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                   ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΓΟΚΗΜΗΟ ΑΠΟΣΔΛΔΗΣΑΗ ΑΠΟ ΔΝΝΔΑ (9) ΔΛΗΓΔ   

 ΜΔΡΟ Α: Απνηειείηαη από  έμη (6) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε κία (1) 

κνλάδα. Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξωηήζεηο. 

 

       1. Οη πην θάησ όξνη δελ είλαη ζηε ζσζηή ζεηξά.                                                          (4 x 0,25 = 1 μ)  

                                                 Ηζηόο, Κύηηαξν, Οξγαληζκόο, Οξγαληθό ζύζηεκα 
 

             Να βάιεηε ζηε ζσζηή ζεηξά ηνπο πην πάλσ όξνπο ώζηε λα θηάζεηε από ην πην ζύλζεην 

              ζην  πην απιό. 

 
                

                     Κύηηαπο  →  Ιζηόρ   →  όξγαλν  → Οπγανικό ζύζηημα  →  Οπγανιζμόρ 

 

       2.  Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο.                                         (2 x 0,5 = 1 μ) 

              α)  Σα ζπεξκαηνδσάξηα  παξάγνληαη  ζηνπο όξρεηο 

              β)  Σν ζειπθό γελλεηηθό θύηηαξν νλνκάδεηαη σάξην 

 

       3. Να αλαθέξεηε δύν ελέξγεηεο  πνπ θάλεη ν άλζξσπνο κε ηηο νπνίεο επεξεάδεη αξλεηηθά  

            ηε  θύζε.                                                                                                              (2 x 0,5 = 1 μ)                                                                                                                                                                                                         

 

 η) Κόβεη ή θαίεη ηα δέληξα. 

ηη) Ρππαίλεη ην λεξό κε δηάθνξεο ρεκηθέο νπζίεο. 
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  4.   Να βάιεηε ζε θύθιν δύν (2) όξγαλα πνπ είλαη ππεύζπλα γηα ηε κεηαθνξά ζξεπηηθώλ νπζηώλ 

       θαη νμπγόλνπ ζην έκβξπν.                                                                                          (2 x 0,5 = 1 μ) 

   

      Α. ακληαθόο ζάθνο       Β. κήηξα         Γ. πιαθνύληαο         Γ. σαγσγόο           Δ. νκθάιηνο ιώξνο 

 

  5.   Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ πνπ θαίλνληαη ζην παξαθάησ  

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

                                                                                                                                          

                                                                                                               
                                                                                         

 

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

           από ηνλ θάζε νξγαληζκό ην Βαζίιεην ζην νπνίν απηόο αλήθεη.                                (4 x 0,25 = 1 μ) 

 

 

Εσληαλόο νξγαληζκόο 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Βαζίιεην δσληαλώλ 

νξγαληζκώλ 

ηξηαληάθπιιo     βαθηήξην         άινγν     ακνηβάδα 
 

       Φπηό  

 

    Πξώηηζηα 

           

          Εών 

 

       Μνλήξε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΡΓΑΝΟ 
1.Πλεύκνλαο 

2. ηνκάρη 

3. Λεπηό έληεξν 

4.Παρύ έληεξν 



3 
 

 

 

ΜΔΡΟ Β: Απνηειείηαη από έμη (6) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δύν (2) 

κνλάδεο. Από  ηηο (6) εξωηήζεηο λα απαληήζεηε  ΜΟΝΟ ηηο ηέζζεξηο (4). 

1. Να γξάςεηε δίπια από ηελ εηθόλα ηνπ θάζε νξγάλνπ πνπ θαίλεηαη ζηνλ πην θάησ πίλαθα:  

α. ην όλνκα ηνπ β. λα αλαθέξεηε ζε πνην νξγαληθό ζύζηεκα αλήθεη ην θάζε όξγαλν. 
                                                                                                                              (8 x 0,25 = 2 μ) 

 

Δηθόλα νξγάλνπ  α.   Όλνκα νξγάλνπ β.  Οξγαληθό ζύζηεκα 

 

 
 

 

 

           Νεθξνί 

 

 

  Οπξνπνηεηηθό ζύζηεκα 

 

 
 

 

 

         Πλεύκνλεο 

 

 

  Αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα 

 

 
 

 

 

 

 

            Καξδία 

 

 

 

  Κπθινθνξηθό ζύζηεκα 

 

 
 

 

 

 

            ηνκάρη 

 

 

   Πεπηηθό ζύζηεκα 

 

2. Να ζπγθξίλεηε ην σάξην θαη ην ζπεξκαηνδσάξην σο πξνο ην κέγεζνο θαη ηνλ ηξόπν 

θίλεζεο ηνπο, ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πίλαθα.                                                        (4 x 0,5 = 2 μ) 
 

 

 πεξκαηνδωάξην Ωάξην 

κέγεζνο     

      Μηθξόηεξν από ην ωάξην 

 

 

 

         Μεγαιύηεξν από ην  

            ζπεξκαηνδωάξην 

ηξόπνο 

θίλεζεο 

 Έρεη ηελ ηθαλόηεηα ηεο θίλεζεο  

   κε ηε βνήζεηα ηεο νπξάο ηνπ            

 

 

  Γελ έρεη ηελ ηθαλόηεηα ηεο θίλεζεο 
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3. α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ κηθξνζθνπίνπ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνπο αξηζκνύο 1 κέρξη 4. 
                                                                                                                                                  (4 x 0,25 = 1 μ) 

 

                                                                
 

1. Πξνζνθζάικηνο θαθόο    2. Αληηθεηκεληθόο θαθόο     3. Οπηηθή ηξάπεδα     4. Φσηεηλή πεγή 

 

            β)  Να γξάςεηε ηέζζεξηο (4) ιεηηνπξγίεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ όινπο ηνπο δσληαλνύο  

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

 
1. Κηλνύληαη     2. Αλαπλένπλ      3. Αλαπηύζζνληαη        4. Σξέθνληαη 

 

4. α) ην πην θάησ ζρήκα λα ζπκπιεξώζεηε ηηο πην θάησ ελδείμεηο.                       (4 x 0,25 = 1 μ)          

 

  
 

1. Κπηηαξηθό ηνίρσκα    2. Χπκνηόπην     3. Ππξήλαο       4.  Χισξνπιάζηεο 

 

              β)  Πνηνο είλαη ν ξόινο ησλ αξηζκώλ  3 θαη  4 ζην πην πάλσ ζρήκα;                       (2 x 0,5 = 1 μ) 
 

3:  Ο ππξήλα ειέγρεη θαη θαηεπζύλεη όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ θπηηάξνπ. 

4:  Λακβάλεη κέξνο ζηε ιεηηνπξγία ηεο θσηνζύλζεζεο. Γεζκεύεη κέξνο ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο γηα λα θηηάμεη  

      ην θπηό ηελ ηξνθή ηνπ. 

1 

2 

3 

4 

1 

2 
3 

4 
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5 . Ζ Βεξόληθα είλαη 30 ρξνλώλ θαη είλαη παληξεκέλε κε ηνλ Αλδξέα εδώ θαη 2 ρξόληα. Ζ Βεξόληθα 

έρεη θαλνληθό θαηακήλην θύθιν 28 εκεξώλ. Απνθάζηζαλ λα θάλνπλ έλα παηδάθη θαη ζθέθηνληαη 

όηη πξέπεη λα βξνπλ πνηεο είλαη νη γόληκεο κέξεο ηνπ θύθινπ ηεο Βεξόληθαο γηα λα κπνξέζεη λα 

γίλεη ε γνληκνπνίεζε. Να απαληήζεηε ζηα επόκελα εξσηήκαηα. 

 

  α) Να ππνινγίζεηε πνηεο κέξεο ηνπ θαηακήληνπ θύθινπ, ε Βεξόληθα, αλ έρεη ζεμνπαιηθή επαθή       

κπνξεί λα κείλεη έγθπνο,  δεδνκέλνπ  όηη  έρεη "πεξίνδν" ( πξώηε κέξα ηνπ θύθινπ ηεο )  ζηηο 2 

Απξηιίνπ .                                                                                                                             (1 x 1 = 1 μ) 

 

  Η Βεπόνικα μποπεί να μείνει έγκςορ από ηιρ 13 Αππιλίος μέσπι 18 Αππιλίος. 

 

      β) Αλ ε Βεξόληθα δελ κείλεη έγθπνο πόηε πξνβιέπεηε λα έρεη ηελ επόκελε ηεο  "πεξίνδν "; 

                                                                                                                                              (1 x 1 = 1 μ)    

     Ζ Βεξόληθα αλ δελ κείλεη έγθπνο πξνβιέπεηαη λα έρεη ηελ επόκελε ηεο «πεξίνδν» ζηηο 30  

      Απξηιίνπ                                                                  

 

    6.  Σν πην θάησ ζρεδηάγξακκα παξνπζηάδεη έλα ηξνθηθό πιέγκα .                                                                            

 

           

         α)   Αθνύ κειεηήζεηε πξνζεθηηθά ην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα λα νλνκάζεηε:   (4 x 0,25 = 1 μ) 

 
                   

α. έλα ζαξθνθάγν νξγαληζκό                     Φίδη 

β. έλα θπηνθάγν νξγαληζκό                  Αθξίδα 

γ. έλα θνξπθαίν ζεξεπηή                  Αιεπνύ 

δ. έλα παξαγσγό                  Βειαληδηά 
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            β)  Να δώζεηε έλα νξηζκό γηα ην ηξνθηθό πιέγκα.                                            (1 x 0,75 = 0,75 μ) 
 
             Τποθικό πλέγμα είναι ένα διάγπαμμα πος δείσνει με βέλη ηιρ πολύπλοκερ ηποθικέρ ζσέζειρ πος 

             ςπάπσοςν μεηαξύ ηων οπγανιζμών ζε ένα οικοζύζηημα. Αποηελείηαι από πολλέρ  

             αλληλοζςνδεδεμένερ αλςζίδερ. 

              γ) Ση δείρλνπλ ηα βέιε ζην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα ;                                  (1 x 0,25 = 0,25 μ) 

 

              Τα βέλη ζηο πιο πάνω ηποθικό πλέγμα δείσνοςν ηην καηεύθςνζηρ με ηην οποία μεηαθέπεηαι η  

               ενέπγεια. 

 

ΜΔΡΟ Γ: Απνηειείηαη από ηξεηο (3) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε ηξεηο(3)  

κνλάδεο. Από  ηηο ηξεηο (3) εξωηήζεηο λα απαληήζεηε  ΜΟΝΟ ηηο δύν (2). 

1. α) Να ζπκπιεξώζεηε θαηάιιεια, ηα θελά ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα, έηζη ώζηε λα 

θαίλεηαη ζπλνπηηθά ε δηαδηθαζία ηεο θσηνζύλζεζεο.                                    (3 x 0,25 = 0,75 μ) 

                                                   ρισξνθύιιε 

    Νεξό     + Γηνμείδην ηνπ                               Γιπθόδε  +   Ομπγόλν 

                        άλζξαθα              ειηαθό θσο 

 

 β) Πώο ιέγνληαη νη νξγαληζκνί πνπ παξάγνπλ ηηο ζξεπηηθέο νπζίεο ηνπο κε ηελ ιεηηνπξγία 

ηεο θσηνζύλζεζεο;                                                                                          (1 x 0,25 = 0,25 μ) 

 

  Οη νξγαληζκνί πνπ παξάγνπλ ηηο ζξεπηηθέο ηνπο νπζίεο κε ηε ιεηηνπξγία ηεο θσηνζύλζεζεο  

 

   ιέγνληαη παξαγσγνί ή απηόηξνθνη. 

 

γ) Σν πην θάησ ζρέδην πεηξάκαηνο παξηζηάλεη ηελ δηαδηθαζία απνρξσκαηηζκνύ ηνπ θύιινπ. 

               Να απαληήζεηε ηα πην θάησ εξσηήκαηα.                                                           (2 x 0,5 = 1 μ) 

                                                                             

      η) Γηαηί ξίρλνπκε αξρηθά ην θύιιν ζε λεξό πνπ βξάδεη; 

 

      Ρίρλνπκε αξρηθά ην θύιιν ζην λεξό πνπ βξάδεη γηα λα λεθξώζνπκε ηα θύηηαξα. 

 

      ηη) ε ηη ρξεζηκεύεη ην νηλόπλεπκα; 

      Σν νηλόπλεπκα βνεζά ζηελ απνκάθξπλζε ηεο ρισξνθύιιεο. 
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 δ) Πώο κπνξώ λα απνδείμσ όηη ην απνρξσκαηηζκέλν θύιιν πεξηέρεη άκπιν;    (1 x 1  = 1 μ)   

 

     Ρίρλσ κεξηθέο ζηαγόλεο δηαιύκαηνο ησδίνπ πάλσ ζην απνρξσκαηηζκέλν θύιιν. Αλ ην  

      ρξώκα ηνπ δηαιύκαηνο ησδίνπ γίλεη κπιε ζθνύξν- καύξν ηόηε ην θύιιν πεξηέρεη άκπιν.  

 

2. Σν πην θάησ ζρεδηάγξακκα παξνπζηάδεη ην γπλαηθείν αλαπαξαγσγηθό ζύζηεκα. 

          α) Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα πνπ παξνπζηάδνπλ νη ελδείμεηο 1 κέρξη 4.                (4 x 0,25 = 1 μ) 
                   

 

       1.  Ωνζήθε                               

  2. Ωαγσγόο 

  3   Μήηξα 

  4   Σξάρεινο 

  β) Να αλαθέξεηε δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγάλνπ 1.                                       (2 x 0,5 = 1 μ) 

   η) ηηο σνζήθεο σξηκάδεη θάζε κήλα έλα σάξην πνπ θαηαιήγεη ζηνλ σαγσγό. 

       ηη) Οη σνζήθεο παξάγνπλ θαη εθθξίλνπλ δηάθνξεο γπλαηθείεο νξκόλεο 

 

  γ)  Ση νλνκάδνπκε γνληκνπνίεζε ηνπ σαξίνπ;                                                        (1 x 0,5 = 0,5 μ) 

         Γνληκνπνίεζε σαξίνπ νλνκάδνπκε ηελ έλσζε ηνπ ππξήλα ηνπ ζπεξκαηνδσαξίνπ  

        κε ηνλ ππξήλα ηνπ σαξίνπ. 

 

 δ)  ε πνην   όξγαλν ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο γπλαίθαο γίλεηαη ε γνληκνπνίεζε ηνπ  

       σαξίνπ;                                                                                                               (1 x 0,5 = 0,5 μ) 

 
       Η γονιμοποίηζη ηος ωαπίος γίνεηαι ζηον ωαγωγό. 
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3. α) Πώο νλνκάδνληαη νη δύν κεγάιεο νκάδεο πνπ κπνξνύκε λα θαηαηάμνπκε όινπο ηνπο 

δσληαλνύο νξγαληζκνύο πνπ αλήθνπλ ζην Βαζίιεην ησλ Εώσλ;                      (2 x 0,25 = 0,5 μ) 

 

            η) πνλδπισηά              ηη) Αζπόλδπια 

 
           

              β)  Πνηά βαζηθή δνκηθή δηαθνξά έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη νη επηζηήκνλεο, σο θξηηήξην  

                 ηαμηλόκεζεο, γηα όινπο ηνπο νξγαληζκνύο πνπ αλήθνπλ ζην Βαζίιεην ησλ Εώσλ; 
     (1 x 0,5 = 0,5 μ)  

 

               Οη επηζηήκνλεο έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ηε βαζηθή δνκηθή δηαθνξά, σο θξηηήξην  

                ηαμηλόκεζεο, ηελ ύπαξμε ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο ζηα δώα. 

 

            γ)  ηνλ παξαθάησ πίλαθα δίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηέζζεξηο δσληαλνύο νξγαληζκνύο πνπ  

                 όινη αλήθνπλ ζηα ζπνλδπισηά. Να αλαθέξεηε ζε πνηα Οκνηαμία πνλδπισηώλ αλήθνπλ                

                 νη νξγαληζκνί 1 κέρξη  4 ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πίλαθα.                              (6 x 0,25 = 1,5 μ) 

 

                   
Εωληαλνί νξγαληζκνί Πιεξνθνξίεο Οκνηαμίεο πνλδπιωηώλ 
Οξγαληζκόο  1 

 
 

Αλαπλέεη κε πλεύκνλεο.  Γελλά 

δσληαλά κηθξά, ηα νπνία 

ζειάδεη. Σν δέξκα ηνπ 

θαιύπηεηαη κε ηξίρεο. 

 

 

           Θειαζηηθά 

Οξγαληζκόο  2 

 

 

Αλαπλέεη κε πλεύκνλεο. Γελλά 

απγά κε ζθιεξό θέιπθνο. Έρεη 

θηεξά θαη πεηά. 

 

 

 

              Πηελά 

Οξγαληζκόο  3 

 

Αλαπλέεη κε βξάγρηα θαη γελλά 

απγά. Σν δέξκα ηνπ 

θαιύπηεηαη κε ιέπηα. 
 

 

 

              Ψάξηα 

Οξγαληζκόο  4 

 

Εεη θπξίσο ζηε μεξά. Γελλά 

απγά ζηε μεξά. Σν δέξκα ηνπ 

είλαη μεξό θαη θαιύπηεηαη κε 

θνιίδεο. 
 

    

 

                Δξπεηά 

Οξγαληζκόο  5 

 

ηα αξρηθά ζηάδηα ηεο δσήο 

ηνπ αλαπλέεη κε βξάγρηα, ελώ 

κεηά κε πλεύκνλεο. Γελλά απγά 

ζην λεξό. Σν δέξκα ηνπ είλαη 

ιείν θαη πάληα πγξό. 

 

 

                 Ακθίβηα 
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Οξγαληζκόο  6  

 

 

Αλαπλέεη κε πλεύκνλεο.  Γελλά 

δσληαλά κηθξά, ηα νπνία ζειάδεη. 

Σν δέξκα ηνπ θαιύπηεηαη κε 

ηξίρεο. 

 

 

 

 

           Θειαζηηθά    

 

 

          δ) Πώο ραξαθηεξίδεηαη κε κηα ιέμε ε ηεξάζηηα πνηθηιία νξγαληζκώλ πνπ θαηνηθεί ζε  

             νιόθιεξε ηε Γε;                                                                                         (1 x 0,5 = 0,5 μ) 

 
              Βιοποικιλόηηηα  

 

 

 

 

ΣΔΛΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  Ζ      Γηεπζύληξηα 

                                

 

                                                                                                                    σηεξία  Πνύξνπ 
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Οξγαληζκόο  6  

 

 

Αλαπλέεη κε πλεύκνλεο.  Γελλά 

δσληαλά κηθξά, ηα νπνία 

ζειάδεη. Σν δέξκα ηνπ 

θαιύπηεηαη κε ηξίρεο. 
 

 

 

 

         δ)  Πώο ραξαθηεξίδεηαη κε κηα ιέμε ε ηεξάζηηα πνηθηιία νξγαληζκώλ πνπ θαηνηθεί ζε  

             νιόθιεξε ηε Γε;                                                                                         (1 x 0,5 = 0,5 μ) 

 
              ………………………………………. 

 

 

ΣΔΛΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηζεγεηέο: Μαξία   Λεβέληε -Αλησλίνπ                                                  Ζ      Γηεπζύληξηα                                                                                                    

                   Κπξηάθνο Γηάιινπξνο                            

 

                                                                                                                    σηεξία  Πνύξνπ 
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ΟΓΖΓΗΔ: Να ρξεζηκνπνηήζεηε μόνο κπιε ή καύξν κειάλη. Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε 

δηνξζσηηθνύ πγξνύ (tip-ex). Τν γξαπηό απνηειείηαη από 12 ζειίδεο. 

 

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

 

1. Να γξάςεηε ην Βαζίιεην ζην νπνίν αλήθεη ν θάζε νξγαληζκόο ζηνλ πην θάησ 

πίλαθα.                                                                                               (μονάδερ 4×0.25) 

 

ΟΡΓΑΝΗΜΟ 

 

ΒΑΗΛΔΗΟ 

Μαληηάξη Μύκηηερ 

Σηαθπιόθνθθνο Μονήπη 

Άλζξσπνο Εώα 

Ακνηβάδα Ππώηιζηα 

 

 

2. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο.                   (μονάδερ 4×0.25) 

Ζ εγθπκνζύλε μεθηλά όηαλ ε κάδα θπηηάξσλ εκθπηεπηεί ζην ηνίρσκα ηεο μήηπαρ . 

Γηαξθεί 9 κήλεο. Τν έκβξπν ηξέθεηαη από ην αίκα ηεο κεηέξαο κέζσ ηνπ πιαθνύληα 

θαη ηνπ ομθάλιος λώπος . Ζ έμνδνο ηνπ εκβξύνπ δηακέζνπ ηνπ θόιπνπ νλνκάδεηαη 

ηοκεηόρ.  

 

 

 

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΑΛΟΤΡΗΩΣΗΑ 
ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ: 2013-2014 

 

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΗΟΤΝΗΟΤ 2014 

 

ΜΑΘΖΜΑ: BIOΛΟΓΗΑ                                                      ΒΑΘΜΟ    

ΣΑΞΖ: Α΄                                                           Απιθμηηικώρ:................................. 

ΥΡΟΝΟ: 2 ΩΡΔ                                            Ολογπάθωρ: ................................ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ: 6/6/2014                                 Τπογπαθή Καθηγηηή: ................. 

 

ΟΝΟΜΑ: ........................................................................ ΣΜΖΜΑ:.............. ΑΡ:........ 
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3. Να θαηαηάμεηε ηνπο πην θάησ νξγαληζκνύο ζε έκβηα, άβηα θαη λεθξά ζώκαηα.       

                                                                                                           (μονάδερ 4×0.25) 

 
  

 

Έμβιο Νεκπό Άβιο Άβιο 

 

4. Να κειεηήζεηε ην πην θάησ δηάγξακκα θαη λα ραξαθηεξίζεηε ηηο πην θάησ 

πξνηάζεηο σο Σσζηέο () ή Λαλζαζκέλεο (Λ).                                           (μονάδερ 4) 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Όια ηα θύηηαξα πνπ εηθνλίδνληαη είλαη πξνθαξπσηηθά.                                            Λ 

Έλα κπηθό θύηηαξν έρεη δηαθνξεηηθή ιεηηνπξγία από έλα λεπξηθό θύηηαξν.              

Πνιιά λεπξηθά θύηηαξα ζρεκαηίδνπλ έλαλ λεπξηθό ηζηό.                                           

Τα θύηηαξα ηνπ λεπξηθνύ ηζηνύ έρνπλ κεηαμύ ηνπο παξόκνηα δνκή θαη ιεηηνπξγία.                                                                                                          

 

5. α. Να νλνκάζεηε ηα νξγαληθά ζπζηήκαηα ζηηο πην θάησ εηθόλεο.  (μονάδερ 2×0,25) 

                                                                                                                             

 

 

 

 

                

 

 

                     Μςικό ζύζηημα                                        Δπειζηικό ζύζηημα 
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5.β. Να εμεγήζεηε κε πνηνλ ηξόπν ζπλεξγάδνληαη ηα δύν νξγαληθά ζπζηήκαηα πνπ 

θαίλνληαη ζηελ 5.α. εξώηεζε.                                                             (μονάδερ 1×0,5)               

Τα δύν ζπζηήκαηα ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ θίλεζε ηνπ νξγαληζκνύ. Τν κπηθό ζύζηεκα 

ζηεξίδεηαη ζην εξεηζηηθό. Τν κπηθό ζύζηεκα θηλεί ηνλ ζθειεηό άξα ηνλ νξγαληζκό. 

 

6. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζην πην θάησ ζρήκα πνπ αθνξνύλ ηε  ιεηηνπξγία ηεο 

θσηνζύλζεζεο. Οη αξηζκνί 1-4 αλαθέξνληαη ζηηο ππώηερ ύλερ θαη ζηνπο 

παπάγονηερ πνπ είλαη απαξαίηεηνη γηα λα γίλεη ε ιεηηνπξγία ηεο θσηνζύλζεζεο, 

ελώ νη αξηζκνί 5 θαη 6 αλαθέξνληαη ζηα πποϊόνηα πνπ παξάγνληαη.                                                            

                                                                                                       (μονάδερ 4×0.25)  

 
1. Φώο 
2. Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα 
3. Νεξό 
4. Χισξνθύιιε 
5. Ομπγόλν 
6. Γιπθόδε ή άκπιν 
 
 
 
 

ΜΔΡΟ Β΄: Απνηειείηαη από έξι (6) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη 

κε δύο (2) κνλάδεο. Από ηιρ έξι (6) επωηήζειρ να απανηήζεηε ΜΟΝΟ ηιρ 

ηέζζεπιρ (4). 

