηήιε Β  ηήιε Γ 

 
A. ΗΣΟ 

  
1. Απνηειείηαη από έλα ζύλνιν νξγαληθώλ 
 ζπζηεκάησλ θαη πεξηβάιιεηαη από ην δέξκα. 
 

 
Α   2 
 

 
Β. ΚΤΣΣΑΡΟ 

  
2. ύλνιν θπηηάξσλ πνπ είλαη όκνηα κνξθνινγηθά 
   θαη είλαη εηδηθεπκέλα λα θάλνπλ ηελ ίδηα ιεηηνπξγία 
 

 
Β   4 

 
 
Γ. ΟΡΓΑΝΗΜΟ 

 
3. ύλνιν νξγάλσλ πνπ ζπλεξγάδνληαη κεηαμύ ηνπο 
γηα λα θάλνπλ κηα επξύηεξε ιεηηνπξγία ελόο 
πνιπθύηηαξνπ νξγαληζκνύ. 
 

 
 
Γ   1 

 
Γ. ΟΡΓΑΝΗΚΟ 
    ΤΣΖΜΑ 
 

 
4. Γνκηθή θαη ιεηηνπξγηθή κνλάδα ηεο δσήο 

 
Γ  3 

 
 

 
(β)  ΄Δλαο από ηνπο πην ραξαθηεξηζηηθνύο νξγαληζκνύο πνπ δνπλ ζηε Μεζόγεην είλαη ηα 
δειθίληα. ην αθόινπζν δηάγξακκα θαίλεηαη ε ηαμηλόκεζε ησλ δειθηληώλ κε βάζε 
ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα. Αθνύ κειεηήζεηε ην δηάγξακκα, λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ 
αθνινπζνύλ.                                                                                                         (4x0.5=2κ)                                                                                                                        
     
           1ν θξηηήξην: Σα δειθίληα είλαη πνιπθύηηαξνη νξγαληζκνί , κε  
                               εμεηδηθεπκέλα θύηηαξα κε ππξήλα αιιά ρσξίο 
                               θπηηαξηθό ηνίρσκα   
 
           2ν θξηηήξην: Σα δειθίληα έρνπλ ζπνλδπιηθή ζηήιε 
 

 



           3ν θξηηήξην: Σα δειθίληα γελλνύλ δσληαλά κηθξά ηα νπνία 
                               ζειάδνπλ ζηα αξρηθά ζηάδηα ηεο δσήο ηνπο   
 
 
   η.  ε πνην βαζίιεην θαηαηάζζεη ηα δειθίληα ην 1ν θξηηήξην;   δώα 
 
   ηη. ε πνηα ζπλνκνηαμία θαηαηάζζεη ηα δειθίληα ην 2ν θξηηήξην; ζπνλδπισηά 
 
   ηηη. ε πνηα νκνηαμία θαηαηάζζεη ηα δειθίληα ην 3ν θξηηήξην; ζειαζηηθά 
 
   ηλ.  Με ηη θαιύπηεηαη ην δέξκα ησλ άιισλ δώσλ πνπ δνπλ ζηελ μεξά θαη αλήθνπλ ζηελ 
         
         ίδηα νκνηαμία κε ηα δειθίληα; ηξίρσκα    

 
                                

(γ)  Σα πην θάησ ζρήκαηα δείρλνπλ δύν θύηηαξα.   
 

 
                             Φπηηθό θύηηαξν                                     Εωηθό θύηηαξν 
 
 

                                                                                         
 
 
 

 
Η. Να νλνκάζεηε ηα κέξε/νξγαλίδηα πνπ δείρλνπλ ηα βέιε κε αξηζκνύο 1-4.      (4x0.25=1κ) 
 
 

1. Κπηηαξηθή κεκβξάλε 
 
              
                2. θπηηαξόπιαζκα 

1 

2 

3 

4 



                3. ππξήλαο  
 
             
                4. ρισξνπιάζηεο 

 
 

ΗΗ. Να αληηζηνηρίζεηε ην θάζε νξγαλίδην ηεο ζηήιεο Α κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζηε ζηήιε Β ζηε   
    ζηήιε Γ                                                                                                               (4x0.25=1κ)   
 
 

    ηήιε Α:  
ΟΡΓΑΝΗΓΗΟ 

ηήιε Β: 
ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

ηήιε Γ 

1. Υισξνπιάζηεο Α. Ηζρπξό πεξίβιεκα πνπ πεξηβάιιεη εμσηεξηθά ηε ιεπηή  
θπηηαξηθή κεκβξάλε. Πξνζηαηεύεη ην θύηηαξν θαη ηνπ  
δίλεη ζηαζεξό θαη άθακπην ζρήκα. 