 

1. Υπηζιμοποιώνηαρ ηην πιο κάηω ηποθική αλςζίδα να απανηήζεηε ζηα 

ακόλοςθα. 

 

1.α. Τη ζπκβνιίδνπλ ηα βέιε ζηελ ηξνθηθή αιπζίδα;                          (μονάδερ 1×0,5) 

Τε ξνή ελέξγεηαο 

 

Έντομο 

Φυτό 
Ποντίκι Κουκουβάγια 

4 

1 

2 

3 

5 

6 
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1.β. Να γξάςεηε έλα ζήξακα θαη ηνλ ζεξεπηή ηνπ από ηελ ηξνθηθή αιπζίδα.                                                                                                            

                                                                                                           (μονάδερ 2×0,25) 

Θήξακα:  π.ρ. Έληνκν                  Θεξεπηήο: π.ρ. Πνληίθη   

 

1.γ. Να γξάςεηε έλαλ απηόηξνθν θαη έλαλ εηεξόηξνθν νξγαληζκό από ηελ ηξνθηθή 

αιπζίδα.                                                                                             (μονάδερ2× 0,25) 

Απηόηξνθνο: Φπηό                          Δηεξόηξνθνο: Πνληίθη 

 

1.δ. Πνηα είλαη ε αξρηθή πεγή ελέξγεηαο ζηελ ηξνθηθή αιπζίδα;         (μονάδερ 1×0,5) 

Ο ήιηνο 

 

2. Τν πην θάησ δηάγξακκα αλαθέξεηαη ζηελ ηαμηλόκεζε ησλ Χειρόπτερων κε βάζε 

ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά-θξηηήξηα. Αθνύ ην κειεηήζεηε, λα απαληήζεηε ζηηο 

εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ.  

 
                                Πνιπθύηηαξνη νξγαληζκνί,  
                               ρσξίο θπηηαξηθό ηνίρσκα, 

                           δελ θσηνζπλζέηνπλ                         
 
                            

                              Σπνλδπιηθή ζηήιε 
 
 

                          Πεηνύλ κε ηα κπξνζηηλά ηνπο άθξα  
                                     πνπ θαιύπηνληαη κε δέξκα 

                                
                                          
                                           Γελλνύλ δσληαλά κηθξά 
 

2.α. Σε πνην Βαζίιεην θαηαηάζζεη ηα Χεηξόπηεξα ην θξηηήξην Α;       (μονάδερ 1×0,25) 

Εώα 

 

2.β. Σε πνηα Σπλνκνηαμία θαηαηάζζεη ηα Χειρόπτερα ην θξηηήξην Β; (μονάδερ 1×0,25) 

Σπνλδπισηά 

 

2.γ. Σε πνηα Οκνηαμία θαηαηάζζεη ηα Χειρόπτερα ην θξηηήξην Γ;       (μονάδερ 1×0,25) 

Θειαζηηθά 

Κριτήριο A 

Κριτήριο B 

Κριτήριο Γ 
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2.δ. Πην θάησ θαίλεηαη ην επηζηεκνληθό όλνκα ηεο λπρηεξίδαο. Να ππνγξακκίζεηε ηε  

ιέμε ηνπ νλόκαηνο πνπ ππνδειώλεη ην Γένορ ηεο λπρηεξίδαο.         (μονάδερ 1×0,25) 

Corynorhinus townsendii 

 

2.ε. Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α κε απηνύο ηεο ζηήιεο Β θαη λα 

γξάςεηε ηα απνηειέζκαηά ζαο ζηε ζηήιε Γ.                                    (μονάδερ 3×0,75) 

ηήλη Α ηήλη Β ηήλη Γ 

 

1. Μαιάθηα 
Α. Σώκα ζε ηκήκαηα, κε αξζξσηά πόδηα 

θαη εμσζθειεηό. 

 

1. Γ 

 

2. Αξζξόπνδα 
Β. Σώκα κε πεληαθηηλσηή ζπκκεηξία, 

ρσξίο θεθάιη. 

 

2. Α 

 

3. Δρηλόδεξκα 
Γ. Γηα ζώκα έλαο κεγάινο ζαξθώδεο 

κπο, γηα θίλεζε θαη δηαηξνθή.  

 

3. Β 

 

2.ζη. Οη νξγαληζκνί πνπ είλαη ζηνλ πην πάλσ πίλαθα αλήθνπλ ζηε ζπλνκνηαμία ησλ 

Αζπνλδύισλ.                                                                                     (μονάδα 1×0,25) 

 

3. Σαο δίλεηαη ην δηάγξακκα ελόο αλζξώπηλνπ ζπεξκαηνδσαξίνπ. 

 
 
 
 
 
 
3.α. Να νλνκάζεηε ηα κέξε πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνπο αξηζκνύο 1 – 3:  

1    Ππξήλαο                                                                                      (μονάδερ 3×0,25)               

2    Κεθαιή 

3    Οπξά   

 

3.β. Σε πνην όξγαλν ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ άλδξα παξάγνληαη ηα 

ζπεξκαηνδσάξηα;                                                                              (μονάδερ 1×0,25) 

Σηνπο όξρεηο 

 

3.γ. Να εμεγήζεηε ηε δηαθνξά κεηαμύ ζπεξκαηνδσαξίσλ θαη ζπέξκαηνο.  
                                                                                                           (μονάδερ 1×0,25) 
Τν ζπέξκα απνηειείηαη από ζπεξκαηνδσάξηα θαη εθθξίκαηα. 
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3.δ. Να γξάςεηε ηνλ ξόιν ηεο επηδηδπκίδαο.                                     (μονάδερ 1×0,25) 

Παξάγεη εθθξίκαηα ή απνζεθεύεη πξνζσξηλά ηα ζπεξκαηνδσάξηα. 

 

3.ε. Να γξάςεηε δςο (2) ζσκαηηθέο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηνλ άλδξα θαηά ηελ 

εθεβεία.                                                                                               (μονάδερ 2×0,5) 

Πάρπλζε θσλήο, έληνλε κπξσδηά, ηξηρνθπία ζηα γελλεηηθά όξαλα, κπηθή αλάπηπμε, 

αλάπηπμε γελλεηηθώλ νξγάλσλ θαη παξαγσγή ζπεξκαηνδσαξίσλ, ηξηρνθπία ζηηο 

καζράιεο. 

 

4.α. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο Σσζηέο () ή Λαλζαζκέλεο (Λ).                                                                                          

                                                                                                           (μονάδερ 4×0.25) 

α. Ζ ρισξνθύιιε δεζκεύεη ηελ ειηαθή ελέξγεηα                                                    Σ 

β. Με ηε θσηνζύλζεζε παξάγεηαη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα                                     Λ 

γ. Ζ ρισξνθύιιε είλαη κηα πξάζηλε ρξσζηηθή πνπ βξίζθεηαη ζηνπο ρισξνπιάζηεο 

όισλ ησλ θπηηθώλ θπηηάξσλ.                                                                                 Λ 

δ. Οη πνιπθύηηαξνη εηεξόηξνθνη νξγαληζκνί, πνπ είλαη ηα δώα θαη νη κύθεηεο, 

παξάγνπλ ηελ ηξνθή ηνπο από απιέο νπζίεο.                                                        Λ                                                                                               

 

4.β. Να ζεκεηώζεηε ζηνλ πην θάησ πίλαθα κε  ζε πνηεο από ηηο πην θάησ 

πεξηπηώζεηο έλα ππάζινο θςηό κπνξεί λα θσηνζπλζέηεη θαη λα παξάγεη άκπιν.                        

                                                                                                           (μονάδερ 4×0.25) 

 

 
 
 
 

Πεπίπηωζη Φωηοζύνθεζη και 

Παπαγωγή αμύλος 
 

Πνηηζκέλν θπηό ζε ζθνηάδη 
 

 

Πνηηζκέλν θπηό ζε θώο 
 

 

Φπηό αλνηθηό ζηελ αηκόζθαηξα κε θαπζηηθό λάηξην 
 

 

Φπηό θιεηζηό αεξνζηεγώο κε δηαθαλή ζαθνύια 

ρσξίο θαπζηηθό λάηξην 
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5. α. Nα αληηζηνηρίζεηε ην θάζε επίπεδν νξγάλσζεο κε ηνλ αληίζηνηρν νξηζκό ζηνλ 

πην θάησ πίλαθα θαη λα γξάςεηε ηα απνηειέζκαηά ζαο ζηελ ηξίηε ζηήιε.  

                                                                                                           (μονάδερ 4×0.25) 

Δπίπεδο Οπγάνωζηρ Οπιζμόρ Αποηελέζμαηα 

1. Ηζηόο Α. Γνκηθή θαη ιεηηνπξγηθή 

κνλάδα ελόο νξγαληζκνύ. 

 

1. Β 

2. Οξγαληθό ζύζηεκα Β. Σύλνιν θπηηάξσλ όκνησλ 

κνξθνινγηθά θαη εηδηθεπκέλσλ 

ζηελ ίδηα ιεηηνπξγία. 

 

2. Γ 

3. Όξγαλν Γ. Απνηειείηαη από 

δηαθνξεηηθνύο ηζηνύο θαη θάλεη 

κηα ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία γηα 

έλαλ πνιπθύηηαξν νξγαληζκό. 

 

3. Γ 

4. Κύηηαξν Γ. Σύλνιν νξγάλσλ πνπ 

ζπλεξγάδνληαη γηα κηα επξύηεξε 

ιεηηνπξγία ελόο πνιπθύηηαξνπ 

νξγαληζκνύ. 

 

4. Α 

 Δ. Απνηειείηαη από έλα ζύλνιν 

νξγαληθώλ ζπζηεκάησλ 

 

 

5.β. Σηνλ πην θάησ πίλαθα, λα αληηζηνηρίζεηε ηελ εηθόλα ηνπ νξγάλνπ κε ηε ιεηηνπξγία 

πνπ επηηειεί θαη λα γξάςεηε ηα απνηειέζκαηά ζαο ζηε ηξίηε ζηήιε.(μονάδερ 4×0.25) 

 

Δικόνα οπγάνος Λειηοςπγία Αποηελέζμαηα 
 

 

1. 
 

Α. Αλαπλνή  
 

1. Γ 

 

2. 
 

Β. Πέςε ηεο ηξνθήο θαη 
απνξξόθεζε ησλ ζξεπηηθώλ 
νπζηώλ. 

 

2. Γ 

 

3. 
 

Γ. Παξάγεη ηε  ρνιή θαη 
απαιιάζζεη ηνλ νξγαληζκό 
από βιαβεξέο νπζίεο. 

 

3. Β 

 

4. 
 

Γ. Αληιία πνπ ζηέιλεη ην 
αίκα ζε όια ηα κέξε ηνπ 
ζώκαηνο. 

 

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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6. Έλαο βνηαλνιόγνο παξαηεξεί ηα θύηηαξα από ην θύιιν κηαο ηξηαληαθπιιηάο 

ρξεζηκνπνηώληαο ην κηθξνζθόπην. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.α. Πνην από ηα δύν θύηηαξα Α ή Β ζα βιέπεη ν βνηαλνιόγνο θάησ από ην 

κηθξνζθόπην; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.                       (μονάδερ 2 ×0,25) 

Κύηηαξν: .Α 

Δμήγεζε: Παξαηεξεί θύηηαξα από θπηό άξα ζα βιέπεη ην θύηηαξν Α, ην νπνίν είλαη 

θπηηθό δηόηη έρεη θπηηαξηθό ηνίρσκα, ρισξνπιάζηε θαη ρπκνηόπην.  

 

6.β. Να δώζεηε ηνλ νξηζκό ηνπ θπηηάξνπ.                                        (μονάδερ 1×0,25) 

Δίλαη ε κηθξόηεξε δνκηθή θαη ιεηηνπξγηθή κνλάδα ηεο δσήο . 

 

6.γ. Να γξάςεηε ηνλ αξηζκό πνπ αληηζηνηρεί ζηα πην θάησ νξγαλίδηα πνπ θαίλνληαη 

ζηα ζρήκαηα Α θαη Β.                                                                         (μονάδερ 2×0,25) 

Μηηνρόλδξην:  3 

Χισξνπιάζηεο: 5 

 

6.δ. Να αληηζηνηρίζεηε ηα κέξε ηνπ θπηηάξνπ (Σηήιε Α) κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο 

(Σηήιε Β) θαη λα γξάςεηε ηα απνηειέζκαηά ζαο ζηε Σηήιε Γ.         (μονάδερ 3×0,25) 

 

ηήλη Α ηήλη Β ηήλη Γ 

 

1. Ππξήλαο 
Α. Διέγρεη ηελ είζνδν θαη έμνδν 

νπζηώλ από ην θύηηαξν.  

 

1.  Β 

2. Χισξνπιάζηεο Β. Γελεηηθό πιηθό (DNA) 2.  Γ 

3. Πιαζκαηηθή κεκβξάλε Γ. Χισξνθύιιε 3.  Α 

 Γ. Γίλεη ζηήξημε ζην θύηηαξν  

 

Α Β 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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ΜΔΡΟ Γ΄: Απνηειείηαη από ηπειρ (3) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε 

βαζκνινγείηαη κε ηπειρ (3) κνλάδεο. Από ηιρ ηπειρ (3) επωηήζειρ να απανηήζεηε 

ΜΟΝΟ ζηιρ δύο (2). 

 

1.α. Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο γπλαίθαο πνπ θαίλνληαη 

ζην πην θάησ ζρήκα θαη αληηζηνηρνύλ ζηνπο αξηζκνύο 2-4.              (μονάδερ 3×0,25) 

 

 
2. σαγσγόο ή ζάιπηγγα 
3. κήηξα 
4. θόιπνο 
 

 

 
 

 

1.β. Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ νξγάλνπ κε ηνλ αξηζκό έλα (1);            (μονάδερ 1×0.25) 

Οη σνζήθεο παξάγνπλ σάξηα  (ή) θαη ηηο γπλαηθείεο νξκόλεο. 

 

1.γ. Να κειεηήζεηε ην πην θάησ δηάγξακκα θαη λα ζπκπιεξώζεηε ζηνλ πίλαθα ηνλ 

αξηζκό πνπ αληηζηνηρεί ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ αλαθέξνληαη.               (μονάδερ 3×0,25) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ωνξξεμία Δκθύηεπζε Γνληκνπνίεζε Γηαίξεζε δπγσηνύ 

3 2 4 1 

 

1 

2 

3 

 

4 
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1.δ. Να ονομάζεηε θαη λα εξηγήζεηε ηα γεγνλόηα (ζηάδηα) ελόο θαηακήληνπ θύθινπ 

26 ημεπών πνπ ζπκβαίλνπλ ζην γπλαηθείν αλαπαξαγσγηθό ζύζηεκα ηηο κέξεο πνπ 

ζαο δίλνληαη πην θάησ.                                                                      (μονάδερ 4×0.25)  

η. 1ε-5ε κέξα. Έκκελε ξύζε ή πεξίνδνο. Απνβνιή αίκαηνο θαη βιέλλαο από ηε κήηξα 

καδί κε ην αγνληκνπνίεην σάξην κέζσ ηνπ θόιπνπ. 

ηη. 12ε κέξα. Ωνξξεμία. Ζ απειεπζέξσζε ηνπ σαξίνπ από ηελ σνζήθε ζηνλ σαγσγό. 

 

1.ε. Να ππνινγίζεηε ηηο θξίζηκεο κέξεο (θξίζηκε πεξίνδνο) κηαο γπλαίθαο κε 

θαηακήλην θύθιν 26 ημεπών;                                                            (μονάδερ 1×0,25) 

26-14=12    12-3=9  12+2=14 . Από ηελ 9ε κέρξη ηελ 14ε κέξα ηνπ θύθινπ ηεο. 

 

2. Σο πιο κάηω ζσήμα πεπιγπάθει ηο ηποθικό πλέγμα ενόρ οικοζςζηήμαηορ. 

Αθού ηο μελεηήζεηε, να απανηήζεηε ζηιρ πιο κάηω επωηήζειρ. 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. α. Να γξάςεηε κηα (1) ηξνθηθή αιπζίδα από ην πην πάλσ πιέγκα ζηελ νπνία λα 

ζπκκεηέρεη ν βάηξαρνο θαη ην θίδη.                                                    (μονάδερ 4×0.25) 

Φπηό       αθξίδα     βάηξαρνο     θίδη       θνπθνπβάγηα 

 

 

 

Αλεπού  Φίδι 

Κοςκοςβάγια 

Λαγόρ Πονηικόρ 

Φςηό Βελανιδιά 

Ακπίδα 

Βάηπα- 

σορ 

κίοςπορ 



11 

 

2. β. Να γξάςεηε δπν (2) ζεξεπηέο, νη νπνίνη αληαγσλίδνληαη γηα ηξνθή, θαζώο θαη ην 

ζήξακα γηα ην νπνίν αληαγσλίδνληαη ζην πην πάλσ πιέγκα.            (μονάδερ 3×0,25) 

Θεξεπηέο: π.ρ. πνληηθόο  ,  βάηξαρνο  

Θήξακα: αθξίδα 

 

2. γ. Να νλνκάζεηε έλαλ (1) παξαγσγό θαη έλαλ πακθάγν (1) νξγαληζκό κε βάζε ην 

πην πάλσ πιέγκα.                                                                               (μονάδερ 2×0,5) 

Παξαγσγόο: Φπηό ή Βειαληδηά          Πακθάγνο: Πνληηθόο 

 

2. δ. Αλ από ην νηθνζύζηεκα εμαθαληζηνύλ νη αθξίδεο, λα εμεγήζεηε πώο ζα 

επεξεαζηνύλ νη βάηξαρνη, νη παξαγσγνί θαη ε θνπθνπβάγηα.           (μονάδερ 3×0,25) 

Βάηξαρνη: Με βάζε ην πην πάλσ πιέγκα, αλ εμαθαληζηνύλ νη αθξίδεο ν βάηξαρνο δελ 

ζα έρεη ηξνθή άξα ζα εμαθαληζηεί. 

Παξαγσγνί: Οη παξαγσγνί ζα έρνπλ έλα ιηγόηεξν ζεξεπηή άξα ζα απμεζνύλ ζε 

αξηζκό. 

Κνπθνπβάγηα: Ζ θνπθνπβάγηα ζα κεησζεί ζε αξηζκό δηόηη ζα έρεη έλα ιηγόηεξν 

ζήξακα, πνπ είλαη ν βάηξαρνο. Τν κόλν ζήξακα πνπ ζα έρεη ζα είλαη ην θίδη, ην 

νπνίν θαη απηό ζα κεησζεί δηόηη ηξέθεηαη θαη απηό κε ην βάηξαρν. 

 

3. Τν πην θάησ ζρήκα αλαπαξηζηά ηηο βηνινγηθέο δώλεο ηεο ζάιαζζαο. Σο θωρ 

μποπεί να θηάζει μέσπι ηα 200 μέηπα (m) θάησ από ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο. 

Σε όιεο ηηο δώλεο ζπλαληώληαη δσληαλνί νξγαληζκνί. Αθνύ ην κειεηήζεηε λα 

απαληήζεηε ζηηο πην θάησ εξσηήζεηο. 
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3.α. Σε πνηα από ηηο ηέζζεξηο δώλεο (επηπειαγηθή, κεζνπειαγηθή, βαζππειαγηθή, 

αβπζζνπειαγηθή) ζα ππάξρνπλ θπηά;                                                (μονάδερ 1×0,5) 

Δπηπειαγηθή 

 

3.β. Σε πνηα από ηηο ηέζζεξηο δώλεο (επηπειαγηθή, κεζνπειαγηθή, βαζππειαγηθή, 

αβπζζνπειαγηθή) ζα γίλεη θσηνζύλζεζε θαη γηαηί;                             (μονάδερ 2×0,5) 

Δπηπειαγηθή δηόηη κέρξη εθεί θηάλεη ην θσο (200 κ) ην νπνίν είλαη απαξαίηεην γηα λα 

γίλεη ε θσηνζύλζεζε. 

 

3.γ. Πνύ βξίζθνπλ νη δσληαλνί νξγαληζκνί πνπ δνπλ ζηε ζάιαζζα ην νμπγόλν πνπ 

ρξεηάδνληαη γηα ηελ αλαπλνή ηνπο;                                                    (μονάδερ 2×0,25)    

Από ηα θπηά ηα νπνία κε ηε ιεηηνπξγία ηεο θσηνζπλζέζεο παξάγνπλ νμπγόλν. 

 

3.δ. Να εμεγήζεηε ηε θξάζε «Όινη νη νξγαληζκνί εμαξηώληαη άκεζα ή έκκεζα από 

ηνπο απηόηξνθνπο νξγαληζκνύο» δίλνληαο ηνπιάρηζηνλ δύν (2) επηρεηξήκαηα.                                                                  

                                                                                                             (μονάδερ 2×0,5)    

Οη απηόηξνθνη νξγαληζκνί είλαη ηα θπηά ηα νπνία κε ηε θσηνζύλζεζε παξάγνπλ 

νμπγόλν θαη γιπθόδε-άκπιν. Όινη νη δσληαλνί νξγαληζκνί εμαξηώληαη άκεζα από ην 

νμπγόλν πνπ παξάγεηαη κε ηε θσηνζύλζεζε γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο αλαπλνήο. 

Δπίζεο ην άκπιν πνπ παξάγεηαη σο ηξνθή θαη πεγή ελέξγεηαο γηα ηα θπηά απνηειεί 

έκκεζα πεγή ηξνθήο θαη ελέξγεηαο γηα όινπο ηνπο δσληαλνύο νξγαληζκνύο νη νπνίνη 

ηξέθνληαη από ηα θπηά. 

 

Οι ειζηγηηέρ                                                                           Ζ Γιεςθύνηπια  

Διιάδα Σαββίδνπ-Μπέθνπ 

Δηξήλε Πνιεκίηνπ 

                                                                                                

                                                                                            Γέζπνηλα Παπαγηάλλε 
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 ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΔΩ                     ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2013-2014 

 

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 

 

Μάζεκα: ΦΤΙΟΓΝΩΣΙΚΑ                                        Σάμε: Α΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

 

Ηκεξνκελία: 4/06/14                                                                 Γηάξθεηα : 1:30΄ 

 

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

 

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

 

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

 
 

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

ζαο όηη απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ. Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη 

από 10 ζειίδεο θαη είλαη ρσξηζκέλν ζε ηξία κέξε. 

ΚΑΛΗ ΔΠΙΣΤΥΙΑ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

ΜΔΡΟ Α΄: (Μνλάδεο 6)  

Να απαληήζεηε ΟΛΔ ηηο εξωηήζεηο. Κάζε ζωζηή απάληεζε 

βαζκνινγείηαη κε κία  (1) κνλάδα. 
 

 

1. Να νλνκάζεηε ηα δπν νξγαληθά ζπζηήκαηα πνπ απεηθνλίδνληαη ζηελ εηθόλα Α 

θαη ηα δπν νξγαληθά ζπζηήκαηα ηεο εηθόλαο Β.(1.0κ) 

 

                                                                   
 
                                  Α                                                        Β                 

 

 

 

Δξεηζηηθό, Μπτθό                                    Πεπηηθό , Κπθινθνξηθό 

…………………………………             ……………………………… 
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Μάιος 2014 

Δε     Τρ    Τε    Πε    Πα    Σά     Κυ 

          1      2       3      4        5        6 

 7       8      9      10    11     12      13 

14     15    16    17    18     19      20 

21     22     23    24   25     26      27 

28     29     30    31 

 

    

 

 

 

2. Πνηα δύν (2) από ηα παξαθάηω είλαη ραξαθηεξηζηηθέο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ κόλν ζε 

έλα αγόξη ζηελ εθεβεία; (1.0κ) 
 

Α. Τξηρνθπΐα  Β. Xνληξή θωλή  Γ. Πιαηηνί ώκνη    Γ. Έληνλε κπξωδηά  Δ. Οη γνθνί κεγαιώλνπλ 

 

3. Σηνλ πην θάηω πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηέζζεξηο (4) δωληαλνί νξγαληζκνί θαη ηα 

βαζίιεηα ζηα νπνία αλήθνπλ. Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α κε ηνπο 
όξνπο ηεο ζηήιεο Β.(1.0κ) 
 

ΣΖΛΖ Α ΣΖΛΖ Β 

Α)ΑΛΟΓΟ  

1)ΦΤΣΑ 

Β)ΡΑΓΗΚΗ  

2)ΠΡΩΣΗΣΑ 

Γ)ΒΑΚΣΖΡΗΟ  

3)ΕΩΑ 

Γ)ΑΜΟΗΒΑΓΑ  

4)ΜΟΝΖΡΖ 

 

Α……3………Β……1…….Γ………4….Γ……2……. 