 
1   Β 

2. Μηηνρόλδξην Β. Βξίζθεηαη ζηα πξάζηλα κέξε ησλ θπηώλ. Πεξηέρεη ηε  
ρισξνθύιιε πνπ δεζκεύεη ηε θσηεηλή ελέξγεηα. 

2  Γ 

3. Κπηηαξηθό 
    Σνίρσκα 

Γ. Απνηειεί απνζήθε λεξνύ θαη άιισλ νπζηώλ  3  Α 

 
4. Υπκνηόπην 

Γ. Από ην νξγαλίδην απηό απειεπζεξώλεηαη ελέξγεηα πνπ 
ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηηο δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ  
θπηηάξνπ 

 
4  Γ 

 
   
                                                                                                                 
Δξώηεζε 2: 
 
(α)  Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο γπλαίθαο πνπ δείρλνπλ νη 
αξηζκνί 1-4 ζην πην θάησ ζρήκα.                                                                             (4x0.5=2κ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

1.   θόιπνο  

 

2. σνζήθε 

 

3. σαγσγόο ή ζαιπηγγα 

 

4. κήηξα 



(β) Να ρξεζηκνπνηήζεηε ηνπο αξηζκνύο 1-4 γηα λα δώζεηε ηνλ αξηζκό πνπ αληηζηνηρεί ζηηο 
πεξηγξαθέο πνπ δίλνληαη πην θάησ. Ο θάζε αξηζκόο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κόλν  
κηα θνξά.                                                                                                             (4x0.5=2κ) 
 

 ΄Οξγαλν ζην νπνίν παξάγνληαη θαη σξηκάδνπλ ηα σάξηα:      2 
 

 ΄Οξγαλν ζην νπνίν αλαπηύζζεηαη ην έκβξπν:       4 
 

 ΄Οξγαλν ζην νπνίν δηνρεηεύεηαη ην ζπέξκα ηνπ άλδξα:   1 
 

 ΄Οξγαλν ζην νπνίν γνληκνπνηείηαη ην σάξην:      3 
 

   

(γ)  ην πην θάησ  ζρήκα παξνπζηάδνληαη ηα δύν δηαθνξεηηθά είδε αλζξώπηλσλ γελλεηηθώλ 
θπηηάξσλ. Αθνύ κειεηήζεηε ην ζρήκα, λα απαληήζεηε ζηηο αθόινπζεο εξσηήζεηο:                                                                                             
                                                                                                                             (2ρ0.5=1κ) 
 

 Πώο νλνκάδεηαη ην γελλεηηθό  
 

 θύηηαξν Α; σάξην 
 

 Πώο νλνκάδνληαη ηα γελλεηηθά  
 
          θύηηαξα Β; ζπεξκαηνδσάξηα 
 
 

 
 
 Αλ έλα από ηα θύηηαξα Β δηαηξππήζεη ην θύηηαξν Α θαη ελσζεί καδί ηνπ, πώο νλνκάδεηαη 
 απηή ε δηαδηθαζία θαη πώο νλνκάδεηαη ην πξώην θύηηαξν πνπ ζα δεκηνπξγεζεί; (2ρ0,5=1κ)       
 
     δηαδηθαζία: γνληκνπνίεζε 
 
     πξώην θύηηαξν: δπγσηό 

Α 

Β 

http://tro-ma-ktiko.blogspot.com/2013/04/blog-post_6396.html


Δξώηεζε 3: 
 
 

 
 
 
(α) Με ηε βνήζεηα ηεο πην πάλσ εηθόλαο λα αλαθέξεηε :                                (6x0.5=3κ) 
 
η. ηηο πξώηεο ύιεο ηηο νπνίεο πξέπεη λα πάξεη ην θπηό ώζηε λα γίλεη ε θσηνζύλζεζε 
 
   1. λεξό 
 
   2. δηνμείδην ηνπ άλζξαθα 
 
ηη. ηνπο απαξαίηεηνπο παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα ππάξρνπλ , γηα λα νινθιεξσζεί ε 
θσηνζύλζεζε 
 
   3. ειηαθό θσο  
 
   4. ρισξνθύιιε 
 
 
ηηη. Πνηα είλαη ηα πξντόληα ηεο θσηνζύλζεζεο. 
 