. 

4. Η Μαίξε έρεη θαλνληθό θαηακήλην θύθιν 28 εκεξώλ.  
α) Να ππνινγίζεηε πνηεο κέξεο ηνπ θαηακήληνπ θύθινπ, ε Μαίξε, κπνξεί λα κείλεη 

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

                                                                                                 

………………13 ωο 18 Μαΐνπ 

……………………………………. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

 

                                                                        ε εξώηεζε ζπλερίδεηαη ζηελ επόκελε ζειίδα 
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β) Αλ ε Μαίξε δελ κείλεη έγθπνο κεηά από πόζεο κέξεο έρεη ηελ επόκελή ηεο 

<<πεξίνδν>>;                                                                                                 ( 0.5κ) 

……………Μεηα από 28 

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

……………………………………………………………………………………. 

5. . Να βάιεηε θάηω από θάζε εηθόλα ηνλ όξν πνπ αληηζηνηρεί.(  1.0κ)  

 Οργανισμός ,  Κύτταρο  ,   Οργανικό σύστημα ,   Όργανο 

 

 

                                 

Οξγαληθό Σ             Οξγαληζκόο          Όξγαλν         θύηηαξν 

                                                                                                        

 

 

 6. Να αλαθέξεηε δύο (2) δηαθνξέο κεηαμύ ζπεξκαηνδωαξίνπ θαη ωαξίνπ, ζπκπιεξώλνληαο 

ηνλ παξαθάηω πίλαθα.(1.0κ)                                                                                                                    

ΓΗΑΦΟΡΔ 

ΠΔΡΜΑΣΟΕΩΑΡΗΟ  
ΩΑΡΗΟ     

Μηθξόηεξν Μεγαιύηεξν 

Υδξνδπλακηθό ζρήκα Σθαηξηθό ζρήκα 
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ΜΔΡΟ Β: (Μνλάδεο 8) 

Από ηηο έμη εξωηήζεηο λα απαληήζεηε ΜΟΝΟ ηηο ηέζζεξηο (4). Κάζε ζωζηή 

απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δύν (2) κνλάδεο. 
 

 

1.α) Σην πην θάηω ζρεδηάγξακκα ηνπ αλαπαξαγωγηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο γπλαίθαο λα 
νλνκάζεηε ηα κέξε.(1.25κ) 
 
 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

1.β)Ση είλαη ε σνξξεμία;(0.25κ) 

Απειεπζέξσζε ώξηκνπ σαξίνπ από ηελ 

σνζήθε……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……… 

 

1.γ)Να βάιεηε ζε θύθιν ην ζσζηό.(0.25κ) 

 

Η γνληκνπνίεζε γίλεηαη : 

Α. ηε κήηξα 

Β. ηε ζάιπηγγα-σζηό 

Γ. ηελ σνζήθε. 

 

1.δ)Να απαληήζεηε  σζηό ή Λάζνο.(0.25κ) 

 

Η έκκελε ξύζε νλνκάδεηαη θαη ηνθεηόο ……Λάζνο………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1………κήηξα…

…………….. 

 

2…ζαιπηγγα……

……………… 

 

3……ηξάρεινο…

……………… 

 

4……ωνζήθε…

……………… 

 

5……Κόιπνο……

…………… 
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2.α)ην πην θάησ ζρήκα λα νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ θπηηάξνπ.(1.25κ) 

 

1Ππξήλαο 

2Κπηηαξηθό ηνίρσκα 

3Υισξνπιάζηεο 

4Υπκνηόπην 

5Κπηηαξόπιαζκα   

 
                         

 

 

 

 

2.β)Σν πην πάλσ ζρήκα είλαη θπηηθό ή δσηθό θύηηαξν; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ 

απάληεζή ζαο.(0.5κ) 

Φπηηθό. Δπεηδή έρεη θπηηαξηθό ηνίρσκα- ρπκνηόπην-ρισξνπιάζηε 

 

2.γ)Πνην νξγαλίδην πξνζηαηεύεη  θαη δίλεη ζηαζεξό ζρήκα ζην πην πάλσ 

θύηηαξν; (0.25κ) 

Σν θπηηαξηθό ηνίρσκα 

 

3.Γίλεηαη ε πην θάησ ηξνθηθή αιπζίδα. Σα πην θάησ εξσηήκαηα αλαθέξνληαη ζε 

απηή. 

 
 

 

 

3.α)Να εμεγήζεηε ηη είλαη ε ηξνθηθή αιπζίδα. Δίλαη νη ζρέζεηο ηξνθήο κεηαμύ 

ησλ νξγαληζκώλ, δειαδή πνηνο ηξώεη πνηόλ ζε κηα γξακκή. 

                                                                                                                    (1.0κ) 

 

3.β)Να νλνκάζεηε έλα απηόηξνθν νξγαληζκό :ρνξηάξη ……………(0.25)  

3.γ)Να νλνκάζεηε έλα εηεξόηξνθν νξγαληζκό: ζθαζάξη, βάηξαρνο, θίδη, 

αεηόο(0.25κ) 

 

3.δ)Πσο παξάγεη ην ρνξηάξη ηε ηξνθή ηνπ; Με ηε θσηνζύλζεζε(0.5κ) 

 

 

 

 

 

Φίδη 
Αεηόο 
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4.α)Να ζπκπιεξώζεηε ην πην θάησ πίλαθα.(1.25κ) 

 
Απνρξσκαηηζκέλν θύιιν Ση αιιάμακε  ζην 

θπηό ηεο εηθόλαο B;  

Πνηνπο παξάγνληεο 

θαη πνηεο πξώηεο ύιεο 

θξαηήζακε ζηαζεξά 

ζην θπηό ηεο εηθόλαο 

B; 

Υξώκα ησδίνπ 

ζην απνρξσκαηηζκέλν 

θύιιν ηεο εηθόλαο B. 

Έιεγρνο 

   

 

Σν θσο Νεξό, 

ρισξνθύιιε  

Γηνμείδην ηνπ 

άλζξαθα 

Κηηξηλνθαθέ 

 

 

4.β)ε πνην νξγαλίδην ηνπ θπηηθνύ θπηηάξνπ γίλεηαη ε θσηνζύλζεζε;    

ην Υισξνπιάζηε                                                                            (0.25κ)        

 

4.γ)Να νλνκάζεηε δπν ιόγνπο πνπ θάλνπλ ηε θσηνζύλζεζε ηόζν ζεκαληηθή γηα 

ηε δσή ζηνλ πιαλήηε καο;        (0.5κ) 

Παξάγεηαη Ομπγόλν, απαξαίηεην γηα ηε δσή, παξάγεηαη άκπιν, ζξεπηηθή νπζία, 

ειαηηώλεη ην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ . 

 

 

 

 

 

 

5.Γίλεηαη ην πην θάησ νηθνζύζηεκα. Να απαληήζεηε ηα πην θάησ εξσηήκαηα: 

 

 
                                           Η εξώηεζε ζπλερίδεηαη ζηελ επόκελε ζειίδα 

A 

B 
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Να νλνκάζεηε δπν βηνηηθνύο θαη δπν αβηνηηθνύο παξάγνληεο ζην πην πάλσ 

νηθνζύζηεκα.(2.0κ) 

 

Αβηνηηθνί Βηνηηθνί 

Υώκα Αγξηλά 

Πέηξεο Φπηά 

 

 

6.Πην θάησ βιέπεηε έλα πείξακα πνπ θάλακε ζην εξγαζηήξην ηεο Βηνινγίαο. Να 

ζπκεζείηε θαη λα απαληήζεηε ηα πην θάησ. 

 
 

6.α)Σν ηώδην κόιηο ήξζε ζε επαθή κε ηε παηάηα κεηαηξάπεθε  από θηηξηλσπό-

θαθέ  ζε καύξν(0.5κ) 

 

6.β)Από απηή ηελ αιιαγή θαηαιαβαίλνπκε όηη ε παηάηα 

πεξηέρεη……άκπιιν……...(0.5κ) 

 

6.γ)Να γξάςεηε αθόκε δπν ηξνθέο πνπ πεξηέρνπλ ηελ ίδηα νπζία κε ηε παηάηα.                 

(0.5κ) 

……………καθαξόληα………………    ………Ρύδη…………………… 

 

6.δ)Με πνηα ιεηηνπξγία παξάγεηαη ε πην πάλσ νπζία;… Με ηε 

θσηνζύλζεζε…………………. (0.5κ) 

 

ΜΔΡΟ Γ: (ΜΟΝΑΓΔ 6) 

Σν κέξνο απηό απνηειείηαη από ηξεηο (3) εξωηήζεηο. Να απαληήζεηε ΜΟΝΟ 

ηηο δύν (2) εξωηήζεηο. Κάζε ζωζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 3 κνλάδεο. 
 

1.α)ην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη ην γελλεηηθό ζύζηεκα ζηνλ άλδξα. Να νλνκάζεηε 

ηα δηάθνξα όξγαλα πνπ δείρλνπλ ηα βειάθηα.(1.0κ) 

               1……όξρεηο………….. 

               2……ζπεξκαηηθόο πόξνο………….. 

               3……πξνζηάηεο…αδελαο……….. 

               4……νπξήζξα…………..  

 

  
               Η εξώηεζε ζπλερίδεηαη ζηελ επόκελε ζειίδα 
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1.β)ε πνην όξγαλν παξάγνληαη ηα ζπεξκαηνδσάξηα;           (0.25κ) 

…Όξρεηο…………………………………………………………………………………

…… 

 

1.γ)ε πνην όξγαλν απνζεθεύνληαη ηα ζπεξκαηνδσάξηα;      (0.25κ) 

………Δπηδηδπκίδα……………………………………………………………………… 
                                                                   

1.δ)Πνηα ε δηαθνξά ζπέξκαηνο από ηα ζπεξκαηνδσάξηα;      (0.5κ) 

πέξκα: πεξκαηνδσάξηα θαη εθθξίκαηα 

 

1.ε)Να εμεγήζεηε ηη είλαη ε θξπςνξρία θαη πσο ζεξαπεύεηαη;(1.0κ) 

Όηαλ ν έλαο ή θαη νη δπν όξρεηο κέλνπλ ζηε θνηιία ηνπ αγνξηνύ θαη δελ θαίλνληαη. 

Θεξαπεύνληαη κε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε 

 

 

 

 

 

 

2.Σν πην θάησ ζρεδηάγξακκα δείρλεη έλα ηξνθηθό πιέγκα ηνπ δάζνπο ηεο 

Πάθνπ. Να ην κειεηήζεηε θαη λα απαληήζεηε ηα πην θάησ εξσηήκαηα. 

 

 

 

 

 
 

 
 2.α)Να γξάςεηε δπν παξαγσγνύο ηνπ πην πάλσ ηξνθηθνύ πιέγκαηνο.  (0.5κ) 

…………ρνξηάξη, ζρνηληά , ηξεκηζηά, ιαηδηά ……………………..     
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2.β)Να αλαθέξεηε  έλα θνξπθαίν ζεξεπηή ηνπ πην πάλσ πιέγκαηνο.     (0.25κ) 

………Αιεπνύ,  πηδαεηόο………………………... 

 

2.γ)Να αλαθέξεηε  έλα θπηνθάγν νξγαληζκό ηνπ πην πάλσ πιέγκαηνο. (0.25κ) 

…Αγξηλό, ιαγόο, θάζα …………………………..      

                                            

2.δ)Να αλαγλσξίζεηε  δπν νξγαληζκνύο ζην πην πάλσ πιέγκα πνπ έρνπλ ηε ζρέζε 

ζεξάκαηνο-ζεξεπηή.      

                                                                                                                 (0.5κ) 

Θήξακα: …ρνξηάξη  Θεξεπηήο :Αγξηλό (θαη πνιιά άιια δεπγάξηα)  

 

 

 

2.ε)Να γξάςεηε κηα ηξνθηθή αιπζίδα ηνπ πην πάλσ πιέγκαηνο  κε  

ηξείο(3)νξγαληζκνύο.                                                                             (0.75κ) 

π.ρ  ρνξηάξη →  Αγξηλό  → πηδαεηόο… 

 

 

2.ζη)Να αλαθέξεηε  κηα ζπλέπεηα αλ εμαθαληζζεί ν ιαγόο από ην νηθνζύζηεκα ηνπ 

δάζνπο ηεο Πάθνπ.                                                                               (0.25κ) 

…π.ρ αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ  θπηώλ    

 

2.δ)Να  αλαθέξεηε  δπν νκνηόηεηεο όισλ ησλ ηξνθηθώλ αιπζίδσλ.      (0.5κ) 

Ξεθηλνύλ από θπηά, Σα βέιε δείρλνπλ ηε ξνή ηεο Δλέξγεηαο,  Έρνπλ θνξπθαίν 

ζεξεπηή. 

 

 

3.Δλαο επηζηήκνλαο Βηνινγίαο κειέηεζε ηνπο νξγαληζκνύο ηεο Αιπθήο ηεο 

Λάξλαθαο. 

θιακίλγθν, βάηξαρνη, λεξόθηδν, πάπηεο, ζαιηγθάξηα, πεηαινύδεο, ήηαλ κόλν 

κεξηθά από ηα δώα πνπ παξαηήξεζε. 

 

3.α)Να ζπκπιεξώζεηε ην πην θάησ πίλαθα ηνπνζεηώληαο ηα δώα ηεο Αιπθήο ηεο 

Λάξλαθαο.                                                                                           (1.5κ) 

 

 

πνλδπισηά Αζπόλδπια 

Φιακίλγθν αιηγθάξηα 

Βάηξαρνη Πεηαινύδεο 

Νεξόθηδν  

Πάπηεο  
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3.β)Με βάζε πην θξηηήξην ρώξηζαλ ηνπο πην πάλσ νξγαληζκνύο;(0.25κ) 

Αλ έρνπλ πνλδπιηθή  ηήιε 

 

3.γ)Πνην δών από ηα πην πάλσ αλήθεη ζηα εξπεηά;                      (0.25κ) 

……Νεξόθηδν…………………………………………………………………………

………… 

 

3.δ)Να αλαθέξεηε δπν ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξπεηώλ.                  (0.5κ) 

Γέξκα μεξό, Γέξκα κε θνιίδεο, Πλεύκνλεο 

 

 

 

 

 

 

3.ε)Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο.      

(0.5κ) 

 

Ο βάηξαρνο γελληέηαη αξρηθά ζην λεξό αλαπλένληαο κε 

…βξάγρηα……..   θαη κεηά  δεη ζηελ μεξά  αλαπλένληαο κε 

πλεύκνλεο. Αλήθεη ζηελ νκνηαμία ησλ …Ακθίβησλ……….. . 

 

 

 

Δηζεγήηξηεο: Γεσξγία Κνύζπνπ                                              Η Γηεπζύληξηα 

                                                                                                 

                       Γέζπνηλα Καδή                                                 

 

 

 

                                                                                              Αζελά Κιεάλζνπο 
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ΓΤΜΝΑΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΣΙΑ                                                           ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2013- 2014 
 

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 
 

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ  Α´ ΣΑΞΗ 
 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 04 / 06 / 14                                                                      ΥΡΟΝΟ ΔΞΔΣΑΗ: 1. 30' 
 
Ονομαηεπώνςμο μαθηηή/ηπιαρ: ........................................................................................................... 
 
Σμήμα: .............      Απιθμόρ: ............ 
 
ΒΑΘΜΟ: .....................               ΟΛΟΓΡΑΦΩ: .................................................................................. 
 
Τπογπαθή καθηγηηή:................................................. 
 

 
ΟΓΗΓΙΔ: 
- Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από 8 ζειίδεο. 
- Οη απαληήζεηο γξάθνληαη πάλσ ζην δνθίκην ην νπνίν ζα επηζηξαθεί ζην ηέινο ηεο εμέηαζεο. 
- Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πγξνύ. 
____________________________________________________________________________ 
 
ΜΔΡΟ Α : Απνηειείηαη από έμη (6) εξσηήζεηο. Να απανηήζεηε ζε όλερ ηιρ επωηήζειρ. Κάζε νξζή 
απάληεζε βαζκνινγείηαη κε κία (1) κνλάδα. 
 
1.Να γξάςεηε ηέζζεξηο θνηλέο ιεηηνπξγίεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηα έμβια ζώμαηα.              (1κνλάδα) 
 
α. Σξέθνληαη                                                                                                                                                  
β. Αλαπηύζζνληαη                                                                                                                                           
γ. Αλαπλένπλ                                                                                                                                           
δ. Αλαπαξάγνληαη                                                                                                                                   
                                                                                                           
2.Να αλαθέξεηε  δύν ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηων θηλαζηικών πνπ ηα θάλνπλ λα μερσξίδνπλ 
από ηηο άιιεο ομοηαξίερ.                                                                                                       (1κνλάδα) 
 
 α. Γελλνύλ κηθξά (δσνηόθα) θαη ηα ζειάδνπλ κε ηνπο καζηνύο ηνπο 
 β. Σν ζώκα θαιύπηεηαη κε ηξίρσκα 
 
3.Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ θςηικού κςηηάπος κε ηνπο αξηζκνύο 1,2,3,4 .                         (1κνλάδα) 
                                              
 

 

 

Κυτταρικό τοίχωμα 

Κυτταρική ή πλαςματική μεμβράνη 

πυρήνασ 

Κυτταρόπλαςμα 
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4.Να αλαθέξεηε δύν ζωμαηικέρ αλλαγέρ πνπ ζπκβαίλνπλ ζηα αγόξηα θαη δύν ζηα θνξίηζηα θαηά ηελ 
εθηβεία.                                                                                                                                  (1κνλάδα) 
 
Αγόξηα: Αλάπηπμε γελλεηηθώλ νξγάλσλ , ρνληξαίλεη ε θσλή 
 
Κνξίηζηα: Δκθάληζε έκκελεο ξύζεο ,αύμεζε καζηνύ 
 
 
5.Να νλνκάζεηε ηο οπγανικό ζύζηημα ζην νπνίν αλήθεη ην θάζε όξγαλν.                           (1κνλάδα) 

Όπγανο πλεύκνλαο σνζήθε αηκνθόξα αγγεία ζπεξκαηηθόο πόξνο 

Οπγανικό 

ζύζηημα 

          

Αλαπλεπζηηθό 

      

Αλαπαξαγσγηθό 

             

Κπθινθνξηθό 

      

Αλαπαξαγσγηθό 

 

6. Να γξάςεηε δύν ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε ιεηηνπξγία ηεο θσηνζύλζεζεο είλαη πνιύ ζεκαληηθή 
γηα όινπο ηνπο νξγαληζκνύο ηνπ πιαλήηε καο.                                                                       (1κνλάδα) 
 
α. Με ηελ ιεηηνπξγία ηεο Φσηνζύλζεζεο ηα θπηά απειεπζεξώλνπλ ην νμπγόλν πνπ είλαη απαξαίηεην 
γηα ηελ αλαπλνή ησλ νξγαληζκώλ. 
 
β. Με ηελ ιεηηνπξγία ηεο Φσηνζύλζεζεο ηα θπηά παξάγνπλ ζξεπηηθέο νπζίεο πνπ είλαη ηξνθή γηα 
απηά αιιά θαη γηα ηνπο νξγαληζκνύο πνπ δελ θάλνπλ θσηνζύλζεζε.(ηα θπηά είλαη ε βάζε κηαο 
ηξνθηθήο αιπζίδαο) 
 
ΜΔΡΟ Β : Απνηειείηαη από έμη (6) εξσηήζεηο. Να απανηήζεηε μόνο ζηιρ ηέζζεπιρ (4). Κάζε νξζή 
απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δύν (2) κνλάδεο. 
 
1. Να ζπκπιεξώζεηε ην πην θάησ ελλνηνινγηθό δηάγξακκα πνπ αθνξά ηα ζηάδια ηηρ  
Δπιζηημονικήρ  Μεθόδος.                                                                                                 (2 κνλάδεο) 
 

 
ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ 

 
 

ΔΡΧΣΖΜΑ 
 

 

ΤΠΟΘΔΖ 
 

 
 
 

 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ 
 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑ 
 

↓                                      ↓ 

ΑΠΟΡΡΗΦΖ ΑΠΟΓΟΥΖ 

 

ΠΔΗΡΑΜΑ 
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2α.Να νλνκάζεηε ηα όπγανα ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο κε ηνπο αξηζκνύο 1,3,4,5.                                                         

                                                                                                                                                (1κνλάδα ) 

 

1 ηνκαηηθή θνηιόηεηα                                            3 ηνκάρη 

4 Λεπηό έληεξν                                                       5 Παρύ έληεξν 

 

2β.Πνηα είλαη η λειηοςπγία πνπ θάλνπλ ηα πην πάλσ όξγαλα ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο κε ηνπο 

αξηζκνύο 3 θαη 4;                                                                                                                    (1 κνλάδα)    

 

Όξγαλν κε ηνλ αξηζκό 3 : ην ζηνκάρη απνζεθεύεηαη πξνζσξηλά ε ηξνθή θαη ζπλερίδεηαη ε πέςε 

 

Όξγαλν κε ηνλ αξηζκό 4: ην ιεπηό έληεξν νινθιεξώλεηαη ε πέςε ηεο ηξνθήο θαη νη ζξεπηηθέο νπζίεο 

απνξξνθνύληαη από ηα ηνηρώκαηα ηνπ εληέξνπ γηα λα θαηαιήμνπλ ζην αίκα. 

 
3α.αο δίλεηαη ην ζρεδηάγξακκα ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο γπλαίθαο.                                             
Να νλνκάζεηε ηα δηάθνξα κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο.                                                              (1,5 κνλάδεο)                                                                                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. 

          Ωαγωγόσ  1 

          Ωοθήκη 

 

3 

           Κόλποσ 4 

           Μήτρα 

 

2 

           Τράχηλοσ 

 

5 

 6 Αιδοίο 

 



4 

 

 
 
3β. Ση είλαη η ωοππηξία θαη θάζε πόζν γίλεηαη;                                                                 (0,5 κνλάδεο)    

Δίλαη ε απειεπζέξσζε ηνπ σαξίνπ από ηελ σνζήθε ζηνλ σαγσγό θαη ζπκβαίλεη κηα θνξά θάζε κήλα 

 

4α. Ζ Γήκεηξα θαη ν Γηάλλεο είλαη έλα λεαξό δεπγάξη ην νπνίν κεηά από δύν ρξόληα γάκνπ 

απνθάζηζε λα θάλεη παηδί. Ζ Γήκεηξα έρεη ζηαθεπό καηαμήνιο κύκλο πνπ δηαξθεί 28 ημέπερ. Αλ ε 

ηειεπηαία έκκελε ξύζε ηεο (πεξίνδνο) ήηαλ ζηηο 3 Ιοςνίος πόηε αλακέλεηαη λα έρεη ηελ επόκελε 

πεξίνδν (εκεξνκελία);                                                                                                            (1κνλάδα) 

                                          1ε  Ηνπιίνπ                                                                                                 

Να γξάςεηε πόηε (πνηεο κέξεο) ε Γήκεηξα αλ έρεη ζεμνπαιηθή επαθή κπνξεί λα κείλεη έγθπνο.   

                                 Από ηηο 13 κέρξη ηηο 17 Ηνπλίνπ (θξίζηκε πεξίνδνο)                                                 

Ιούνιος 2014 

Δ Τ Τ Π Π Σ 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  
      

                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

4β.Να θαηαγξάςεηε, κε ηελ νξζή ζεηξά, ηα μέπη ηος αναπαπαγωγικού ζςζηήμαηορ ηνπ άληξα από 
ηα νπνία πεξλνύλ ηα ζπεξκαηνδσάξηα. Να μεθηλήζεηε από ηνλ ηόπν παξαγσγήο ηνπο κέρξη θαη ηελ 
έμνδό ηνπο από ην ζώκα.                                                                                                       (1κνλάδα ) 
               
               ΟΡΥΗ                   ΔΠΗΓΗΓΤΜΗΓΑ    ΠΔΡΜΑΣΗΚΟ ΠΟΡΟ    ΟΤΡΖΘΡΑ 
 
 
 

 

 

5α.Να νλνκάζεηε ην Βαζίλειο πνπ αλήθνπλ νη πην θάησ νξγαληζκνί.                                  (1 κνλάδα ) 

ΒΑΗΛΔΗΟ 
 

ΠΡΧΣΗΣΑ ΜΟΝΖΡΖ ΜΤΚΖΣΔ ΦΤΣΑ 

 
 
ΟΡΓΑΝΗΜΟΗ 
 
 
 

  

 

 
 

 

Αμοιβάδα Βακτήρια 

http://www.beer-deli.gr/forum/index.php?PHPSESSID=ukjtvo2on0jvlv8kjt5fv56mr5&action=calendar;year=2014;month=6
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5β.Πνηά είλαη ε βαζηθή δηαθνξά κεηαμύ ελόο πποκαπςωηικού θαη ελόο εςκαπςωηικού θπηηάξνπ;   

                                                                                                                                                 (1κνλάδα) 

Σν επθαξπσηηθό θύηηαξν έρεη ππξήλα ελώ ην πξνθαξπσηηθό θύηηαξν δελ έρεη.             

 
6α.Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ κηθξνζθνπίνπ.                                                                         (1κνλάδα)  
 

 

                    Πξνζνθζάικηνη θαθνί 

 

 

                        Αληηθεηκεληθνί θαθνί 

 

    Μηθξνκεηξηθόο θνριίαο 

 

                               Φσηεηλή  πεγή 

 
 
6β.Πνηά είλαη η λειηοςπγία πνπ θάλνπλ ηα πην θάησ νξγαλίδηα ηνπ θπηηάξνπ;                     (1κνλάδα)  
 
Πςπήναρ : Πεξηέρεη ην γελεηηθό πιηθό πνπ ειέγρεη όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ θπηηάξνπ. 
 
Μιηοσόνδπιο: Από ην νξγαλίδην απηό απειεπζεξώλεηαη ελέξγεηα πνπ πξνέξρεηαη από ηηο ζξεπηηθέο   
νπζίεο πνπ θαίγνληαη κε ηελ βνήζεηα ηνπ νμπγόλνπ. Ζ ελέξγεηα είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ ιεηηνπξγία 
ηνπ θπηηάξνπ. 
 

 

ΜΔΡΟ Γ: Απνηειείηαη από ηξεηο (3) εξσηήζεηο. Να απανηήζεηε μόνο ζηιρ δύο (2). Κάζε νξζή 
απάληεζε βαζκνινγείηαη κε ηξεηο (3) κνλάδεο. 
 

1α Με ηη αζρνιείηαη ε Σαξινομική Δπιζηήμη;                                                                  (0,5 κνλάδεο ) 

 

           Δίλαη ν θιάδνο ηεο Βηνινγίαο πνπ αζρνιείηαη  κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ νξγαληζκώλ  
(ηαμηλόκηζε) κε βάζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα (θνηλά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ) 
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1β. Σα πνλδπισηά απνηεινύλ ηε κία από ηηο δύν πλνκνηαμίεο ηνπ Βαζηιείνπ ησλ Εώσλ. Πνην είλαη  
ην θύξην ραξαθηεξηζηηθό ηων πονδςλωηών, ην νπνίν ηα δηαθνξνπνηεί από ηα Αζπόνδςλα.  

                                                                                                                                          (0,5 κνλάδεο)  

         Σν πνλδπισηά έρνπλ ζπνλδπιηθή ζηήιε (ελδνζθειεηό) ελώ ηα αζπόλδπια δελ έρνπλ. 

 

1γ.Να νλνκάζεηε ηελ Ομοηαξία ησλ πνλδπισηώλ πνπ αλήθνπλ ηα πην θάησ ραξαθηεξηζηηθά  

      γλσξίζκαηα.                                                                                                                     (1κνλάδα )               

 

 

Υαπακηηπιζηικά Γνωπίζμαηα 
Ομοηαξία 

πονδςλωηών 

Γελλνύλ αβγά ζηελ μεξά. Αλαπλένπλ κε πλεύκνλεο. Σν δέξκα 

ηνπο είλαη μεξό θαη θαιύπηεηαη από θνιίδεο 

                         

ΔΡΠΔΣΑ 

Γελληνύληαη θαη κεγαιώλνπλ αξρηθά ζην λεξό αλαπλένληαο κε 

βξάγρηα. 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. 

                                                                

ΑΜΦΗΒΗΑ 

Ενπλ θαη πνιιαπιαζηάδνληαη κόλν ζην λεξό. Γελλνύλ αβγά. 

Αλαπλένπλ κε βξάγρηα. Σν δέξκα ηνπο θαιύπηεηαη κε ιέπηα . 

                            

ΦΑΡΗΑ 

Γελληνύληαη ζηελ μεξά από αβγά κε ζθιεξό θέιπθνο. Σα 

πεξηζζόηεξα έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα πεηνύλ. Αλαπλένπλ κε 

πλεύκνλεο. Σν δέξκα ηνπο θαιύπηεηαη κε θηεξά. 

                          

ΠΣΖΝΑ 

 

 

1.δΝα θαηαηάμεηε ηνλ θάζε νξγαληζκό, πνπ εηθνλίδεηαη, ζηελ αληίζηνηρε Οκνηαμία πνλδπισηώλ.     

 

                                                                                                                                             (1 κνλάδα)                                                                                                              

Οκνηαμία:                

ΔΡΠΔΣΑ 

Οκνηαμία: 

ΘΖΛΑΣΗΚΑ. 

Οκνηαμία                                                      

ΑΜΦΗΒΗΑ 

Οκνηαμία:                  

ΘΖΛΑΣΗΚΑ 
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2.Ο Κώζηαο θαη ε Διέλε , καζεηέο ηεο Α΄ ηάμεο , ζέινπλ λα ειέγμνπλ ηελ ππόζεζε αλ «  ηο διοξείδιο 

ηος άνθπακα είναι απαπαίηηηο για να γίνει η Φωηοζύνθεζη» νξγαλώλνληαο ην πην θάησ 

πείξακα. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2α.Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί κε βάζε ην πείξακα πνπ έρνπλ πξνηείλεη.  

                                                                                                                                           (1,5 κνλάδεο) 

 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ 
ΚΡΑΣΖΑΝ ΣΑΘΔΡΟΤ 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ ΠΟΤ 
ΑΛΛΑΞΑΝ 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ ΠΟΤ 
ΜΔΣΡΖΑΝ 

1 Δίδνο θπηνύ Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα Παξνπζία ακύινπ 

2 Ζιηαθό θώο   

3 Πνζόηεηα λεξνύ   

4 Υισξνθύιιε   

 

2β.Σν δηάιπκα καςζηικού ναηπίος έρεη ηελ ηδηόηεηα λα δεζκεύεη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα.                           
Πνηα άιιε νπζία ζα κπνξνύζαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ  ζηελ ζέζε ηνπ ,ζην πείξακα απηό;                         
Αζβεζηόλεξν                                                                                                                     (0,5 κνλάδεο) 

 

2γ.Γηαηί ζην πείξακα ρξεζηκνπνίεζαλ θαη δεύηεξν θπηό (β)                                             (0,5 κνλάδεο) 

Σν δεύηεξν θπηό ρξεζηκνπνηήζεθε ζαλ κάξηπξαο δειαδή σο κέηξν ζύγθξηζεο. 

 

2δ.Πσο νλνκάδεηαη ε πεηξακαηηθή δηαδηθαζία πνπ γίλεηαη ζηα θύιια γηα λα θύγεη ε πξάζηλε 
ρξσζηηθή νπζία (σλωποθύλλη) , ώζηε λα κπνξέζνπκε λα αληρλεύζνπκε ην άκπιν;       (0,5 κνλάδεο) 

Απνρξσκαηηζκόο ηνπ θύιινπ 
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3α.ην πην θάησ ηποθικό πλέγμα λα νλνκάζεηε :                                                               (1 κνλάδα) 

Έλα θνξπθαίν ζεξεπηή : Πνύκα (ιηνληάξη)                    Έλα παξαγσγό: ηηάξη 

Έλα πακθάγν νξγαληζκό: Πνληίθη                                  Έλα ζήξακα: Λαγόο 

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3β.Με βάζε ην ηξνθηθό πιέγκα λα ζρεδηάζεηε δύν ηποθικέρ αλςζίδερ.                              (1κνλάδα ) 

 

 

ηηάξη → Αθξίδα → Πνληίθη → Φίδη 

Φπηά → Λαγόο → Αιεπνύ → Πνύκα 

 

 

 

3γ.Ση δείρλνπλ ηα βέλη ζε κηα ηξνθηθή αιπζίδα;                                                               (0,5 κνλάδεο )  

 

Γείρλνπλ ηελ κεηαθνξά ηεο ελέξγεηαο από ηνλ έλα νξγαληζκό ζηνλ άιιν δηακέζνπ ηεο ηξνθήο. 

 

3δ.Να αλαθέξεηε δύν είδε νξγαληζκώλ, ζην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα, πνπ αληαγσλίδνληαη κεηαμύ 

ηνπο γηα ηελ ηξνθή.                                                                                                           (0,5 κνλάδεο )  

 

Σν θίδη θαη ε θνπθνπβάγηα αληαγσλίδνληαη γηα ηνλ πνληηθό  

 

 

 

                                                                                                                              Ζ Γηεπζύληξηα:  

                                                                                                                              Διέλε ρξηζηνθίδνπ 
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ΓΤΜΝΑΙΟ  ΑΡΥ.  ΜΑΚΑΡΙΟΤ  Γ΄ -  ΠΛΑΣΤ                     ΥΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2013-2014 

           

ΓΡΑΠΣΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 

 
ΜΑΘΗΜΑ:  ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΙΚΑ      

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/6/2014     ΒΑΘΜΟ: .................................. 

ΣΑΞΗ:                  Α΄ 

ΥΡΟΝΟ:            1.30 ώρα       

 

 

 

 

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

 

 

ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΟΚΣΩ  (8) ΔΛΙΓΔ 

 

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

 
1. Να ηνπνζεηήζεηε ηηο αθόινπζεο ιεηηνπξγίεο κε ηε ζεηξά πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη:                (μ. 1) 

     κύηζη,  ωπίμανζη ωαπίος,  ηοκεηόρ, γονιμοποίηζη 

 
(α) σξίκαλζε σαξίνπ   (γ) θύεζε 
 
(β) γνληκνπνίεζε    (δ) ηνθεηόο  
 
2. Σηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί λα ζπκπιεξώζεηε ην νξγαληθό ζύζηεκα ζην νπνίν αλήθεη ην θάζε 
    όξγαλν:                                           (μ. 1) 
 

 
3. (α) Να ζπκπιεξώζηε ηα θελά ζηελ πην θάησ αληίδξαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο θσηνζύλζεζεο.  
                                   (μ. 0,75)                                                              
                                                                    Ήιηνο 
Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα +  Νεξό                                            Γιπθόδε + Ομπγόλν 
                                                             ρισξνθύιιε 
                                                
 
(β) Σε πνην κέξνο ηνπ θπηηάξνπ γίλεηαη ε πην πάλσ αληίδξαζε;       (μ. 0,25) 

      Σηνπο ρισξνπιάζηεο. 
 
4. Να θηηάμεηε κηα ηξνθηθή αιπζίδα κε ηνπο αθόινπζνπο ηέζζεξηο νξγαληζκνύο πνπ δνπλ ζε έλα  
    νηθνζύζηεκα: πονηικόρ, γεπάκι, θςηά, θίδι            (μ. 1) 
 
                         
 
 

 
Πασύ ένηεπο 

 
Πνεύμονερ 

 
Όπσειρ 

 
Απηηπίερ 

 
Πεπηηθό 

 

 
Αλαπλεπζηηθό 

 
Αλαπαξαγσγηθό 

 
Κπθινθνξηθό 

ΒΑΘΜΟΣ   

Αριθμητικά …………………….….… 

Ολογράφως:  ………..………….……  

Τπ. Καθηγητή/τριας:……………..…… 

θπηά πνληηθόο θίδη γεξάθη 
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5. Να γξάςεηε ζηε ζηήιε Γ΄ ην γξάκκα πνπ ηαηξηάδεη, αληηζηνηρώληαο ηηο θξάζεηο ηεο ζηήιεο Α΄ κε  
    ηηο ιέμεηο ηεο ζηήιεο Β΄. Πξνζνρή ζηε  ζηήιε Β΄ πεξηζζεύεη κία ιέμε.                (μ. 1) 
    

 
ηήλη Α΄ 

 
ηήλη Β΄ 

 
ηήλη Γ΄ 

 
1.  Σύλνιν νξγάλσλ πνπ ζπλεξγάδνληαη γηα κηα ιεηηνπξγία. 

2.  Απνηειείηαη από έλα ζύλνιν νξγαληθώλ ζπζηεκάησλ.  

3.  Σύλνιν ηζηώλ πνπ ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ ίδηα ιεηηνπξγία. 

4.  Σύλνιν όκνησλ θπηηάξσλ πνπ θάλνπλ ηελ ίδηα ιεηηνπξγία.       

 
Α. Ηζηόο    

Β. Κύηηαξν 

Γ. Οξγαληθό  ζύζηεκα  

Γ. Όξγαλν 

Δ. Οξγαληζκόο   

 
1.     Γ 

2.     Δ 

3.     Γ 

4.     Α 

 

 

6. Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα θαηαηάζζνληαο ηνλ θάζε νξγαληζκό ζην βαζίιεην ζην 

    νπνίν αλήθεη.                  (μ. 1) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
1. (α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ θπηηάξνπ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνπο αξηζκνύο 1- 4.                  (μ. 1)  

 
1.   ππξήλαο                   

       
2.  πιαζκαηηθή κεκβξάλε 

       
3.  θπηηαξόπιαζκα 

       
      4.  κηηνρόλδξηα      
         

     (β) Να γξάςεηε ζε πνην νξγαλίδην ηνπ θπηηάξνπ γίλνληαη νη πην  
          θάησ ιεηηνπξγίεο:                                                           (μ. 1) 
 
         Πεξηέρεη γελεηηθό πιηθό θαη ειέγρεη όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ θπηηάξνπ:   ππξήλαο 
 
         Απνζεθεύεη λεξό θαη άιιεο ζξεπηηθέο νπζίεο γηα ην θύηηαξν:  ρπκνηόπην 
 
         Παξάγεη ελέξγεηα γηα ηηο δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ θπηηάξνπ:  κηηνρόλδξην 
 
         Πξνζηαηεύεη ην θπηηθό θύηηαξν θαη ηνπ δίλεη ζηαζεξό ζρήκα: θπηηαξηθό ηνίρσκα 
 

 
Οπγανιζμοί  

 
Βαζίλειο 

 
Βαθηήξην ζηαθπιόθνθθνπ 

 
Μνλήξε 

 
Πεξηζηέξη 

 
Εώα 

 
Ακνηβάδα 

 
Πξώηηζηα 

 
Τξηαληαθπιιηά 

 
Φπηά 
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2. (α) Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ πνπ δείρλνπλ νη πην θάησ εηθόλεο: 
       (μ. 1) 

 

 
(β) Να πεξηγξάςεηε ζε ζπληνκία ηε ιεηηνπξγία πνπ επηηεινύλ ηα πην θάησ όξγαλα.                  (μ. 1)  
 
Πλεύκνλεο: Όξγαλα ππεύζπλα γηα ηελ αλαπλνή. Γηεπθνιύλνπλ ηελ πξόζιεςε νμπγόλνπ θαη  
                   ηελ απνβνιή δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. 
         
Σηνκάρη: Πξνζσξηλή απνζήθεπζε ηεο ηξνθήο θαη ζπλέρηζε ηεο πέςεο ηεο ηξνθήο. 
 
   
3. (α) Τν πην θάησ ζρήκα δείρλεη ην αξζεληθό γελλεηηθό ζύζηεκα. Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα πνπ  
          αληηζηνηρνύλ ζηνπο αξηζκνύο 1- 4.                                                                     (μ. 1)  

 
1.  Όξρηο                         

         
2.  Σπεξκαηηθόο πόξνο 
         
3.  Πξνζηάηεο αδέλαο 

        
4.  Οπξήζξα 

         
    (β) i. Να γξάςεηε πώο νλνκάδεηαη ε πάζεζε θαηά ηελ νπνία ην  
            όξγαλν κε ηνλ αξηζκό 1 παξακέλεη ζηελ θνηιηαθή πεξηνρή.                          
 
              Κξπςνξρία                       (μ. 0,25) 

 
 

        ii. Τη κπνξεί λα πξνθαιέζεη ε πάζεζε απηή ζε έλαλ άληξα, αλ δελ αληηκεησπηζηεί έγθαηξα; 
            Να εμεγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.          (μ. 0,75) 
 
 Ζ παξακνλή ησλ όξρεσλ ζηελ θνηιηαθή πεξηνρή πξνθαιεί θαηαζηξνθή ησλ   
            ζπεξκαηνδσαξίσλ, ιόγσ ηεο πην ςειήο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζώκαηνο ζε ζρέζε κε ην       
            όζρεν, θαη ν άληξαο κπνξεί λα κείλεη ζηείξνο θαη λα κελ κπνξεί λα θάλεη παηδηά.   
            
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Αηκνθόξα αγγεία Σπνλδπιηθή ζηήιε Σπθώηη Νεθξά 
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4. Τν πην θάησ ζρεδηάγξακκα παξνπζηάδεη έλα ηξνθηθό πιέγκα. Αθνύ ην κειεηήζεηε, λα  
     απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     (α) Να νλνκάζεηε:                                          (μ. 1)                                                         

          έλα θπηνθάγν νξγαληζκό: αθξίδα, ζθίνπξνο, ιαγόο, πνληηθόο 

    έλαλ πακθάγν νξγαληζκό: πνληηθόο 

    έλα ζεξεπηή ηνπ βαηξάρνπ: θνπθνπβάγηα, θίδη 

    έλα ζήξακα ηεο θνπθνπβάγηαο: βάηξαρνο, θίδη 

     (β) Να εμεγήζεηε ζε ζπληνκία ηη ζα ζπκβεί ζηνλ πιεζπζκό ησλ ζθίνπξσλ, αλ εμαθαληζηεί ν  
          πιεζπζκόο ηεο αιεπνύο.            (μ. 0,5)                                                                                       
   
           Ζ αιεπνύ είλαη ν κνλαδηθόο ζεξεπηήο ηνπ ζθίνπξνπ. Οπόηε, αλ εμαθαληζηεί ν  
           πιεζπζκόο ηεο αιεπνύο, ν πιεζπζκόο ησλ ζθίνπξσλ ζα απμεζεί γηαηί δελ ζα έρνπλ  
           θαλέλα λα ηνπο ηξώεη. 
 
     (γ) Πνηα είλαη ε πξσηαξρηθή πεγή ελέξγεηαο ηνπ πην πάλσ νηθνζπζηήκαηνο θαη πώο θαηαιήγεη  
          ζηνπο δηάθνξνπο νξγαληζκνύο;           (μ. 0,5) 
 
          Ζ πξσηαξρηθή πεγή ελέξγεηαο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο είλαη ν ήιηνο θαη θαηαιήγεη ζηνπο  
          δηάθνξνπο νξγαληζκνύο κέζσ ησλ ηξνθηθώλ αιπζίδσλ (ν έλαο απνηειεί ηελ ηξνθή  
          ηνπ άιινπ). 
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5. (α) Να γξάςεηε ζηε ζηήιε Γ΄ ην γξάκκα πνπ ηαηξηάδεη, αληηζηνηρώληαο ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α΄  
         κε ηηο θξάζεηο ηεο ζηήιεο Β΄.             (μ. 1,25) 
    

 
ηήλη Α΄ 

 
ηήλη Β΄ 

 
ηήλη Γ΄ 

 
Βαζίλειο 

 
Υαπακηηπιζηικά 

 
Ανηιζηοίσιζη 

 
1.  Μύθεηεο 

2.  Μνλήξε 

3.  Εώα 

4. Φπηά 

5.  Πξώηηζηα 

 

 
 Α. Μνλνθύηηαξνη νξγαληζκνί κε ππξήλα. 

 Β. Οξγαληζκνί νη νπνίνη θσηνζπλζέηνπλ. 

 Γ. Μνλνθύηηαξνη νξγαληζκνί ρσξίο ππξήλα.  

 Γ. Πνιπθύηηαξνη νξγαληζκνί κε θπηηαξηθό ηνίρσκα,  
     πνπ βξίζθνπλ έηνηκε ηξνθή από ην πεξηβάιινλ ηνπο. 
 
 Δ. Πνιπθύηηαξνη νξγαληζκνί κε θύηηαξα ρσξίο 
      θπηηαξηθό ηνίρσκα, αιιά κε ππξήλα. 
  

 
1.      Γ 

2.      Γ 

3.      Δ 

4.      Β 

5.      Α 

    
    (β) Να αλαθέξεηε ην θξηηήξην κε ην νπνίν ζα μερσξίδαηε ηα πην θάησ δεπγάξηα νξγαληζκώλ.  
                                     (μ. 0,75) 

 
6. (α) Πνηα δηαδηθαζία νλνκάδνπκε γνληκνπνίεζε θαη ζε πνην όξγαλν γίλεηαη;      (μ. 0,5) 
 
          Γνληκνπνίεζε είλαη ε έλσζε ηνπ ππξήλα ηνπ ζπεξκαηνδσαξίνπ κε ηνλ ππξήλα ηνπ  
          σαξίνπ θαη γίλεηαη ζηνλ σαγσγό. 
 
    (β) i. Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα πνπ ζεκεηώλνληαη ζην πην θάησ ζρήκα κε 
            ηνπο αξηζκνύο 1- 4.                                                                    (μ. 1) 
 

1.    ακληαθόο   ζάθνο                     

      2.    ακληαθό πγξό 

      3.    νκθάιηνο ιώξνο 

      4.    πιαθνύληαο      

         ii. Να εμεγήζεηε ηνλ ξόιν ησλ νξγάλσλ πνπ ζεκεηώλνληαη ζην ζρήκα κε  
             ηνπο πην θάησ αξηζκνύο:                                                                              (μ. 0,5) 
 
Αξηζκόο 2: Τν ακληαθό πγξό πξνζηαηεύεη ην έκβξπν από ηηο επηδξάζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο  
                  (ζνξύβνπο, θηππήκαηα θηι.) 
 
Αξηζκόο 3: Ο νκθάιηνο ιώξνο κεηαθέξεη ζξεπηηθέο νπζίεο θαη νμπγόλν από ηε κεηέξα ζην  
                  έκβξπν. 
 
 

 
Εεςγάπια οπγανιζμών 

 
Κπιηήπιο 

 
Πεύθν - Μαληηάξη 

 
Πώο ν νξγαληζκόο εμαζθαιίδεη ηελ ηξνθή ηνπ 

 
Πνληίθη - Βαθηήξην Σηαθπιόθνθθνπ 

 
Πόζα θύηηαξα ρξεηάδνληαη γηα λα δνκεζεί ν νξγαληζκόο 

 
Ακνηβάδα - Βαθηήξην Σαικνλέιαο  

 
Σηα θύηηαξα ηνπο ππάξρεη ππξήλαο ή όρη 
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ΜΔΡΟ Γ΄: Απνηειείηαη από ηξεηο (3) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε ηξεηο (3) 
κνλάδεο. Από ηιρ ηπειρ (3) επωηήζειρ να απανηήζεηε ΜΟΝΟ ζηιρ δύο (2). 
 