   5. γιπθόδε / άκπιιν 
 
   6. νμπγόλν 

      1 

           2 

        3             

   4 

     5 



(β)  ΄Οιεο νη πεηξακαηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηε δηεξεύλεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο θσηνζύλζεζεο 
       θαηαιήγνπλ κε ηνλ απνρξσκαηηζκό ηνπ θύιινπ θαη ηελ αλίρλεπζε ηνπ ακύινπ. Να   
       απαληήζεηε ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνύλ απηή ηε δηαδηθαζία.                         (4x0.5=2κ) 
 
 

 
 

             Α       
 

 

 
  

                   Β 

 
 

 
 

 
 

 Γ 

 
 

 

              Γ 

 
    

Α. Γηαηί ηνπνζεηνύκε ην θύιιν ζην δεζηό λεξό;  
 

Να καιαθώζεη ην θύιιν, λα ζπάζεη ην θπηηαξηθό ηνίρσκα γηα λα βγεη πην εύθνια ε 
 
ρισξνθύιιε 
 

Β. Γηαηί ηνπνζεηνύκε ην θύιιν ζην νηλόπλεπκα;  
 
Γηαηί ην νηλόπλεπκα έρεη ηελ ηδηόηεηα λα δηαιύεη (λα απνξξνθά) ηελ ρισξνθύιιε 
 
από ην θύιιν 
 

Γ. Πώο νλνκάδεηαη ην δηάιπκα ( πνπ αληρλεύεη ην άκπιν) από ην νπνίν ηνπνζεηήζακε  
    3-4 ζηαγόλεο ζην απνρξσκαηηζκέλν καο θύιιν;  
 

Ηώδην 
 

 
Γ. Πνηα πξέπεη λα είλαη ε παξαηήξεζε καο (αιιαγή ζην ρξώκα)  εάλ ζην απνρξσκαηηζκέλν     
     θύιιν ππάξρεη άκπιν; 
 
     Αλ ππάξρεη άκπιν ην ηώδην ζα αιιάμεη ρξώκα από θίηξηλνθαθέ ζα γίλεη κπιέκαύξν 
 
 
 

 



(γ) Να γξάςεηε δύν (2) ιόγνπο γηαηί ε θσηνζύλζεζε είλαη κηα ζεκαληηθή ιεηηνπξγία γηα όινπο 
ηνπο δσληαλνύο νξγαληζκνύο.                                                                   (2x0.5=1κ) 
 
        I. παξάγεηαη άκπιν γιπθόδε πνπ είλαη ε ηξνθή ησλ θπηώλ αιιά θαη άιισλ δώσλ θαη ηα δώα  
 
            ηξνθή γηα άιια δώα  
 
       II. Απειεπζεξώλεηαη νμπγόλν πνπ ρξεηάδνληαη όινη νη νξγαληζκνί γηα ηελ αλαπλνή ηνπο 
 
            Ή θαζαξίδεη ηελ αηκόζθαηξα από ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ) 
 
                                                               
ΜΔΡΟ Γ: 
 
 
Απνηειείηαη από κία (1) εξώηεζε ηωλ 12 κνλάδωλ. 
 
 
Δξώηεζε1: 
 

 
 
(α) Με βάζε ην αθόινπζν νηθνζύζηεκα λα θαηαγξάςεηε δύν  (2) βηνηηθνύο θαη 
      δύν (2)  αβηνηηθνύο παξάγνληεο.                                                (4x0.5=2κ.)                                                                                                                                                    
 
 

 
 
 
 
 

http://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQ2t_4pODMAhXCVRoKHf4XBPgQjRwIBw&url=http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C103/478/3159,12707/&psig=AFQjCNEoJ-UWVYwHbFV2p2D0GlXfpbiYmw&ust=1463546266156430


  Βηνηηθνί παξάγνληεο: η. πξόβαηα 
 
                               
                                  Ηη. δέληξα 
 
 
 Αβηνηηθνί παξάγνληεο: η. βξνρή, λεξό 
 
 
                                   Ηη. Αέξαο,  θώο, ζύλλεθα  
 
 
 
(β) πκπιεξώζηε ηα θελά ζηελ παξαθάησ παξάγξαθν ρξεζηκνπνηώληαο ηηο ιέμεηο:  

     απηόηξνθνη, εηεξόηξνθνη, δώα, θπηά.                                          (4x0.5=2κ) 

 
 
Οη νξγαληζκνί δηαθξίλνληαη ζε δύν κεγάιεο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ην αλ θηηάρλνπλ ηελ  
 
ηξνθή ηνπο κόλνη ηνπο ή αλ ηελ πξνζιακβάλνπλ από θάπνπ αιινύ, νη κελ πξώηνη ιέγνληαη  
 