1. Ζ Άλλα ήζειε λα κειεηήζεη ηε ιεηηνπξγία ηεο θσηνζύλζεζεο θαη έθαλε ην αθόινπζν πείξακα: 

Πήξε έλα πξάζηλν θπηό, ην πόηηζε θαη θάιπςε κε καύξε ηαηλία έλα κέξνο ελόο θύιινπ ηνπ.          
Τν  άθεζε δίπια ζην αλνηθηό παξάζπξν γηα 2-3 κέξεο.  
Να απαληήζεηε ζηα εξσηήκαηα πνπ αθνινπζνύλ: 

 
(α) i. Πνην παξάγνληα ζέιεη λα ειέγμεη ε Άλλα ζην πείξακά ηεο;  (μ. 0,25) 
 
     Αλ ν ήιηνο είλαη απαξαίηεηνο παξάγνληαο γηα ηελ θσηνζύλζεζε. 
 
     ii. Να αλαθέξεηε έλαλ παξάγνληα ή πξώηε ύιε πνπ θξάηεζε ζηαζεξό 
        ζην πείξακά ηεο.                                                                   (μ. 0,25) 

         
        Φισξνθύιιε, Νεξό, Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα 
 
(β) Ζ Άλλα κεηά από κεξηθέο κέξεο έθνςε ην θύιιν πνπ ήηαλ θαιπκκέλν 
     κε ηαηλία, γηα λα ειέγμεη αλ έθαλε θσηνζύλζεζε. 
 

i. Πνηα δηαδηθαζία πξέπεη λα θάλεη ζην θύιιν, πξηλ ειέγμεη αλ έθαλε θσηνζύλζεζε θαη πνην  
  δηάιπκα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη;                              (μ. 0,5) 

 
Γηαδηθαζία: απνρξσκαηηζκό       

 
Γηάιπκα: νηλόπλεπκα 

    
     ii. Πνηα νπζία ζα αθαηξέζεη από ην θύιιν κε ηε δηαδηθαζία απηή;                (μ. 0,25) 
 
        Τελ ρισξνθύιιε. 
 
     iii. Πνηα νπζία πξέπεη λα αληρλεύζεη ζην θύιιν ηνπ θπηνύ, γηα λα δηαπηζηώζεη όηη έθαλε  
         θσηνζύλζεζε;              (μ. 0,25) 
 
         Τν άκπιν. 
     
 iv. Σηνλ πην θάησ πίλαθα λα ζπκπιεξώζεηε ηα αθόινπζα:  

 Πνην δηάιπκα ζα ρξεζηκνπνηήζεη ζηελ πην πάλσ αλίρλεπζε;  

 Πνην είλαη ην αξρηθό ρξώκα ηνπ δηαιύκαηνο θαη πνηεο αιιαγέο ζα παξαηεξήζεη ζην ρξώκα 
απηό ζηελ πεξηνρή Α θαη ζηελ πεξηνρή Β ηνπ θύιινπ; 

                   (μ. 1) 

 
Φύιιν 

 
Γηάιπκα 

Αξρηθό ρξώκα 
δηαιύκαηνο 

Τειηθό ρξώκα 
δηαιύκαηνο 

 
Πεξηνρή Α 

 

 
 

ησδίνπ 

 
 

θηηξηλνθαθέ 

 
καύξν 

 
Πεξηνρή Β 

 

   
θηηξηλνθαθέ 

 
     v. Να εμεγήζεηε ηα απνηειέζκαηα ηνπ πεηξάκαηνο γηα ηελ πεξηνρή Β:       (μ. 0,5) 
 
         Σηελ πεξηνρή Β ηνπ θύιινπ ην ρξώκα ηνπ ησδίνπ έκεηλε θηηξηλνθαθέ, γεγνλόο πνπ  
         δείρλεη όηη δελ ππάξρεη άκπιν. Έηζη ζπκπεξαίλνπκε, όηη ζηελ πεξηνρή απηή δελ έγηλε  
         θσηνζύλζεζε, γεγνλόο πνπ δείρλεη όηη ην θσο ηνπ ήιηνπ είλαη απαξαίηεηνο  
         παξάγνληαο γηα λα γίλεη ε ιεηηνπξγία απηή. 

A B
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2. Σηνλ 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 ην ζύκβνιν – ζεκαίλεη όηη ην ραξαθηεξηζηηθό δελ ππάξρεη.  
 

 

Εών 

Χαξαθηεξηζηηθά 

Αξηζκόο 
πνδηώλ Φηεξά Φνιίδεο Τξίρσκα 

Α 
2 

+ - - 

Β 
4 

- - + 

Γ 
4 

- + - 

Γ 
2 

- - + 

   
 (α) Αθνύ κειεηήζεηε ηνλ πίλαθα λα γξάςεηε πνην από ηα πην πάλσ δώα αλήθεη ζηελ  
          νκνηαμία:                                                                                                                       (μ. 1)  

         i. Τσλ εξπεηώλ:  Γ  

ii. Τσλ πηελώλ:  Α 

iii. Τσλ ζειαζηηθώλ:   Β    θαη    Γ 

     (β) i. Σε πνηα ζπλνκνηαμία αλήθνπλ ηα πην πάλσ δώα;                                                 (μ. 0,25) 

        Σηελ ζπλνκνηαμία ησλ ζπνλδπισηώλ. 
 
     ii. Να αλαθέξεηε ην θξηηήξην πνπ ρξεζηκνπνηήζαηε ζηελ πην πάλσ θαηάηαμε.           (μ. 0,25)
    

             Αλ ηα δώα έρνπλ ζπνλδπιηθή ζηήιε ή όρη. 
            
     (γ) Να γξάςεηε δύν άιια ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα πνπ έρνπλ ηα ζειαζηηθά, εθηόο από απηά 
         πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ πην πάλσ πίλαθα.                                                                   (μ. 0,5) 
 

     i. Γελλνύλ δσληαλά κηθξά.         

     ii. Θειάδνπλ ηα κηθξά ηνπο. 

     (δ) Να γξάςεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηνύζαηε, γηα λα δηαθξίλεηε 
         επηζηεκνληθά ηνλ βάηξαρν από ηελ ηζηπνύξα ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πην θάησ πίλαθα.  (μ. 1) 
 

 
Οξγαληζκόο 

 
Χαξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα όζνλ αθνξά: 

 
Τν δέξκα 

 
Τελ αλαπλνή 

 
 

Δλήιηθαο 
Βάηξαρνο 

 
 

Λείν θαη Υγξό 

 
 

Αλαπλέεη κε πλεύκνλεο 

 
 
Τζηπνύξα 
 
 

 

 
 

Καιύπηεηαη κε ιέπηα 

 
 

Αλαπλέεη κε βξάγρηα 
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3. Ζ Νίθε είλαη παληξεκέλε κε ηνλ Αληξέα εδώ θαη  
    δύν (2) ρξόληα θαη απνθάζηζαλ όηη είλαη θαηξόο   
    λα θάλνπλ έλα παηδί. Ζ Νίθε έρεη θαλνληθό  
    θαηακήλην θύθιν 28 εκεξώλ θαη είρε έκκελε 
    ξύζε ζηηο 3 Ηνπλίνπ. 
 
 
 
 
   (α) Να ππνινγίζεηε:                                        (μ. 1) 
 
        
         i. Πνηα κέξα ζα έρεη σνξξεμία: Σηηο 16 Ηνπλίνπ. 

         ii. Πνηεο κέξεο είλαη ε θξίζηκε πεξίνδνο: Από ηηο 13 κέρξη ηηο 18 Ηνπλίνπ. 

         iii. Αλ δελ κείλεη έγθπνο, ηόηε πόηε ζα έρεη ηελ επόκελε πεξίνδν: Τελ 1ε Ηνπιίνπ. 

      

   (β) i. Σην πην θάησ δηάγξακκα, λα δείμεηε ηελ πνξεία πνπ ζα αθνινπζήζνπλ ηα  
           ζπεξκαηνδσάξηα ζην ζώκα ηνπ Αληξέα. Να μεθηλήζεηε από ην όξγαλν παξαγσγήο κέρξη  
           θαη ηελ έμνδό ηνπο.                      (μ. 1) 
 
 
       
 
   
         ii. Να γξάςεηε δύν όξγαλα πνπ εκπινπηίδνπλ ηα ζπεξκαηνδσάξηα κε πγξά θαηά ηελ έμνδό  
         ηνπο από ην ζώκα.                                                       (μ. 0,5) 
 
         Όξρηο, Δπηδηδπκίδα, Πξνζηάηεο αδέλαο, Σπεξκαηνδόρνο θύζηε 
 
   (γ) Πώο νλνκάδεηαη ην πξώην θύηηαξν ηνπ λένπ νξγαληζκνύ θαη πόηε μεθηλά ε εγθπκνζύλε; 
                           (μ. 0,5) 
 
    Πξώην θύηηαξν ηνπ νξγαληζκνύ: δπγσηό 
 
    Ζ εγθπκνζύλε μεθηλά: όηαλ ε κάδα θπηηάξσλ εκθπηεύεηαη ζην ηνίρσκα ηεο κήηξαο. 

 
 
 
 
 

         Ζ Γηεπζύληξηα 

         

     Μαξία Διεπζεξίνπ 

ΙΟΤΝΙΟ 2014 

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       

Όξρηο 

 
Δπηδηδπκίδα Σπεξκαηηθόο 

πόξνο 
Οπξήζξα 

 



ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΙΟΤ ΓΟΜΔΣΙΟΤ            ΥΟΛΙΚΗ  ΥΡΟΝΙΑ  2013-2014 
 

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 
 
Μάθημα: Φςζιογνωζηικά  Σάξη: Α΄ Ημεπομηνία: 06/06/2014 Γιάπκεια: 1:30΄ 
 
Ολνκαηεπώλπκν: ………………………………………………………  Τκήκα:……..    Αξ:…….  
 
Βαζκόο:…………  Οινγξάθσο:…………..……… Υπνγξ. Καζεγεηή:…………………..……… 
 

 
ΟΓΗΓΙΔ: 
 

 Να γξάςεηε κόλν κε κπιε ή καύξε πέλα. 

 Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πγξνύ. 

 Τν εμεηαζηηθό δνθίκην ησλ Φπζηνγλσζηηθώλ απνηειείηαη από ελλέα (9) ζειίδεο θαη 
ρσξίδεηαη ζε ηξία κέξε Α, Β θαη Γ. Να απαληήζεηε ζε όια ηα κέξε ζύκθσλα κε ηηο 
νδεγίεο. 

 
 

ΜΕΡΟΣ Α΄: (6 μονάδερ) 

Να απανηήζεηε ΟΛΕΣ ηιρ επωηήζειρ (1-6). Κάθε ζωζηή απάνηηζη βαθμολογείηαι  
με ΜΙΑ (1) μονάδα. 
 

1. Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο πην θάησ νξγαληζκνύο κε ην Βαζίιεην ζην νπνίν αλήθνπλ. 

                   (κ. 1) 

 Οπγανιζμόρ Ανηιζηοίσιζη  Βαζίλειο 

Α. 

 

Ακνηβάδα 

Α - …… 1. Μύθεηεο 

Β. 

 
Τνπιίπα 

Β - …….. 2. Μνλήξε 

Γ. 

 

Καιακάξη 

Γ - …….. 3. Πξώηηζηα 

Γ. 

 
Κνθθηλνκαλίηαξν 

Γ - …….. 4. Εώα 

Δ. 

 
Σηαθπιόθνθθνο 

Δ - …….. 5. Φπηά 

3 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 
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2. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ώζηε λα πεξηγξάθνληαη ζσζηά ηα βήκαηα ηεο  

 Δπιζηημονικήρ Μεθόδος.                (κ. 1) 
 

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

4. ……………………… 5.   Απνηειέζκαηα                6. …………………....…. 

 

3. Να αληηζηνηρίζεηε ηηο έλλνηεο ηεο ζηήιεο Α κε ηηο πξνηάζεηο ηεο ζηήιεο Β βάδνληαο  

δίπια από ηελ θάζε έλλνηα ηεο ζηήιεο Α ηνλ θαηάιιειν αξηζκό από ηε ζηήιε Β. Γηα  
ηελ θάζε έλλνηα ηεο ζηήιεο Α ππάξρεη κόλν κία ζσζηή απάληεζε από ηε ζηήιε Β.

                    (κ. 1) 
   Α     Β 
 

______ α. Ππξήλαο    1. Διέγρεη πνηεο νπζίεο κπαίλνπλ ή  
       βγαίλνπλ από ην θύηηαξν. 
 

______ β. Κπηηαξηθή κεκβξάλε  2. Απνηειείηαη από δηαθνξεηηθνύο  
      ηζηνύο θαη θάλεη κία ζπγθεθξηκέλε  
      ιεηηνπξγία. 
 

______ γ. Όξγαλν    3.Πξνζηαηεύεη ην θπηηθό θύηηαξν θαη  
       ηνπ δίλεη ζηαζεξό ζρήκα. 
 

______ δ. Κπηηαξηθό ηνίρσκα  4. Διέγρεη όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ  
       θπηηάξνπ. 

4. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα έηζη ώζηε λα πεξηγξάθεηαη 

ζσζηά ε ιεηηνπξγία ηεο Φωηοζύνθεζηρ.             (κ. 1) 

 
 

5. Γίλεηαη ε πην θάησ ηξνθηθή αιπζίδα. Αθνύ ηε κειεηήζεηε λα απαληήζεηε ζηα 

εξσηήκαηα πνπ αθνινπζνύλ. 

 

 
 

(α) Να γξάςεηε έλα δεπγάξη νξγαληζκώλ πνπ απνηεινύλ ζήξακα θαη ζεξεπηή 
ζπκπιεξώλνληαο θαηάιιεια ηνλ πην θάησ πίλαθα.        (κ. 0,4) 
 

Θήπαμα Θηπεςηήρ 

 
 

 

 

(β) Να γξάςεηε δύν θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ηωλ ηξνθηθώλ αιπζίδωλ.       (κ.0,6) 
 

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

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

 

 

Νεξό 
 

Ζιηαθό θσο 

Φύθε 
(πξάζηλα  
Καηώηεξα 

θπηά) 
Γαξίδα Πηγθνπίλνο 

Όξθα 

Παξαηήξεζε 

Σπκπέξαζκα Πείξακα 

Υπόζεζε 

4 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

Φισξνθύιιε 

Γηνμείδην 

ηνπ άλζξαθα Ομπγόλν Γιπθόδε 

Γαξίδα     Πηγθνπίλνο 

Πηγθνπίλνο     Όξθα 

Φύθε     Γαξίδα 

Ξεθηλνύλ πάληα κε θπηά. 

Τειεηώλνπλ κε θνξπθαίν ζεξεπηή. 

Πεξηιακβάλνπλ πεξηζζόηεξνπο από 2 νξγαληζκνύο 
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6. Σην πην θάησ ζρεδηάγξακκα απεηθνλίδνληαη ηα γελλεηηθά θύηηαξα ηνπ αλζξώπνπ. 

Αθνύ ηα κειεηήζεηε λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 

  

 

(α) Να νλνκάζεηε ηα θύηηαξα Α θαη Β. 

                                                     (κ.0,6) 

Κύηηαξν Α: ………………………..…….. 

Κύηηαξν Β: ………………………..…….. 

 

(β) Να γξάςεηε κηα δηαθνξά κεηαμύ ησλ θπηηάξωλ Α θαη Β.                            (κ.0,4) 

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

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

 

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β΄: (8 μονάδερ) 
 
 
Να απανηήζεηε κόλν ζηηο 4 από ηηο 6 εξωηήζεηο. Κάθε ζωζηή απάνηηζη 
βαθμολογείηαι με 2 μονάδερ. 
 
 

1. (α) Να γξάςεηε κηα νκνηόηεηα θαη κηα δηαθνξά αλάκεζα ζηα Ψάξηα θαη ηα Εξπεηά  

 ιακβάλνληαο ππόςε ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα θάζε νκνηαμίαο.         (κ. 1) 
 

Οκνηόηεηα: …………………………………………………………………………………… 

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

Γηαθνξά: ……………………………………………..……………………………………… 

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

 
(β) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο:      (κ. 0,4+0,6=1) 

  
 Σε έλα δσνινγηθό θήπν, έλα ιηνληάξη κε κία ηίγξε δεπγαξώλνπλ θαη πξνθύπηεη έλαο  

 νξγαληζκόο ν νπνίνο δελ κπνξεί λα δώζεη απνγόλνπο. Οη ππεύζπλνη ηνπ δσνινγηθνύ  

 θήπνπ ζθέθηεθαλ όηη κάιινλ ην ιηνληάξη κε ηελ ηίγξε (αλήθνπλ / δελ αλήθνπλ)  

………………………………………ζην ίδην είδνο επεηδή ………………………………… 

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

 

 

 

 

Κύτταρο Α 

Κύτταρο Β 

Ψάξην 

 

Σπεξκαηνδσάξην 

Ψάξην κεγαιύηεξν από ζπεξκαηνδσάξην. 

Ψάξην ζρήκα ζθαηξηθό – ζπεξκαηνδσάξην πδξνδπλακηθό ( κε νπξά) 

Σπεξκαηνδσάξην ελεξγεηηθή θίλεζε – σάξην παζεηηθή 

Οκνηόηεηα: γελλνύλ απγά. 

 

Γηαθνξέο: Χάξηα ιέπηα ζην δέξκα-εξπεηά θνιίδεο, ςάξηα αλαπλένπλ κε 

βξάγρηα-εξπεηά κε πλεύκνλεο, ςάξηα δνπλ ζην λεξό-εξπεηά μεξά θαη 

θάπνηα ζην λεξό. 

δελ αλήθνπλ 

νη απόγνλνη ηνπο δελ κπνξνύλ λα δώζνπλ απνγόλνπο / δελ είλαη γόληκνη 

http://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=F9aJsCqxxIhxXM&tbnid=BY_sixJXMeHLsM:&ved=0CAUQjRw&url=http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A103/517/3368,13581/&ei=AWCJU9OwAYfGPbKggLAL&bvm=bv.67720277,d.ZWU&psig=AFQjCNFUhDR01WH2BRMldxAprXZzWbr-Xg&ust=1401598292965448
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2. (α) Σηελ πην θάησ εηθόλα Α θαίλεηαη έλαο κνλνθύηηαξνο νξγαληζκόο.  

Αθνύ ηνλ κειεηήζεηε λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 
 

 

 

Δηθόλα Α 

 

Πξόθεηηαη γηα πξνθαξπωηηθό ή επθαξπωηηθό νξγαληζκό;                                        (κ. 1) 
Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο αλαθέξνληαο έλα ιόγν  από ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 
ζαο δίλνληαη πην πάλσ. 
 
Ο νξγαληζκόο ηεο εηθόλαο Α είλαη ………………………………………….. δηόηη:  

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

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

 
 
 (β)(i) Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ θωηνληθνύ κηθξνζθνπίνπ κε ηα γξάκκαηα Α-Γ  

πνπ θαίλνληαη ζηελ πην θάησ εηθόλα.            (κ.0.6) 
 

 

 

 

Α. ………………………………………… 

Β. ………………………………………… 

Γ. ………………………………………… 

Φσηνληθό κηθξνζθόπην 

 

(ii) Έλαο καζεηήο Α΄ γπκλαζίνπ ρξεζηκνπνίεζε ην θσηνληθό κηθξνζθόπην γηα λα 
παξαηεξήζεη θύηηαξα ηεο επηδεξκίδαο ηνπ θξεκκπδηνύ. Γηα ηελ κηθξνζθνπηθή 
παξαηήξεζε ρξεζηκνπνίεζε ηνπο θαθνύο Φ1-κεγέζπλζε 10Χ θαη Φ2-κεγέζπλζε 
100Χ όπσο δείρλεη ε πην πάλσ εηθόλα. 

Να ππνινγίζεηε πόζεο θνξέο πην κεγάια από ην πξαγκαηηθό ηνπο κέγεζνο 
βιέπεη ν καζεηήο ηα θύηηαξα. (εθηόο από ην ηειηθό απνηέιεζκα, λα γξάςεηε θαη ηελ 
πξάμε πνπ θάλαηε)             (κ. 0,4) 

 

 

        Απάληεζε: …………………… 
 
 
 
 
 

Γ 

Β 

Α 

Φ1 

10Χ 

Φ2 

100Χ 

Πςπήναρ 

επθαξπσηηθόο 

έρεη ππξήλα ζην θύηηαξν ηνπο 

Μαθξνκεηξηθόο θνριίαο 

 

Αληηθεηκεληθόο θαθόο 

 

Οπηηθή ηξάπεδα 

10ρ100=1000 (0,3) 

1000 θνξέο (0,1) 
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3. (α) Να κειεηήζεηε ηηο πην θάησ εηθόλεο πνπ δείρλνπλ δηάθνξα θπηά ζε δηαθνξεηηθέο  

 ζπλζήθεο θαη λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 
 

 

 

 
Δικόνα 1 Δικόνα 2 Δικόνα 3 

 

Τα θπηά πνπ δείρλνπλ νη εηθόλεο 1, 2, 3 κπνξνύλ λα θσηνζπλζέζνπλ;  
Να δηθαηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο.           (κ 1,5) 

 

Φπηό εηθόλαο 1: ……………………………………………………………………………… 

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

Φπηό εηθόλαο 2 (ιεπθό κέξνο θύιινπ): …………………………………………………… 

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

Φπηό εηθόλαο 3: ……………………………………………………………………………… 

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

(β) Να νλνκάζεηε ην οπγανίδιο ηνπ θπηηθνύ θπηηάξνπ ζην νπνίν γίλεηαη ε ιεηηνπξγία 
ηεο θωηοζύνθεζηρ.            (κ. 0,5) 
…………………………………………………………………………………………………. 

 

4.  (α) Ζ πην θάησ εηθόλα δείρλεη έλα νηθνζύζηεκα. Αθνύ ην κειεηήζεηε λα  

 απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 
 

 
 

Να γξάςεηε:                (κ. 0,6) 
 

(α) Έλαλ βηνηηθό παξάγνληα  

(β) Έλαλ αβηνηηθό παξάγνληα  

 

 (β) Να εμεγήζεηε ηνλ όξν:.             (κ. 0,6) 
 

  Οηθνζύζηεκα: ……………………………………………………………………….. 

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

 (γ) Να γξάςεηε κία δηαθνξά κεηαμύ απηόηξνθωλ θαη εηεξόηξνθωλ νξγαληζκώλ. 
                 (κ. 0,8) 
  ………………………………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………………………………… 

Λεςκό μέπορ θύλλος. 

Φςηό 

ππάζινο, 

ποηιζμένο, 

εκηεθειμένο 

ζηο ηλιακό 

θώρ και ηο 

διοξείδιο 

ηος 

άνθπακα. 

Γιάλςμα 

καςζηικού 

ναηπίος 

Γιαθανέρ 

πλαζηικό 

ζακούλι 

Όρη (0,2) δηόηη δελ έρεη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (0,3) πνπ είλαη 

απαξαίηεηε πξώηε ύιε γηα ηε θσηνζύλζεζε. 

Όρη (0,2) δηόηη δελ έρεη ρισξνθύιιε (0,3) πνπ είλαη απαξαίηεηνο 

παξάγνληαο γηα ηε θσηνζύλζεζε. 

Ναη, (0,2) δηόηη έρεη όινπο (0,3) ηνπο παξάγνληεο πνπ είλαη 

απαξαίηεηνη γηα ηε θσηνζύλζεζε –θπηό πξάζηλν/ρισξνθύιιε, 

ειηαθό θσο, λεξό θαη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα. 

ρισξνπιάζηεο 

Πξόβαην, δέληξν, ινπινύδηα 

 

Σύλλεθα, βξνρή, ρώκα, λεξό 

Τν ζύλνιν ησλ βηνηηθώλ(0,2) θαη αβηνηηθώλ (0,2)παξαγόλησλ κηαο 

πεξηνρήο θαζώο θαη νη κεηαμύ ηνπο ζρέζεηο(0,2) /αιιειεπηδξάζεηο. 

Απηόηξνθνη – θηηάρλνπλ κόλνη ηνπο ηελ ηξνθή ηνπο 

Δηεξόηξνθνη –βξίζθνπλ έηνηκε ηελ ηξνθή ηνπο από ην πεξηβάιινλ 

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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5. (α) Γίλεηαη ην πην θάησ ηξνθηθό πιέγκα. Αθνύ ην κειεηήζεηε, λα απαληήζεηε ζηηο 

εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 
 

 
 

(i) Να γξάςεηε:               (κ. 0,6) 
 

(α) Έλαλ ζαξθνθάγν νξγαληζκό  

(β) Έλαλ παξαγωγό  

 

(ii) Με βάζε ην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα λα ζρεδηάζεηε (λα γξάςεηε) κία ηξνθηθή 
αιπζίδα κε ηέζζεξηο νξγαληζκνύο πνπ λα πεξηιακβάλεη ηνλ πνληηθό.         (κ. 1) 
 
 
 
 

(β) Να εμεγήζεηε ηνλ πην θάησ όξν:            (κ. 0,4) 

Κνξπθαίνο ζεξεπηήο: ……………………………………………………………………… 
 

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

 

6. (α) Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ άλδξα πνπ  

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

 

 

1. ………………………….….…. 

2. ………………………………… 

3. ………………………………… 

4. ………………………...……… 

 

Αλαπαξαγσγηθό ζύζηεκα ηνπ άλδξα 

(Ζ εξώηεζε ζπλερίδεηαη ζηελ επόκελε ζειίδα) 

4 

3 

2 

1 

Αεηόρ 

Χοπηάπι 

Πονηίκι 
Φίδι 

Λαγόρ 

Ποςλί 

Ακπίδα 

Φίδη/ πνπιί/ αεηόο. 

Φνξηάξη 

 

Φνξηάξη           πνληίθη              πνπιί             αεηόο 

Ο νξγαληζκόο πνπ δελ ηξώγεηαη από θαλέλαλ άιιν(0,2) ζε έλαλ 

νηθνζύζηεκα (0,2) 

Πένο 

 

Δπηδηδπκίδα 

 

Πξνζηάηεο αδέλαο 

 

Όξρηο 
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(β) Να νλνκάζεηε:                (κ. 1) 

 ην όξγαλν ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο γπλαίθαο ζην νπνίν 

αλαπηύζζεηαη ην έκβξπν: …………………………………………….…… 

 

 ηε δηαδηθαζία ηεο έλωζεο ωαξίνπ θαη ζπεξκαηνδωαξίνπ:  

………………………………………………………………………………. 

 
 
ΜΕΡΟΣ Γ΄: (6 κνλάδεο) 

Να απανηήζεηε κόλν ζηηο 2 από ηηο 3 εξωηήζεηο. Κάθε ζωζηή απάνηηζη 
βαθμολογείηαι με 3 μονάδερ. 
 

1. (α) Τν θείκελν πνπ αθνινπζεί είλαη απόζπαζκα από έληππν ηνπ Τκήκαηνο Γαζώλ. 

Αθνύ ην κειεηήζεηε λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 
 

Τν θππξηαθό αγξηλό (Ovis orientalis ophion) 
 

Τν αγξηλό είλαη είδνο αγξηνπξόβαηνπ θαη βξίζθεηαη κόλνλ ζηελ Κύπξν. Απνηειεί ην ζηνιίδη 
ηνπ θππξηαθνύ δάζνπο θαη ην θακάξη ησλ Κππξίσλ θαη είλαη ζπλδεδεκέλν κε ηελ ηζηνξία ηνπ 
λεζηνύ. Τα αγξηλά είλαη δώα δεηιά θαη δύζθνια κπνξεί λα ηα πιεζηάζεη άλζξσπνο, ηδηαίηεξα 

όηαλ είλαη θνβηζκέλα. Κηλνύληαη πνιύ γξήγνξα αθόκα θαη ζηηο απόθξεκλεο πεξηνρέο ηνπ 
δάζνπο Πάθνπ όπνπ δνπλ. Τα αγξηλά γελλνύλ ηνλ Απξίιην – Μάην. Κάζε ζειπθό γελλά 

ζπλήζσο έλα ή θαη ζπαληόηεξα δύν κηθξά. 
 

Να ζπκπιεξώζεηε ηηο πην θάησ πιεξνθνξίεο γηα ην αγπινό:           (κ. 1) 
 

Βαζίιεην: ………………………………………………………………………… 

Οκνηαμία: ……………………………………………………………………….. 

Τη έρεη ζην δέξκα ηνπ: …………………………………………………………. 

Πσο αλαπλέεη: …………………………………………………………………. 

(β) Να εμεγήζεηε ηνλ πην θάησ όξν:            (κ. 0,5) 

Βηνπνηθηιόηεηα: ……………………………………………………………………………… 
 

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

(γ) Να γξάςεηε κία νκνηόηεηα θαη κία δηαθνξά πνπ έρνπλ νη νξγαληζκνί πνπ αλήθνπλ 
ζηα Βαζίιεηα Μονήπη θαη Ππώηιζηα.           (κ. 1) 

 

Οκνηόηεηα: …………………………………………………………………………………… 

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

Γηαθνξά: ……………………………………………..……………………………………… 

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

 (δ) Σε πνηα Οκνηαμία ησλ Σπνλδπισηώλ αλαθέξεηαη ε πην θάησ δήισζε;    (κ. 0,5) 
 

  «Τα δώα απηά αξρηθά αλαπλένπλ κε βξάγρηα θαη αθνινύζσο κε πλεύκνλεο» 
 

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

 

Γνληκνπνίεζε 

Μήηξα 

Εώα 
 

Θειαζηηθά 
 

Τξίρσκα 
 

Πλεύκνλεο 

Ζ πνηθηιία(0,3) ησλ νξγαληζκώλ πνπ δνπλ ζε κηα πεξηνρή(0,2) ή θαη 

νιόθιεξε ηε γε. 

Μνλνθύηηαξνη νξγαληζκνί. 

 

 

Τα Μνλήξε δελ έρνπλ ππξήλα ελώ ηα Πξώηηζηα έρνπλ. 

Ακθίβηα 
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2.  (α) Να ζπκπιεξσζεί θαηάιιεια ν πην θάησ πίλαθαο.            (κ. 1) 

 

Δικόνα οπγάνος και 
οπγανικού 

ζςζηήμαηορ 

Όνομα οπγάνος Οπγανικό ζύζηημα ζηο 
οποίο ανήκει 

 

  

 

  

 

(β) Να εμεγήζεηε ηνλ πην θάησ όξν:            (κ. 0,4) 

Ηζηόο: ………………………………………………………………………………………… 

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

 
(γ) Ζ πην θάησ εηθόλα δείρλεη έλα θύηηαξν. Αθνύ ην κειεηήζεηε, λα απαληήζεηε ζηηο  
εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ.  
 

 

(i) Να νλνκάζεηε ηα κέξε / νξγαλίδηα ηνπ 
θπηηάξνπ πνπ δείρλνπλ νη αξηζκνί 1 θαη 2.  
                                                      (κ. 0,4) 
 
1. …………………………………………. 

2. ………………………………………….. 

 
(ii) Ζ πην πάλσ εηθόλα δείρλεη έλα θπηηθό ή έλα δωηθό θύηηαξν;       (κ. 0,4) 
Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο αλαθέξνληαο δύν ιόγνπο.      (κ. 0,8) 
 
Πξόθεηηαη γηα ……………………………… θύηηαξν δηόηη: 
 

1. ……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

1 

2 

Κπθινθνξηθό  

ζύζηεκα 

Καξδία 

Μπτθό 

ζύζηεκα 

Μπο 

Σύλνιν όκνησλ (0,2) θπηηάξσλ πνπ (είλαη εμεηδηθεπκέλα λα) θάλνπλ ηελ 

ίδηα ιεηηνπξγία (0,2) 

Μηηνρόλδξην 

 

Ππξήλαο 

Έρεη κεγάιν ρπκνηόπην(0,4)/ρισξνπιάζηεο (0,4)/θπηηαξηθό ηνίρσκα),4) 

Φπηηθό (0,4) 

http://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=μυς&source=images&cd=&cad=rja&docid=XKp6urno2hdE7M&tbnid=7I2NCs2LvgMTDM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.rotise.gr/arthra/emfanisi/axioperierga-se-mys-kai-kokkala.html&ei=Xs2gUefcFIbROYn_gLgP&bvm=bv.47008514,d.ZWU&psig=AFQjCNEvcHz1d_BmUGjWamX-DLA0GdVifA&ust=1369579209271209
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3.  (α) Οη εηθόλεο Α-Γ πνπ αθνινπζνύλ δείρλνπλ ηα ζηάδηα ηνπ πεηξάκαηνο 

απνρξωκαηηζκνύ ηνπ θύιινπ θαη ηεο αλίρλεπζεο ακύινπ ζε απηό, αιιά είλαη 
αλαθαηεκέλεο. Αθνύ ηηο κειεηήζεηε λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 

 

 
 

 

Δηθόλα Α Δηθόλα Β Δηθόλα Γ 

 
(i) Να βάιεηε ζε ζσζηή ρξνληθή ζεηξά ηηο πην πάλσ εηθόλεο ζπκπιεξώλνληαο ηα θελά 
ζην πην θάησ ζρήκα κε ηα γξάκκαηα Α, Β, Γ.          (κ. 0,6) 
 
  
 
 
(ii) Να νλνκάζεηε ηελ νπζία Χ (εηθόλα Α).           (κ. 0,5) 
 

………………………………………………………………………………………… 

 
(iii) Γηαηί ξίρλνπκε ην θύιιν ζε λεξό πνπ βξάδεη; (εηθόλα Β)        (κ. 0,4) 
 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 
(β) Να εμεγήζεηε γηαηί ε θωηνζύλζεζε είλαη πνιύ ζεκαληηθή γηα όινπο ηνπο  
νξγαληζκνύο πνπ δνπλ ζηνλ πιαλήηε Γε. (2 ιόγνη)            (κ. 1) 
 

1. ……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 
(γ) Ζ αύμεζε ηνπ Φαηλνκέλνπ ηνπ Θεξκνθεπίνπ νθείιεηαη θπξίσο ζε θάπνην 
αέξην. Να ην νλνκάζεηε.            (κ. 0,5) 
 
………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
Οη εηζεγήηξηεο            Ο Γηεπζπληήο 

 

Μαξία Αξγπξίδνπ        

Διίλα Αγαζαγγέινπ       Γεκήηξεο Φαλδξηώηεο 

Οπζία Φ 

Β Α Γ 

Γηάιπκα ησδίνπ 

Γηα λα καιαθώζεη (0,2) θαη λα ζπάζνπλ νη κεκβξάλεο (0,2) ησλ 

θπηηάξσλ. 

Με ηε θσηνζύλζεζε παξάγεηαη άκπιν(0,3) πνπ είλαη ε ηξνθή ησλ 

θπηώλ αιιά θαη όισλ ησλ άιισλ νξγαληζκώλ(0,2)… 

 

Παξάγεηαη επίζεο νμπγόλν (0,3) πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ αλαπλνή 

(0,2) όισλ ησλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ. 

Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα 



1 
 

ΓΤΜΝΑΗΟ ΑΝΘΟΤΠΟΛΔΧ    ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ 2013 – 2014 

 

ΓΡΑΠΣΔΠΡΟΑΓΧΓΗΚΔΔΞΔΣΑΔΗΗΟΤΝΗΟΤ 

 

ΜΑΘΖΜΑ: ΒΗΟΛΟΓΗΑ Α΄ΓΤΜΝΑΗΟΤ 

 

Ηκεξνκελία :  10.6.2014 Βαζκνινγία: …………….…………. 

Γηάξθεηα:  1 ώξα θαη 30 ιεπηά    Οινγξάθσο: ………………..……… 

Υπνγξαθή: …………………….…... 

Ολνκαηεπώλπκν:…………………………………………………………………………………... 

Τκήκα: .....................   Αξηζκόο: .....................  

 

ΟΓΖΓΗΔ:   Να γξάθεηε κόλν κε κπιε ή καύξν κειάλη. 

Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πγξνύ ή ηαηλίαο. 

Τν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από 12 ζειίδεο.  

 

ΜΔΡΟ Α – ΜΟΝΑΓΔ 6 

Απνηειείηαη από 6 εξσηήζεηο. Να απαληήζεηε ΟΛΔ ηηο εξσηήζεηο. 

Κάζε ζσζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε κία (1) κνλάδα. 

 

1. Να ζπκπιεξώζεηε ζηνλ πην θάησ πίλαθα ην όλνκα ηνπ βαζηιείνπ ησλ δσληαλώλ 

νξγαληζκώλ πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε πεξίπησζε.      (1κνλ) 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

ΒΑΗΛΔΗΟ 

Μνλήξε  Πξώηηζηα  Φπηά  Μύθεηεο  
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2. Να γξάςεηε δύν δηαθνξέο αλάκεζα ζην θπηηθό θαη ην δσηθό θύηηαξν.  (1κνλ) 

α) ην θπηηθό θύηηαξν έρεη ρισξνπιάζηεο ελώ ην δσηθό όρη 

β) ην θπηηθό θύηηαξν έρεη θπηηαξηθό ηνίρσκα ελώ ην δσηθό δελ έρεη 

 

3. Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα ηνπ αλζξώπηλνπ ζώκαηνο πνπ θαίλνληαη πην θάησ ή ην 

νξγαληθό ζύζηεκα πνπ αλήθεη ην θάζε έλα.       

 (1κνλ) 

 

 

 

 

 

ΔΗΚΟΝΑ ΟΡΓΑΝΟΤ ΟΝΟΜΑ ΟΡΓΑΝΟΤ ΟΡΓΑΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 

ΠΟΤ ΑΝΖΚΔΗ ΣΟ ΟΡΓΑΝΟ 

 

 

 

 

 

Σηνκάρη 

 

Πεπηηθό ζύζηεκα 

 

 

 

 

 

Νεθξνί  

 

Οπξνπνηεηηθό Σύζηεκα 

 

 

 

 

 

Πλεύκνλεο  

 

Αλαπλεπζηηθό Σύζηεκα 

 

 

 

 

 

Σπθώηη 

 

Πεπηηθό ζύζηεκα 
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4. Να ζπκπιεξώζεηε ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα πνπ αλαθέξεηαη ζηε θσηνζύλζεζε. 

(1κνλ) 

 

  

 

 

 

 

5. α) Να νλνκάζεηε ηα θύηηαξα Α θαη Β πνπ θαίλνληαη πην θάησ.            (0,5κνλ) 

 

 

 

 

         Κύηηαξν Α  σάξην    Κύηηαξν Β ζπεξκαηνδσάξην 

 

β) Σε ηη εμππεξεηεί ην πδξνδπλακηθό ζρήκα ηνπ θπηηάξνπ Β;            (0,5κνλ) 

Βνεζά ζηελ θίλεζε ηνπ ζπεξκαηνδσαξίνπ πξνο ην σάξην 

 

6. α) Να γξάςεηε δύν θνηλά ραξαθηεξηζηηθά πνπ εκθαλίδνπλ όιεο νη ηξνθηθέο αιπζίδεο. 

          (0,5κνλ) 

i μεθηλνύλ πάληα κε έλα θπηό (παξαγσγόο) 

ii ηειεηώλνπλ πάληα κε έλα θνξπθαίν ζεξεπηή 

 

 

 

 

 

ΧΛΩΡΟΦΥΛΛΗ 

ΗΛΙΟΣ 

Διοξείδιο 

του άνθρακα 
Νερό  Γλυκόζη  Οξυγόνο  
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β) Να ηνπνζεηήζεηε ηνπο πην θάησ νξγαληζκνύο ζε ζσζηή ζεηξά έηζη ώζηε λα 

ζρεκαηίζεηε κηα ηξνθηθή αιπζίδα:                 (0,5κνλ) 

βάηξαρνο, αθξίδα, θνπθνπβάγηα, ρνξηάξη. 

 

 

 

 

 

 

ΜΔΡΟ Β – ΜΟΝΑΓΔ 8 

Από ηηο έμη (6) εξσηήζεηο.                                                                                                                

Από ηηο έμη (6) εξσηήζεηο  λα απαληήζεηε ΜΟΝΟ ζηηο ηέζζεξηο (4).                                       

Κάζε ζσζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δπν (2) κνλάδεο. 

 

1. Σηνλ πην θάησ πίλαθα λα ζπκπιεξώζεηε ηα θελά πνπ αθνξνύλ ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

αληίζηνηρεο νκνηαμίαο.        (2κνλ) 

 

 

ΟΜΟΣΑΞΗΑ ΟΡΓΑΝΟ 

ΑΝΑΠΝΟΖ 

ΓΔΡΜΑ ΣΗ ΓΔΝΝΟΤΝ 

 

Θειαζηηθά 

 

Πλεύκνλεο 

 

Σξίρεο  

 

Εσληαλά 

 

 

Δξπεηά  

 

Πλεύκνλεο 

 

Φνιίδεο 

 

Απγά 

 

 

Πηελά 

 

Πλεύκνλεο 

 

Φηεξά  

 

Απγά  

 

 

Χάξηα 

 

Βξάγρηα  

 

Λέπηα  

 

Απγά 

 

 

 

 

 

Χορτάρι                         ακρίδα                              βάτραχοσ                             κουκουβάγια  
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2.  α) Σην ζρήκα πνπ θαίλεηαη πην θάησ λα νλνκάζεηε ηα νξγαλίδηα ησλ θπηηάξσλ πνπ 

θαίλνληαη κε ηνπο αξηζκνύο 1-4.       (1κνλ) 

 

 

 

 

 

 

1 ρπκνηόπην       2 ππξήλαο 

3κηηνρόλδξην      4 θπηηαξόπιαζκα 

β) Πνηνο είλαη ν ξόινο ησλ πην θάησ νξγαληδίσλ ηνπ θπηηάξνπ; 

i. Μηηνρόλδξην                               (0,5κνλ) 

παξαγσγή ελέξγεηαο 

ii. Φπκνηόπην                    (0,5κνλ) 

απνζήθε λεξνύ θαη άιισλ νπζηώλ 

3. α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ αλδξηθνύ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ θαίλνληαη ζην πην 

θάησ ζρήκακε ηνπο αξηζκνύο 1-4.        (1κνλ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

4 

3 

1 

2 

4 

3 επιδιδυμίδα 

ςπερματικόσ πόροσ 

                                   πζοσ 
όρχεισ 
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β) i. Τη είλαη ε θξπςνξρία;                   (0,5κνλ) 

Δίλαη κηα πάζεζε όπνπ νη όξρεηο κέλνπλ ζηελ θνηιηαθή πεξηνρή ηνπ εκβξύνπ αληί λα κπνπλ 

ζην όζρεν 

ii. Γηαηί ε πην πάλσ πάζεζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζηεηξόηεηα ζηνλ άληξα;           (0,5κνλ) 

Γηαηί ε ζεξκνθξαζία ζην εζσηεξηθό ηνπ ζώκαηνο είλαη πνιύ ςειή κε απνηέιεζκα λα 

ζθνηώλνληαη ηα ζπεξκαηνδσάξηα 

4. Σην πην θάησ ζρέδην θαίλεηαη ε δηαδηθαζία απνρξσκαηηζκνύ ηνπ θύιινπ. Να κειεηήζεηε 

ην πην θάησ ζρήκα θαη λα απαληήζεηε ηηο εξσηήζεηο πνπ ην αθνξνύλ. 

 

 

 

 

α) Γηαηί ξίρλνπκε αξρηθά ην θύιιν ζε λεξό πνπ βξάδεη;            (0,25κνλ) 

Γηα λα ζθνησζνύλ ηα θύηηαξα 

β) Σε ηη ρξεζηκεύεη ην νηλόπλεπκα;               (0,25κνλ) 

Δίλαη δηαιύηεο θαη δηαιύεη ηε ρισξνθύιιε 

γ) Γηαηί δελ ηνπνζεηνύκε ην νηλόπλεπκα θαη΄ επζείαλ πάλσ ζηνλ αλακκέλν ιύρλν;       (0,25κνλ) 

Γηαηί είλαη εύθιεθην πιηθό 

δ) Με πνηα νπζία γίλεηαη ε αλίρλεπζε ηνπ ακύινπ;              (0,25κνλ) 

Με ην ηώδην 
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ε) Να γξάςεηε δύν ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε θσηνζύλζεζε είλαη πνιύ ζεκαληηθή γηα ηνλ 

πιαλήηε καο.             (1κνλ) 

i Γίλεη ζξεπηηθέο νπζίεο ζε όινπο ηνπο νξγαληζκνύο  

ii Γίλεη νμπγόλν γηα ηελ αλαπλνή όισλ ησλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ 

 

5. Να παξαηεξήζεηε ηηο εηθόλεο πνπ θαίλνληαη πην θάησ θαη λα απαληήζεηε ηηο εξσηήζεηο: 

  

  

 

Οξγαληζκόο Α Οξγαληζκόο Β Οξγαληζκόο Γ Οξγαληζκόο Γ Οξγαληζκόο Δ 

 

α) Πνην θνηλό θξηηήξην ηαμηλόκεζεο έρνπλ κεηαμύ ηνπο νη νξγαληζκνί Α , Β θαη Γ;       (0,25κνλ) 

Δίλαη πνιπθύηηαξνη νξγαληζκνί 

β) Πνην δηαθνξεηηθό θξηηήξην ηαμηλόκεζεο εκθαλίδνπλ κεηαμύ ηνπο νη νξγαληζκνί Β θαη Γ;  

                    (0,25κνλ) 

Σν πώο ηξέθνληαη 

γ) Πνην δηαθνξεηηθό θξηηήξην ηαμηλόκεζεο εκθαλίδνπλ κεηαμύ ηνπο νη νξγαληζκνί Γ θαη Δ;  

                    (0,25κνλ) 

Σν αλ έρνπλ ππξήλα ή όρη 

 

 

 

http://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=tree drawing&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=uqfZhcnqAeqqIM&tbnid=axvrhwrwpTQuWM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.dragoart.com/print/1807/1/p.htm&ei=miiCU7ryJ6W60wW3lIDwCg&bvm=bv.67720277,d.d2k&psig=AFQjCNGa-lgGaegeyuWQmaFe-LfYnE7Z6Q&ust=1401125391739530
http://www.microscope-microscope.org/applications/pond-critters/protozoans/sarcodina/amoeba-proteus.htm
http://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=mushroom drawing&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=51f_tGtEAplwPM&tbnid=YE67kv-KX4x62M:&ved=0CAUQjRw&url=http://fordzany.deviantart.com/art/Mushroom-179587960&ei=YimCU8zLHZTB0gXg5ICYBg&bvm=bv.67720277,d.d2k&psig=AFQjCNH6hKN-mJC_cnVMXzzayXnZTGHGSg&ust=1401125578763357
http://drawingforkids.org/images/4001-draw-lion-step-by-step.jpg
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δ) Πνηνο από ηνπο πην πάλσ νξγαληζκνύο εμαζθαιίδεη κόλνο ηνπ ηελ ηξνθή ηνπ;(0,25κνλ) 

Ο νξγαληζκόο Γ 

ε)Σε πνηα νκνηαμία ζπνλδπισηώλ αλήθνπλ ηα δώα πνπ θαίλνληαη πην θάησ;    (1κνλ) 

 

 

 

 

 

 

Οκνηαμία 

πνλδπισηώλ 

 

Πηελά 

 

Φάξηα 

 

Ακθίβηα 

 

Δξπεηά 

 

6. α) Σε πνην αέξην νθείιεηαη ην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ;            (0,25κνλ) 

Σν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα 

β) Πνην αξλεηηθό απνηέιεζκα πξνθαιεί ε αύμεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ                   

ζηε  γε;                               (0,5κνλ) 

Αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο 

γ) Να γξάςεηε δύν ηξόπνπο αληηκεηώπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ                  (0,5κνλ) 

i Γελδξνθύηεπζε  

ii Αλαθύθισζε  

δ) Γηαηί ην πνληίθη πνπ ηνπνζεηήζεθε καδί κε ην θπηό ζην γπάιηλν 

δνρείν Β παξέκεηλε δσληαλό πνιύ πεξηζζόηεξν ρξνληθό δηάζηεκα 

από ην πνληίθη ζην γπάιηλν δνρείν Α; 

Γηαηί ην θπηό έθαλε ηε ιεηηνπξγία ηεο θσηνζύλζεζεο θαη έδηλε 

ζην πνληίθη νμπγόλν γηα λα αλαπλέεη 

 

 

Α 

Β 

(0,75κνλ) 

http://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=%CF%88%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B1 drawing&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Vm3O85TEnKeR_M&tbnid=KACm-9Vj-yOhuM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.homefood.gr/fishes/fish.asp?l=207&id=72&ei=kpeHU_GrI_CQ0QXMloH4Dw&bvm=bv.68114441,d.d2k&psig=AFQjCNEJdmD_qZ9TX4MH8nTJZewE8dW7Og&ust=1401481464906025
http://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=%CE%B5%CF%81%CF%80%CE%B5%CF%84%CE%B1 drawing&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=MRbmymUO-gJJ0M&tbnid=maCFY5_-g0cBeM:&ved=0CAUQjRw&url=http://giorgiaoikonomou.blogspot.com/2012/04/blog-post_01.html&ei=ypeHU-DFM4vI0wXWsoD4Bg&bvm=bv.68114441,d.d2k&psig=AFQjCNFjUo4y8Q1KUJW8GKbju7Yia5Rqyw&ust=1401481541650194
http://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=%CF%80%CF%84%CE%B7%CE%BD%CE%B1 drawing&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=x7AccKzyI6JVkM&tbnid=VJN2etrsomdbYM:&ved=0CAUQjRw&url=http://detskoe-tvorchestvo.ru/tvorchestvo/greek/raskraski_dlya_detei/pticy.html&ei=PJiHU4m9M4Gf0QWejYC4Cw&bvm=bv.68114441,d.d2k&psig=AFQjCNGuPwZldc-7AbFzjyaxuy6pZ2RdTQ&ust=1401481644012202
http://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=%CE%B2%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%87%CE%BF%CF%82 drawing&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=0fqSVBRcYWk3mM&tbnid=BbBgfDhVmGPE-M:&ved=0CAUQjRw&url=http://gr.clipartlogo.com/free/frog.html&ei=USiCU4L8GsvO0AWw9oCwAg&bvm=bv.67720277,d.d2k&psig=AFQjCNEi-m0lHuUsfOC8vC1rnxPNx8qRbg&ust=1401125317376384


9 
 

ΜΔΡΟ Γ – ΜΟΝΑΓΔ 6 

Απνηειείηαη από ηξεηο (3) εξσηήζεηο.                                                                                        

Από ηηο ηξεηο (3) εξσηήζεηο λα απαληήζεηε ΜΟΝΟ ζηηο δπν (2).                                          

Κάζε ζσζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε ηξεηο (3) κνλάδεο. 