απηόηξνθνη  θαη πξόθεηηαη γηα ηα      θπηά,    ελώ νη δεύηεξνη    εηεξόηξνθνη   θαη  
 
πξόθεηηαη γηα ηα      δώα 
 
  

  
(γ) Να αλαθέξεηε δύν (2) ελέξγεηεο  κε ηηο νπνίεο ν άλζξσπνο κπνξεί λα επεξεάζεη ζεηηθά ηε  
     θύζε.                                                                                                                   (2x0.5=1κ) 
 
    Η. Να κελ θόβεη δέληξα, λα θπηεύεη. Να κελ πεηά ζθνππίδηα, αλαθύθισζε  
 
    Ηη. Να ρξεζηκνπνίεη ελαιιαθηηθέο κνξθέο ελέξγεηαο, κέζα καδηθήο κεηαθνξάο. 
 
 

 
(δ) .  Πνην  είλαη πην ρξήζηκν, γηα έλα επηζηήκνλα, κηα ηξνθηθή αιπζίδα ή έλα ηξνθηθό 
        πιέγκα. Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.                                    (1x1=1κ) 
 
        Έλα ηξνθηθό πιέγκα. Απνηειείηαη από πνιιέο ηξνθηθέο αιπζίδεο θαη έηζη κπνξεί 
       Να κειεηήζεη ζρεδόλ όινπο ηνπο νξγαληζκνύο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο όρη κόλν κεξηθνύο. 
       Γειαδή κηα πην νινθιεξσκέλε εηθόλα ελόο νηθνζπζηήκαηνο. 
 
                                             
 



 (ε) Να κειεηήζεηε ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα ην νπνίν παξνπζηάδεη έλα ηξνθηθό 
πιέγκα ελόο δάζνπο θαη λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ 

               
 
 
Η.   Να νλνκάζεηε:                                                                                    (2ρ0.5=1κ)     
                                                                                                              
 
 

Έλα παξαγσγό 
 

Βειαληδηά,θύιια,ξίδεο,θαξπνί δέληξσλ 
 

Έλα ζαξθνθάγν νξγαληζκό 
 

Κνπλάβη, αιεπνύ, θνπθνπβάγηα, θίδη, ζπίλνο 
ηξππνθάξπδνο, αξνπξαίνο, αξάρλε, έληνκα 

 
 
 
 Ηη.  Πνηνο νξγαληζκόο ζα κπνξνύζε λα νλνκαζηεί θνξπθαίνο ζεξεπηήο; Να δηθαηνινγήζεηε 
      ηελ απάληεζε ζαο .                                                                                      (2ρ0.5=1κ)   
  
Κνπλάβη, αιεπνύ, θνπθνπβάγηα, θίδη, ηξππνθάξπδνο. Γελ ηξώγνληαη από θαλέλα ζην 
 πγθεθξηκέλν νηθνζύζηεκα.                                                                                                                                                                                                     
 
 



Ηηη.  Με βάζε ην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα λα ζπκπιεξώζεηε ηελ πην θάησ ηξνθηθή αιπζίδα  
                                                                                                                           (4ρ0.5=2κ) 
 

πεζκέλα θύιια               ζθνπιήθηα                  αξνπξαίνο                     θίδη 
 
 
 
Ηλ. Να αλαθέξεηε δύν νξγαληζκνύο πνπ αληαγσλίδνληαη κεηαμύ ηνπο γηα ηελ ηξνθή.                                                                                                                    
                                                                                                                  (2x0.5=1κ) 
 

 

Οξγαληζκόο 1 Οξγαληζκόο 2 Αληαγωλίδνληαη γηα ηξνθή 

 
ζπίλνο 

 
έληνκα 

               θάκπηεο 

 
 

 
V. Δάλ εμαθαληζηνύλ από ην νηθνζύζηεκα όινη νη πνληηθνί πνηνη νξγαληζκνί ζα επεξεαζηνύλ 
θαη γηαηί;                                                                                                                     (2ρ0.5=1κ) 
 
 Θα επεξεαζηνύλ νη ζεξεπηέο ηνπ πνληηθνύ γηαηί ζα έρνπλ ιηγόηεξνη ηξνθή. 
 (ζα ιηγνζηέςνπλ) 
 
Θα επεξεαζηνύλ ηα ζεξάκαηα ησλ πνληηθώλ δηόηη ζα ιηγνζηέςνπλ απηνί πνπ ηα ηξώλε. 
(ζα πιεζύλνπλ) 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                  Ζ Γηεπζύληξηα             

                           
                                                                                                                Μαξία Θενθάλνπο                    
   
                                                                                                              ……..………………… 
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