 

1. Να κειεηήζεηε πξνζεθηηθά ην ηξνθηθό πιέγκα πνπ θαίλεηαη πην θάησ θαη ζηε ζπλέρεηα 

λα απαληήζεηε ηηο εξσηήζεηο πνπ ην αθνξνύλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α) Να νλνκάζεηε δύν νξγαληζκνύο πνπ αληαγσλίδνληαη γηα ηξνθή, θαζώο θαη ηελ ηξνθή γηα ηελ 

νπνία αληαγσλίδνληαη:                 (0,75κνλ) 

νξγαληζκόο Α Κνπθνπβάγηα      νξγαληζκόο Β Φίδη 

ηξνθή γηα ηελ νπνία αληαγσλίδνληαη Πνληηθόο  

 

β) Να νλνκάζεηε έλα ζήξακα ηνπ θόηζπθα: Κάκπηα             (0,25κνλ) 

 

γ) Πώο ζα ραξαθηεξίδαηε ηελ θνπθνπβάγηα σο πξνο ηε ζέζε ηεο ζην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα; 

Να δηθαηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο.                 (0,5κνλ) 

Κνξπθαίν ζεξεπηή γηαηί δελ ηξώγεηαη από θαλέλα άιιν νξγαληζκό ζην ζπγθεθξηκέλν 

ηξνθηθό πιέγκα 

http://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8C+%CF%80%CE%BB%CE%AD%CE%B3%CE%BC%CE%B1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=BUeNuNSSf-4igM&tbnid=cL6QPGrFO_iwvM:&ved=0CAUQjRw&url=http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C106/151/1087,3996/&ei=6Q-CU6y7CpCT0AXBvYCoDg&bvm=bv.67720277,d.d2k&psig=AFQjCNHJiDCEM8GLiL_gcVNCQSeme-X7IQ&ust=1401119047117615
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δ) Πώο νλνκάδνληαη κε βάζε ηε ζέζε ηνπο ζην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα, ην πεύθν, ε βειαληδηά 

θαη ηα πνώδε θπηά; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.              (0,5κνλ) 

Παξαγσγνί γηαηί παξάγνπλ κόλνη ηνπο ηελ ηξνθή ηνπο κε ηε ιεηηνπξγία ηεο θσηνζύλζεζεο 

ε) Να γξάςεηε κηα ηξνθηθή αιπζίδα κε 4 νξγαληζκνύο από ην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα.  (1κνλ) 

  

 

 

2. Η Μαξία έρεη θαιύςεη κε καύξε ηαηλία κηα πεξηνρή ελόο θύιινπ από έλα θπηό κε 

δίρξσκα θύιια, θαιά πνηηζκέλν θαη εθηεζεηκέλν ζην θσο. Σε 48 ώξεο, έθνςε ην θύιιν 

από ην θπηό θαη ην απνρξσκάηηζε. Με βάζε ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα λα απαληήζεηε 

ζηα εξσηήκαηα πνπ ζαο δίλνληαη: 

 

 

     

 

 

 

α) Γηαηί απνρξσκαηίζακε ην θύιιν πξηλ ην ειέγμνπκε γηα άκπιν;           (0,25κνλ) 

Γηα λα θύγεη ε ρισξνθύιιε 

 

β) Πνην παξάγνληα έιεγμε ε Μαξία ζην πην πάλσ πείξακα;           (0,25κνλ) 

Σν θσο / ηε ρισξνθύιιε  

 

 

 

Α 

Β 

Γ 

Πεφκο Κάμπια  Κότςυφασ  Κουκουβάγια  
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γ) Να ζεκεηώζεηε √ ζε όπνηα ζεκεία ηνπ θύιινπ ε Μαξία αλίρλεπζε άκπιν θαη Υ όπνπ δελ 

αλίρλεπζε άκπιν. Να δηθαηνινγήζεηε όιεο ηηο απαληήζεηο ζαο.             (1,5κνλ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

δ) 

Να γξάςεηε δίπια από θάζε πξόηαζε αλ απηή είλαη σζηή ή Λάζνο;                (1κνλ)  

 

3. α) Σην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη ην αλαπαξαγσγηθό ζύζηεκα ηεο γπλαίθαο. Να 

νλνκάζεηε ηα κέξε πνπ θαίλνληαη κε ηνπο αξηζκνύο 1-5.                      (1,25κνλ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 √ ή Υ Γηθαηνινγία 

 

εκείν Α 

 

√ 

 

Δίλαη πξάζηλν, έρεη θσο, λεξό θαη δηνμείδην ηνπ 

άλζξαθα 

 

 

 

εκείν Β 

 

Υ 

 

Γελ έρεη θσο 

 

 

εκείν Γ 

 

Υ 

 

Γελ έρεη ρισξνθύιιε 

 

 ΧΣΟ/ΛΑΘΟ 

Όια ηα κέξε ηνπ θπηνύ θσηνζπλζέηνπλ ΛΑΘΟ 

Τα θπηά παίξλνπλ ηελ ηξνθή ηνπο από ην ρώκα  ΛΑΘΟ 

Η ιεηηνπξγία ηεο θσηνζύλζεζεο γίλεηαη ζπλέρεηα, κέξα θαη λύθηα ΛΑΘΟ 

Ο άλζξσπνο είλαη εηεξόηξνθνο νξγαληζκόο ΧΣΟ 

4 μήτρα 

1 ωαγωγόσ  

3 κόλποσ 

2 ωοθήκη  

5 τράχηλοσ 
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β) Να γξάςεηε δίπια από θάζε πξόηαζε ηελ θαηάιιειε ιέμε:                                        (0,75κνλ) 

i. Η έμνδνο ηνπ ώξηκνπ σαξίνπ ζηνλ σαγσγό νλνκάδεηαη σνξξεμία  

ii. Τν όξγαλν ζην νπνίν γίλεηαη ε γνληκνπνίεζε ηνπ σαξίνπ νλνκάδεηαη σαγσγόο  

iii. Τν πξώην θύηηαξν πνπ πξνθύπηεη από ηελ έλσζε σαξίνπ-ζπεξκαηνδσαξίνπ            

νλνκάδεηαη δπγσηό  

γ) Να αληηζηνηρίζεηε δίπια από ηνλ αξηζκό ηνπ θάζε νξγάλνπ, ην γξάκκα κε ηελ αληίζηνηρε 

ιεηηνπξγία πνπ βξίζθεηαη ζηνλ πίλαθα.                    (1κνλ) 

 

Όξγαλν Λεηηνπξγία Αληηζηνίρηζε 

1.Πξνζηάηεο 

αδέλαο 

Α. Δηζέξρεηαη ην πένο θαηά ηε ζεμνπαιηθή 

επαθή θαη δηνρεηεύεηαη ην ζπέξκα ηνπ άληξα 

 

       1                  Β 

 

2. Οπξήζξα  Β. Παξάγεη εθθξίκαηα πνπ δηνρεηεύνληαη ζηελ 

νπξήζξα  

 

        2                  Γ 

 

3. Κόιπνο Γ. Σην ηνίρσκά ηεο (βιελλνγόλνο) 

αλαπηύζζεηαη ζηαδηαθά ην έκβξπν 

 

        3                  Α 

 

4. Μήηξα Γ. Γηνρεηεύεη νύξα θαη ζπέξκα έμσ από ην 

ζώκα ηνπ άληξα 

 

        4                 Γ 

 

 

 

Οη εηζεγήηξηεο      Η Γηεπζύληξηα 

 

Μαπξηθίνπ Διέλε Β.Γ. 

Κξαζηά Παλαγηώηα 

       Σηέιια Τακάκε 
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Βαθμόρ απιθμηηικώρ: ………………… 

Ολογπάθωρ: …………………………… 

Τπογπαθή Διζηγηηή: ………………… 

ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΙΟΤ ΒΑΙΛΔΙΟΤ (ΣΡΟΒΟΛΟΤ)  
ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2013 – 2014 
 
 
 

 
 

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 

Μάθημα:  ΒΙΟΛΟΓΙΑ         Σάξη: Α΄ 

Ημεπομηνία: 13 Ιοςνίος 2014        Γιάπκεια: 1.30΄ ώπερ 

Ονοματεπώνσμο: Αριθμός: Τμήμα: 

 
 
Σο εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από δέκα (10) ζελίδερ και είναι σωπιζμένο ζε ηπία (3) μέπη. 
Γενικές Οδηγίες: 

 Να σπηζιμοποιήζεηε μόνο μπλε ζηςλό διαπκείαρ.  

 Να γπάτεηε ηιρ απανηήζειρ ζαρ ζηο εξεηαζηικό δοκίμιο, ζηον κενό σώπο μεηά από κάθε επώηηζη. 
 Απαγοπεύεηαι η σπήζη διοπθυηικού. 

MEPO A΄(κνλάδεο 6): Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο. Kάζε ζσζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 

κία (1) κνλάδα. 

1) Να γξάςεηε θάησ από θάζε ζρήκα ηε ζσζηή ιέμε: θύηηαξν, ηζηόο, όξγαλν, νξγαληζκόο.        (1 κ) 

  

 

 

ηζηόο νξγαληζκόο όξγαλν θύηηαξν 

 

2) Γηα θάζε έλαλ από ηνπο παξαθάησ νξγαληζκνύο λα γξάςεηε ην βαζίιεην ζην νπνίν αλήθεη.    (1 κ) 

 

 

 
 

δώα κνλήξε κύθεηεο θπηά 
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3) Να βάιεηε ζε θύθιν ηε ζσζηή πξόηαζε. (1 κ) 

Α. Γηα λα δεκηνπξγεζεί ην δπγσηό ζηνλ άλζξσπν πξέπεη: 

α. λα γνληκνπνηήζεη έλα ζπεξκαηνδσάξην δύν σάξηα  

β. λα γνληκνπνηήζνπλ 200 εθαηνκκύξηα ζπεξκαηνδσάξηα έλα σάξην 

γ. λα γνληκνπνηήζνπλ 2 ζπεξκαηνδσάξηα έλα σάξην 

δ. λα γνληκνπνηήζεη έλα ζπεξκαηνδσάξην έλα σάξην 

Β. Τν δπγσηό αξρίδεη λα δηαηξείηαη θαη ηειηθά εκθπηεύεηαη: 

α. ζηα ηνηρώκαηα ηεο ζάιπηγγαο  

β. ζηα ηνηρώκαηα ηεο κήηξαο 

γ. ζηα ηνηρώκαηα ηνπ θόιπνπ 

δ, ζην εζσηεξηθό ηεο σνζήθεο 

Γ. 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 

δ. δελ ηζρύεη θαλέλα από ηα πην πάλσ 

Γ. 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 

δ. ηνλ πιαθνύληα 

 

4) Σαο δίλεηαη ε εηθόλα ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ άλδξα. Να ρξεζηκνπνηήζεηε ηνπο αξηζκνύο 1-6 

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 κ.)

  

 

 

Πεξηγξαθή Αξηζκόο 

Όξγαλν ππεύζπλν γηα ηελ έμνδν ηνπ ζπέξκαηνο 

από ην ζώκα ηνπ άλδξα 

2 

Όξγαλν ππεύζπλν γηα ηελ έμνδν ησλ νύξσλ από 

ην ζώκα ηνπ άλδξα 

2 

Όξγαλν ην νπνίν παξάγεη κόλν εθθξίκαηα 4 

Όξγαλν ζην νπνίν παξάγνληαη ηα 

ζπεξκαηνδσάξηα 

6 

5) α. Πνηα νπζία πξέπεη λα αληρλεύζνπκε ζηα θύιια ελόο θπηνύ, γηα λα δηαπηζηώζνπκε όηη έθαλε 

θσηνζύλζεζε;  (0,25 κ.) 

..................άκπιν............................................................................................................................. 

β. Πνην δηάιπκα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε, γηα λα αληρλεύζνπκε ηελ πην πάλσ νπζία θαη πνηα αιιαγή 

ζα παξαηεξήζνπκε ζην αξρηθό ρξώκα ηνπ δηαιύκαηνο;  (0,75 κ.) 

Γηάιπκα Αξρηθό ρξώκα δηαιύκαηνο Τειηθό ρξώκα δηαιύκαηνο 

ησδίνπ θηηξηλνθαθέ Σθνύξν κπιε / καύξν 

 

 

6 5

3

4

2

1



 3 

 

6) Χξεζηκνπνηώληαο ηελ πην θάησ ηξνθηθή αιπζίδα λα απαληήζεηε ζηα αθόινπζα εξσηήκαηα.  

 

 
θαιακπόθη        αθξίδα           ζαύξα   θίδη 

 

α. Πνηνο είλαη ν ζεξεπηήο ηεο αθξίδαο;  (0,25 κ.) 

......ζαύξα............................................................................................................................................. 

β. Πνην είλαη ην ζήξακα ηνπ θηδηνύ;  (0,25 κ.) 

....... ζαύξα................................................................................................................................................ 

γ. Πνηα είλαη ε πξσηαξρηθή πεγή ελέξγεηαο όισλ ησλ νξγαληζκώλ ηεο αιπζίδαο;  (0,25 κ.) 

...... Ο ήιηνο................................................................................................................................................ 

δ. Πνηνο από ηνπο νξγαληζκνύο ηεο αιπζίδαο είλαη απηόηξνθνο;  (0,25 κ.) 

....... Τν θαιακπόθη..................................................................................................................................... 

 

MEPO B΄(κνλάδεο 8): Aπό ηηο έμη εξσηήζεηο λα απαληήζεηε κόλν ηηο ηέζζεξηο (4). Κάζε ζσζηή 

απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δύν (2) κνλάδεο. 

 

1) α.  

 

Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ κηθξνζθνπίνπ πνπ θαίλνληαη 

ζην δηπιαλό ζρήκα.                                                (1 κ.) 

1. θσηεηλή πεγή 

2. νπηηθή ηξάπεδα 

3. αληηθεηκεληθόο θαθόο 

4. πξνζνθζάικηνο θαθόο 

β. Γηαηί είλαη απαξαίηεην ην αληηθείκελν πνπ ζα ηνπνζεηεζεί πάλσ ζηελ αληηθεηκελνθόξν πιάθα λα είλαη 

πνιύ ιεπηό;  (0,5 κ.) 

Γηα λα κπνξεί ην θσο λα πεξάζεη από κέζα ηνπ 

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

γ. Πνηνλ από ηνπο δύν θνριίεο ηνπ κηθξνζθνπίνπ (ηνλ κηθξνκεηξηθό ή ηνλ καθξνκεηξηθό) πξέπεη αξρηθά 

λα ρξεζηκνπνηήζνπκε, γηα λα εκθαληζηεί ην αληηθείκελν;  (0,25 κ.) 

......... Τν καθξνκεηξηθό θνριία................................................................................................................... 

1

2

3

4
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δ. Πνηνλ από ηνπο δύν θνριίεο ηνπ κηθξνζθνπίνπ (ηνλ κηθξνκεηξηθό ή ηνλ καθξνκεηξηθό) πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε, γηα λα εζηηάζνπκε θαη λα δνύκε θαζαξά ην αληηθείκελν;  (0,25 κ.) 

......... Τν κηθξνκεηξηθό θνριία.......................................................................................................................... 

2) Έλαο από ηνπο πην ραξαθηεξηζηηθνύο νξγαληζκνύο πνπ δνπλ ζηε Μεζόγεην είλαη ηα δειθίληα. Σην 

αθόινπζν δηάγξακκα θαίλεηαη ε ηαμηλόκεζε ησλ δειθηληώλ κε βάζε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα. Αθνύ 

κειεηήζεηε ην δηάγξακκα, λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 

 

1
ν
 Κξηηήξην: Τα δειθίληα είλαη πνιπθύηηαξνη νξγαληζκνί, κε 

εμεηδηθεπκέλα θύηηαξα κε ππξήλα αιιά ρσξίο 

θπηηαξηθό ηνίρσκα  

2
ν
 Κξηηήξην: Τα δειθίληα έρνπλ ζπνλδπιηθή ζηήιε 

3
ν
 Κξηηήξην: Τα δειθίληα γελλνύλ δσληαλά κηθξά ηα νπνία 

ζειάδνπλ ζηα αξρηθά ζηάδηα ηεο δσήο ηνπο  

α. Σε πνην βαζίιεην θαηαηάζζεη ηα δειθίληα ην 1ν
 Κξηηήξην;  (0,5 κ.) 

.......Τσλ δώσλ................................................................................................................................ 

β. Σε πνηα ζπλνκνηαμία θαηαηάζζεη ηα δειθίληα ην 2ν
 Κξηηήξην;  (0,5 κ.) 

...... Τσλ ζπνλδπισηώλ............................................................................................................................. 

γ. Σε πνηα νκνηαμία θαηαηάζζεη ηα δειθίληα ην 3ν
 Κξηηήξην;  (0,5 κ.) 

...... Τσλ ζειαζηηθώλ.......................................................................................................................... 

δ. Τα δειθίληα είλαη πξνθαξπσηηθνί ή επθαξπσηηθνί νξγαληζκνί; Να εμεγήζεηε πώο ην θαηαιάβαηε 

ρξεζηκνπνηώληαο έλα από ηα πην πάλσ θξηηήξηα. (0,5 κ.) 

Δίλαη επθαξπσηηθνί νξγαληζκνί γηαηί απνηεινύληαη από εμεηδηθεπκέλα θύηηαξα κε ππξήλα αιιά ρσξίο 

θπηηαξηθό ηνίρσκα (1ν Κξηηήξην)  

3) Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ πνπ θαίλνληαη ζηηο πην θάησ εηθόλεο θαη λα 

γξάςεηε ην νξγαληθό ζύζηεκα ζην νπνίν αλήθεη ην θάζε όξγαλν.  (2 κ.) 

 

 

    

όξγαλν πλεύκνλεο λεθξνί ζηνκάρη θαξδηά 

νξγαληθό 

ζύζηεκα 

αλαπλεπζηηθό νπξνπνηεηηθό πεπηηθό θπθινθνξηθό 
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4) α. Σην δηπιαλό ζρήκα παξνπζηάδνληαη ηα δύν 

δηαθνξεηηθά είδε αλζξώπηλσλ γελλεηηθώλ θπηηάξσλ. 

Αθνύ κειεηήζεηε ην ζρήκα, λα απαληήζεηε ζηηο 

αθόινπζεο εξσηήζεηο:                                        (1 κ.) 

i. Πώο νλνκάδεηαη ην γελλεηηθό θύηηαξν Α; 

…σάξην………………….…….. 

ii. Πώο νλνκάδνληαη ηα γελλεηηθά θύηηαξα Β; 

…ζπεξκαηνδσάξηα………………….…….. 

iii. Να νλνκάζηε ηα κέξε 1 θαη 2 ηνπ θπηηάξνπ Β.  

κέξνο 1…θεθαιή…….…….. 

κέξνο 2…νπξά……………….…….. 

 

 

β. Αλ έλα από ηα θύηηαξα Β δηαηξππήζεη ην θύηηαξν Α θαη ελσζεί καδί ηνπ, πώο νλνκάδεηαη απηή ε 

δηαδηθαζία θαη πώο νλνκάδεηαη ην λέν θύηηαξν πνπ ζα δεκηνπξγεζεί; (0,5 κ.) 

δηαδηθαζία: …γνληκνπνίεζε……………….……..…………….…….. 

λέν θύηηαξν: …δπγσηό…………………….……..………………….…….. 

γ. Γηαηί ε θξπςνξρία ζα κπνξνύζε λα πξνθαιέζεη ζηεηξόηεηα ζε έλαλ άλδξα; (0,5 κ.) 

Γηαηί ην ρξόλν πνπ νη όξρεηο παξακέλνπλ ζηελ θνηιηαθή ρώξα παζαίλνπλ αιινηώζεηο ιόγσ ηεο 

ςειόηεξεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζώκαηνο θαη έηζη παξάγνπλ ιηγόηεξα ή θαζόινπ ζπεξκαηνδσάξηα. 

5) Αθνύ παξαηεξήζεηε πξνζεθηηθά ηηο εηθόλεο κε έλα από ηα πεηξάκαηα πνπ έθαλε ν Τδόδεθ Πξίζηιετ, λα 

απαληήζεηε ζηα πην θάησ εξσηήκαηα: 

  

α. Τη ζπλέβε ζην πνληίθη πνπ ηνπνζεηήζεθε ζην δηάθαλν, 

αεξνζηεγώο θιεηζκέλν δνρείν Α, κεηά από ιίγεο ώξεο θαη 

γηαηί;                                                                         (0,5 κ.) 

…Τν πνληίθη πέζαλε γηαηί ηειείσζε ην νμπγόλν…………... 

…κέζα ζην δνρείν...…………………………………….….. 

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

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

Α Β 

β. i. Πνηα δηαθνξά παξαηεξήζεθε, όηαλ έλα άιιν πνληίθη ηνπνζεηήζεθε καδί κε έλα πξάζηλν θπηό ζην 

δηάθαλν, αεξνζηεγώο θιεηζκέλν δνρείν Β; (0,5 κ.) 

...Απηό ην πνληίθη έδεζε πεξηζζόηεξν ρξόλν από ην πνληίθη ηνπ δνρείνπ Α............ 



 6 

ii. Πνηνο ήηαλ ν ξόινο ηνπ θπηνύ ζην δνρείν Β; (0,5 κ.) 

Φσηνζπλζέηεη νπόηε παξάγεη νμπγόλν απνξξνθώληαο ζπγρξόλσο ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα 

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

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

γ. Να εμεγήζεηε γηαηί δε ζα κπνξνύζε λα ππάξρεη δσή ζηε γε, αλ δελ ππήξρε ην θαηλόκελν ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ.  (0,5 κ.) 

Γηαηί ε γε δε ζα ζπγθξαηνύζε κέξνο ηεο ζεξκόηεηαο ηνπ ήιηνπ κε απνηέιεζκα λα είλαη παγσκέλε. 

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

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

6) α. 

 

Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ θπηηθνύ θπηηάξνπ πνπ 

θαίλνληαη ζην δηπιαλό ζρήκα.                      (1 κ.) 

1. πιαζκαηηθή (θπηηαξηθή) κεκβξάλε 

2. ρπκνηόπην 

3. ρισξνπιάζηεο 

4. θπηηαξόπιαζκα    

β. Να ρξεζηκνπνηήζεηε ηνπο αξηζκνύο 1-7 ηνπ πην πάλσ ζρήκαηνο, γηα λα δώζεηε έλαλ κόλν αξηζκό πνπ 

λα αληηζηνηρεί ζηηο πεξηγξαθέο πνπ δίλνληαη ζηνλ πην θάησ πίλαθα. Ο θάζε αξηζκόο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί κία, θακία ή δύν θνξέο. (1 κ.) 

Πεξηγξαθή Αξηζκόο 

Γίλεη ζηαζεξό ζρήκα ζην θπηηθό θύηηαξν   5 

Δθεί θηηάρλεη ην θπηηθό θύηηαξν ηελ ηξνθή ηνπ 3 

Δθεί απειεπζεξώλεηαη ε ελέξγεηα 7 

Πεξηέρεη ην γελεηηθό πιηθό ηνπ θπηηάξνπ 6 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

MEPO Γ΄(κνλάδεο 6): Aπό ηηο ηξεηο εξσηήζεηο λα απαληήζεηε κόλν ηηο δύν (2). Κάζε ζσζηή απάληεζε 

βαζκνινγείηαη κε ηξεηο (3) κνλάδεο. 

1) α. Σην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη έλα θύιιν πνπ θσηνζπλζέηεη. 

 

i. Να νλνκάζεηε ηηο πξώηεο ύιεο πνπ δείρλνπλ νη αξηζκνί 1 θαη 2. (0,5 κ.) 

πξώηε ύιε 1: λεξό…           

πξώηε ύιε 2: δηνμείδην ηνπ άλζξαθα 

ii. Να νλνκάζεηε ηνπο παξάγνληεο πνπ δείρλνπλ νη αξηζκνί 3 θαη 4. (0,5 κ.) 

παξάγνληαο 3: ρισξνθύιιε           

παξάγνληαο 4: ειηαθό θσο 

iii. Να νλνκάζεηε ηα πξντόληα πνπ δείρλνπλ νη αξηζκνί 5 θαη 6. (0,5 κ.) 

πξντόλ 5: νμπγόλν           

πξντόλ 6: γιπθόδε 

β. Σηα πην θάησ ζρήκαηα, θαίλεηαη ε δηαδηθαζία ηνπ απνρξσκαηηζκνύ ελόο θύιινπ. Αθνύ κειεηήζεηε ηα 

ζρήκαηα λα απαληήζεηε ζηα πην θάησ εξσηήκαηα:  

 

 

 

ηάδην 1 ηάδην 2 ηάδην 3 

i. Γηαηί δε βάδνπκε ην νηλόπλεπκα απεπζείαο ζηε θσηηά, αιιά ην βάδνπκε ζε δνρείν κε δεζηό λεξό;    (0,5 κ.) 

Γηαηί ην νηλόπλεπκα είλαη εύθιεθην θαη ππάξρεη θίλδπλνο αλάθιεμεο ηνπ.  

ii. Πνην από ηα ηξία ζηάδηα ρξεηάδεηαη λα επαλαιεθζεί, γηα λα γίλεη ζσζηά ε δηαδηθαζία απνρξσκαηηζκνύ 

ηνπ θύιινπ;   (0,5 κ.) 

ην ζηάδην 1 

1

2

3

4
5

6
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γ. Η θπξία Λνπθία έθαλε κία επέκβαζε θαη ρξεηάζηεθε λα κείλεη ζην λνζνθνκείν αξθεηέο κέξεο. Γηάθνξνη 

ζπγγελείο θαη θίινη πνπ ηελ επηζθέθηεθαλ ηεο έθεξαλ πνιιά ινπινύδηα. Κάζε βξάδπ ε λνζνθόκα έβγαδε 

ηα ινπινύδηα έμσ από ην δσκάηην ηεο θπξίαο Λνπθίαο. Γηαηί λνκίδεηε όηη ην έθαλε απηό; Να αλαθέξεηε 

δύν ιόγνπο. (0,5 κ.) 

i. ηε λύρηα ηα θπηά παίξλνπλ νμπγόλν θαη δελ παξάγνπλ (δε θσηνζπλζέηνπλ) 

ii. ηε λύρηα ηα θπηά απειεπζεξώλνπλ δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (αλαπλένπλ) 

2) α. Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο 

ηεο γπλαίθαο, πνπ θαίλνληαη ζην δηπιαλό ζρήκα.      (1 κ.) 

1. θόιπνο 

2. ηξάρεινο 

3. σαγσγόο (ζάιπηγγα) 

4. κήηξα 
 

β. Να αλαθέξεηε δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ σνζεθώλ. (0,5 κ.) 

i. παξάγνπλ / σξηκάδνπλ / απειεπζεξώλνπλ σάξηα  

ii. παξάγνπλ ηηο γπλαηθείεο νξκόλεο 

γ. Να ζπκπιεξώζεηε ηα δύν αληίζηνηρα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπεξκαηνδσαξίνπ. (0,5 κ.) 

ΧΑΡΑΚΣΗΡΘΣΘΚΑ ΩΑΡΘΟ ΠΕΡΜΑΣΟΖΩΑΡΘΟ 

ρήκα θαηξηθό πδξνδπλακηθό 

Χξόλνο δωήο πεξίπνπ 24 ώξεο πεξίπνπ 3 κέξεο (72 ώξεο) 

δ. Η Σνθία θαη ν Πέηξνο είλαη παληξεκέλνη εδώ θαη δύν ρξόληα θαη, αλ θαη δε ρξεζηκνπνηνύλ θάπνηα 

αληηζπιιεπηηθή κέζνδν, δελ έρνπλ αθόκε απνθηήζεη παηδί. Η Σνθία απνθάζηζε λα αξρίζεη λα 

ππνινγίδεη ηηο γόληκεο κέξεο ηεο, αθνύ έρεη θαλνληθνύο θύθινπο 28 εκεξώλ.  

 

i. Η Σνθία είδε πεξίνδν ζηηο 6 Μαΐνπ. Πνηα είλαη ε 

πηζαλόηεξε εκεξνκελία σνξξεμίαο ζε απηόλ ηνλ θύθιν 

γηα ηε Σνθία;                                                           (0,5 κ.) 

…19 Μαΐνπ ……………..………...………..  

ii. Αλ ε Σνθία θαη ν Πέηξνο ήξζαλ ζε ζεμνπαιηθή επαθή 

ζηηο 14 Μαΐνπ, ππάξρεη πηζαλόηεηα ε Σνθία λα κείλεη 

έγθπνο θαη γηαηί;                                                    (0,5 κ.) 

Όρη γηαηί ε ωνξξεμία έγηλε 5 κέξεο αξγόηεξα (ηα ζπεξκαηνδωάξηα δνπλ κόλν κέρξη 3 κέξεο 

κέζα ζην ζώκα ηεο γπλαίθαο) 
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3) Αθνύ κειεηήζεηε ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα, πνπ παξνπζηάδεη έλα ηξνθηθό πιέγκα ζε έλα δαζηθό 

νηθνζύζηεκα, λα απαληήζεηε ζηηο αθόινπζεο εξσηήζεηο: 

 

α. Με βάζε ηηο δηαηξνθηθέο ηνπ ζπλήζεηεο, ν πνληηθόο είλαη θπηνθάγνο, ζαξθνθάγνο ή πακθάγνο; Να 

εμεγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. (0,5 κ.) 

Δίλαη θπηνθάγνο γηαηί ηξέθεηαη κόλν κε ζάκλνπο θαη θαξόηα (θπηά)  

β. Να νλνκάζεηε έλαλ νξγαληζκό ηνπ ηξνθηθνύ πιέγκαηνο, ηνλ νπνίν ν πνληηθόο αληαγσλίδεηαη θαη λα 

αλαθέξεηε έλα είδνο ηξνθήο γηα ην νπνίν αληαγσλίδεηαη. (0,5 κ.) 

νξγαληζκόο: ιαγόο (αθξίδα, ειάθη) 

είδνο ηξνθήο: ζάκλνη (θαξόηα) 

γ. Να ζπκπιεξώζεηε ηα πην θάησ θνπηηά, ώζηε, ρξεζηκνπνηώληαο ην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα, λα 

δεκηνπξγήζεηε κηα ηξνθηθή αιπζίδα ζηελ νπνία λα ζπκκεηέρεη ε αθξίδα. (0,75 κ.) 

 
δ. Οη άλζξσπνη πνπ θαιιηεξγνύλ ζε πεξηνρέο γύξσ από ην δάζνο, πξνζπαζνύλ λα θαηαπνιεκήζνπλ ηηο 

αθξίδεο, γηαηί θαηαζηξέθνπλ ηηο θαιιηέξγεηεο. Αλ εμαθαληζηνύλ νη αθξίδεο, πνηνη δύν νξγαληζκνί ζα 

επεξεαζηνύλ άκεζα θαη πηζαλώο λα εμαθαληζηνύλ; Να εμεγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. (0,75 κ.) 

Η κπγαιή θαη ν βάηξαρνο γηαηί ζύκθσλα κε ην ηξνθηθό πιέγκα ηξέθνληαη κόλν κε αθξίδεο 

ε. Να αλαθέξεηε δύν αβηνηηθνύο παξάγνληεο ελόο νηθνζπζηήκαηνο.  (0,5 κ.) 

i. λεξό 

ii. έδαθνο (ζεξκνθξαζία θαη άιια…) 

 
          Η Γιεςθύνηπια 
 
 
                                  Παρθενόπη Βσρίδοσ 

 

Οι Διζηγηηέρ: 

 

αθξίδα 
 

ζάκλνη 

κπγαιή 

(ή βάηξαρνο) 

 

γεξάθη 



1 
 

 

ΓΤΜΝΑΛΟ ΑΓΛΟΤ ΣΤΛΛΑΝΟΤ ΣΡΟΒΟΛΟΤ               ΧΟΛΛΚΟ ΕΣΟ 2013-2014    

              

ΓΡΑΠΣΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 

ΜΑΚΘΜΑ:    ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

ΘΜΕΡΟΜΘΝΛΑ:    12.06.2014              ΒΑΘΜΟ: .................................. 
 
                                                                                            

ΣΑΞΘ:    A΄                                             ΟΛΟΓΡΑΦΩ: ………………………………………………………. 

 

ΧΡΟΝΟ:  1 ΩΡΑ ΚΑΙ 30 ΛΕΠΣΑ                        ΤΠ. ΚΑΚΘΓΘΣΘ: ................................................... 
 

 

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

 

 
ΓΔΝ ΔΠΙΣΡΔΠΔΣΑΙ Η ΥΡΗΗ ΓΙΟΡΘΧΣΙΚΟΤ. ΝΑ ΓΡΑΦΔΣΔ ΜΟΝΟ ΜΔ ΜΠΛΔ Ή 

ΜΑΤΡΟ ΣΤΛΟ.  

 

ΣΟ ΕΞΕΣΑΣΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΕΛΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ΕΝΝΕΑ (9) ΕΛΙΔΕ 

 
 
 

 

 

 

1. Να αντιςτοιχίςετε τθ ςτιλθ Α με τθ ςτιλθ Β.                                 (2 x 0,5 = 1 μ)  

τιλθ Α τιλθ Β Αντιςτοίχθςθ 

          1. Ζμβια ςϊματα 

 

2. Άβια ςϊματα 

α.  ϊματα που ζχουν ηωι 

 

β. ϊματα που δεν ζχουν 

και δεν είχαν ποτζ ηωι 

 

γ. ϊματα που δεν ζχουν 

αλλά κάποτε είχαν ηωι 

             1 α 

 

              2 β 

 

ΜΕΡΟ Α': Αποτελείται από ζξι (6) ερωτιςεισ. Κάκε ορκι απάντθςθ 

βακμολογείται με μία (1) μονάδα. Να απαντιςετε ςε όλεσ τισ ερωτιςεισ. 

 



2 
 

 

2. Να ςυμπλθρϊςετε τα κενά του πιο κάτω κειμζνου.                         (2 x 0,5= 1μ) 

Θ διαδικαςία που ακολουκείται για τθν κατθγοριοποίθςθ των οργανιςμϊν 

ονομάηεται: Σαξινόμθςθ και ο κλάδοσ τθσ Βιολογίασ που αςχολείται με τθ 

διαδικαςία αυτι ονομάηεται: Σαξινομία ι, αλλιϊσ, ταξινομικι Επιςτιμθ. 

 

3.  Να γράψετε δφο κοινζσ λειτουργίεσ που χαρακτθρίηουν όλουσ τουσ ηωντανοφσ 

οργανιςμοφσ.                                                                                                         (2 x 0,5 = 1μ) 

 Οι οργανιςμοί αναπτφςςονται.  

 Οι οργανιςμοί εμφανίηουν ερεκιςτικότθτα. 

4.  Να αναφζρετε δφο όργανα του ανκρϊπινου οργανιςμοφ τα οποία οι χειροφργοι 

γιατροί μποροφν ςιμερα να μεταμοςχεφςουν.                            (2 x 0,5= 1μ) 

 

 Οι νεφροί 

 Η καρδιά 

 
5.  Να ςυμπλθρϊςετε τισ ενδείξεισ ςτθν πιο κάτω εικόνα, ζτςι ϊςτε να φαίνονται 

πρϊτεσ φλεσ που απαιτοφνται για να εξαςφαλίςουν τα φυτά τθν τροφι τουσ.    

                                                                                                                          (2 x 0,5= 1μ)                                                                                                                                                         

                                                                                                                                            

                                               

                                                             

                                                             

 

                                                                 

 

 

          διοξείδιο του άνκρακα 
θλιακι 

ενζργεια 

      φωτοςφνκεςθ 

   

                   νερό 

http://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=%CE%AE%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82+%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82&source=images&cd=&cad=rja&docid=lMvqWMzhkrchxM&tbnid=ajIj-f0dqXgcrM:&ved=0CAUQjRw&url=http://htaxhmetonhlio.blogspot.com/&ei=zzKiUayvBIjoOr7xgJAB&bvm=bv.47008514,d.ZG4&psig=AFQjCNFFZ6mZQwje9di7lpQ3yeXZrY_83Q&ust=1369670683558520
http://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=%CE%B4%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF&source=images&cd=&cad=rja&docid=2lESkW6HX5742M&tbnid=y085EZz1aJQHPM:&ved=0CAUQjRw&url=http://bloggerkm2009.blogspot.com/2011/02/blog-post.html&ei=pjCiUYCwEIG7PaS8gfgJ&bvm=bv.47008514,d.ZG4&psig=AFQjCNFwWwaIzO0TI6F1amNPceztJe-z0Q&ust=1369670157572083
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6.   Να αναφζρετε δφο όργανα του ανκρϊπινου οργανιςμοφ τα οποία οι 

χειροφργοι γιατροί δεν μποροφν ςιμερα να μεταμοςχεφςουν.       (2 x 0,5= 1μ) 

 

 ςπονδυλικι ςτιλθ 

 εγκζφαλοσ 

 

 

 
1. Σα πράςινα φυτά είναι μια πολφ μεγάλθ ομάδα οργανιςμϊν που ανικουν ςτο 

Βαςίλειο των Φυτϊν. Σα φυτά διακζτουν, όπωσ και τα ηϊα, τα δικά τουσ όργανα. 

Με τθ βοικεια τθσ πιο κάτω εικόνασ, να ονομάςετε τα τζςςερα (4) φυτικά όργανα. 

                                                                                                    (4 x 0,5 = 2 μ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Να υπογραμμίςετε από όλουσ τουσ πιο κάτω οργανιςμοφσ μόνο αυτοφσ που 

ανικουν ςτθ ςυνομοταξία αςπόνδυλα.                                                (4 x 0,5 = 2 μ)                                                                                                  

                             
 

  ψάρι      αςτερίασ   κάβουρασ     γάτα      αράχνθ    περιςτζρι    μζλιςςα       βάτραχοσ 

ΜΕΡΟ Β': Αποτελείται από ζξι (6) ερωτιςεισ. Κάκε ορκι απάντθςθ 

βακμολογείται με δφο (2) μονάδεσ. Από τισ ζξι (6) ερωτιςεισ να 

απαντιςετε μόνο ςτισ τζςςερισ (4) ερωτιςεισ. 

 

 

1. Άνκθ 

 

2. Φφλλα 

 

3. Βλαςτόσ 

 

4. Ρίηα 
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3. Να γράψετε τισ ενδείξεισ 1 ζωσ 4.                                               (4 x 0,5 = 2 μ)           

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

4. Να γράψετε δίπλα από κάκε εικόνα το όνομα του οργανικοφ ςυςτιματοσ που 

παρουςιάηει.                                                                                            (4 x 0,5 = 2 μ) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α Όργανο 

1. πνεφμονεσ 

2. ςτομάχι 

3. λεπτό ζντερο 

4. παχφ ζντερο 

  γεννθτικό 
       μυϊκό 

    πεπτικό    ερειςτικό  
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5.   Να αντιςτοιχίςετε τθ ςτιλθ Α με τθ ςτιλθ Β.                                 (4 x 0,5 = 2 μ) 
τιλθ Α: ΒΑΛΛΕΛΟ τιλθ Β: ΧΑΡΑΚΣΘΡΛΣΛΚΑ ΣΩΝ ΗΩΝΣΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΛΜΩΝ Αντιςτοίχθςθ 

 

 
 
 
 
1. Ηϊα 
 
 
 
 
2. Πρϊτιςτα 
 
 
 
 
3. Μονιρθ 
 
 
 
 
4. Μφκθτεσ 

 
α. Οργανιςμοί με ζνα κφτταρο (μονοκφτταροι) με 

πυρινα, που είτε παράγουν οι ίδιοι τθν τροφι 

τουσ μζςα ςτο ςϊμα τουσ (φωτοςυνκζτουν), είτε 

προςλαμβάνουν τθν τροφι τουσ από το 

περιβάλλον τουσ. 

 
β. Απλοί οργανιςμοί με ζνα κφτταρο 

(μονοκφτταροι) χωρίσ πυρινα, που είτε 

παράγουν οι ίδιοι τθν τροφι τουσ μζςα ςτο ςϊμα 

τουσ (π.χ. φωτοςυνκζτουν), είτε προςλαμβάνουν 

τθν τροφι τουσ από το περιβάλλον τουσ. 

 
γ. Πολυκφτταροι οργανιςμοί, με εξειδικευμζνα 

κφτταρα με πυρινα και κυτταρικό τοίχωμα, που 

παράγουν οι ίδιοι τθν τροφι τουσ μζςα ςτο ςϊμα 

τουσ (φωτοςυνκζτουν). 

 
δ. Πολυκφτταροι οργανιςμοί, με εξειδικευμζνα 

κφτταρα με πυρινα αλλά χωρίσ κυτταρικό 

τοίχωμα, που εξαςφαλίηουν τθν τροφι τουσ από 

τα ςϊματα άλλων οργανιςμϊν. 

 
ε. Οργανιςμοί που το ςϊμα τουσ, ςτισ πιο πολλζσ 

περιπτϊςεισ, αποτελείται από πολλά κφτταρα 

(πολυκφτταροι) με πυρινα και κυτταρικό 

τοίχωμα που δεν φωτοςυνκζτουν, αλλά 

προςλαμβάνουν τθν τροφι τουσ από το 

περιβάλλον τουσ. 

 

     
 
 
 
   

   1    δ 

 
 
 
 
 
 
     

   2    α 

 
 
 
 
 

     

    3    β 

 
 
 
 
 

   4     ε 
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6. Να ςυμπλθρϊςετε τισ ενδείξεισ 1 ζωσ 4 που αναφζρονται ςτα διάφορα μζρθ του 

μικροςκοπίου.                                                                                             (4 x 0,5 = 2 μ)                                                                                                  

 

 

 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

1 Προςοφκάλμιοι φακοί 

 

2 Αντικειμενικοί φακοί 

 

4 Φωτεινι πθγι 

 

3 Οπτικι τράπεηα 
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1.  Να αντιςτοιχίςετε τθν εικόνα κάκε οργάνου του ανκρϊπινου οργανιςμοφ, ςτθ 

ςτιλθ Α, με το όνομα και τθ λειτουργία του, ςτθ ςτιλθ Β.            (6 x 0,5 = 3 μ)                                                                                                  

 

Δικόνα Οργάνοσ  Όνομα & Λειτοσργία Οργάνοσ  

1. 

 

 

1 Δ 

 
σκώτι ή Ήπαρ: Μαιαθό όξγαλν πνπ, κεηαμύ 
άιισλ, παξάγεη ηε ρνιή θαη απαιιάζζεη ηνλ 
νξγαληζκό από βιαβεξέο νπζίεο, ηηο νπνίεο 
ζηέιλεη ζην αίκα. 
 

Α. 

2. 

 

 

2 Α 

Καρδιά: Όξγαλν πνπ ιεηηνπξγεί σο αληιία. 
Δέρεηαη ην αίκα από όια ηα όξγαλα ηνπ 
ζώκαηνο. Αθνύ ην ζηείιεη ζηνπο πλεύκνλεο, γηα 
λα εκπινπηηζηεί κε νμπγόλν, ζηε ζπλέρεηα ην 
ζηέιλεη ζε όια ηα όξγαλα ηνπ ζώκαηνο. 
 

Β. 

3. 

 

 

 

3 Β 

Λεπτό έντερο: Όξγαλν ζαλ ζσιήλαο κέζα ζηνλ 
νπνίν νινθιεξώλεηαη ε πέςε ηεο ηξνθήο, πνπ 
έξρεηαη από ην ζηνκάρη, ζε κηθξόηεξεο ζξεπηηθέο 
νπζίεο. Σηε ζπλέρεηα νη νπζίεο απηέο 
απνξξνθνύληαη από ηα ηνηρώκαηα ηνπ ζσιήλα 
γηα λα θαηαιήμνπλ ζην αίκα.  
 

Γ. 

4. 

 

 

 

4 Δ 

Πνεύμονες: Όξγαλα ηα νπνία 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. 

5. 

 

 

5 Γ 

τομάτι: Όξγαλν (ζσιήλαο ζαλ ζαθνύιη) πνπ 
ζπλδέεηαη κε ην ιεπηό έληεξν. Σην ζηνκάρη 
απνζεθεύεηαη πξνζσξηλά ε ηξνθή θαη 
ζπλερίδεηαη ε πέςε πνπ μεθίλεζε ζην ζηόκα.  
 

Δ. 

6. 

 

 

6 Σ 
Νεφροί: Όξγαλα, ζε ζρήκα θαζνιηνύ, πνπ 
θαζαξίδνπλ ην αίκα από ηηο βιαβεξέο νπζίεο κε 
ηελ παξαγσγή ησλ νύξσλ 

Σ. 

 

ΜΕΡΟ Γ': Αποτελείται από τρεισ (3) ερωτιςεισ. Κάκε ορκι απάντθςθ 

βακμολογείται με τρεισ (3) μονάδεσ. Από τισ τρεισ (3) ερωτιςεισ να 

απαντιςετε μόνο ςτισ δφο (2). 
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2. Να κατατάξετε τον κάκε οργανιςμό, που εικονίηεται, ςτθν αντίςτοιχθ Ομοταξία 

                                                                                                                 (6 x 0,5 = 3 μ)                                                                                                  

 
 

Ομοταξία: Εχινόδερμα 

 
Έρεη ζώκα κε πεληαθηηλσηή 

ζπκκεηξία, ρσξίο θεθάιη. 

Έρεη αθαλζσηό εμσζθειεηό. 

 

 

 

 

 

 

Ομοταξία: Πτθνά 

Αναπνζει με πνεφμονεσ. 

Γεννά αυγά με ςκλθρό 

κζλυφοσ. Ζχει φτερά και 

πετά. 

 

 
 

Ομοταξία: Αρκρόποδα 
Έρεη αξζξσηά πόδηα. 

Έρεη ζώκα δηαρσξηζκέλν ζε 

ηκήκαηα θαη δηαζέηεη εμσζθειεηό. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ομοταξία: Αμφίβια 

 

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. 

 

Ομοταξία: Ερπετά 

 
Αναπνζει με πνεφμονεσ και 
γεννά αβγά. Σο δζρμα του 
είναι ξθρό και καλφπτεται 
από φολίδεσ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ομοταξία: Θθλαςτικά 

 

Αναπνζει με πνεφμονεσ. Γεννά 

«ηωντανά» μικρά, τα οποία 

κθλάηει ςτα αρχικά ςτάδια τθσ 

ηωισ τουσ. Σο δζρμα του 

καλφπτεται με τρίχεσ. 
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3. Να γράψετε τισ ενδείξεισ 1 ζωσ 6.                                                (6 x 0,5 = 3 μ)                                                                                                                                                      

 

          

           

           

           

 

       
           
           
           
           
           
         
 

 

 

     H ειςθγιτρια                                                   Θ Διευκφντρια 

 

Δζςποινα Χριςτοδοφλου                                    Ιβθ Αργυρίδου 

 

1 Πλαςματικι ι κυτταρικι μεμβράνθ 

 

             2 Πυρινασ 

 

5 Κυτταρικό τοίχωμα 

 

       6 Κυτταρόπλαςμα 

 

     4 Πυρινασ 

 

       3 Χυμοτόπιο 
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ΓΤΜΝΑΗΟ ΣΑΤΡΟΤ                                                              ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ: 2013 - 2014 

 

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΗΟΤΝΗΟΤ 2014 

 

ΜΑΘΖΜΑ: ΒΗΟΛΟΓΗΑ                                                                             ΒΑΘΜΟ 

ΣΑΞΖ: Α΄                                                                                        Αξηζκεηηθώο: .............. / 20 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ: 10 / 6 / 2014                                                         Οινγξάθσο: ...….........…… 

Γηάξθεηα: 1 ώξα θαη 30 ιεπηά                                    Τπνγξαθή Καζεγήηξηαο: 

 
Ολνκαηεπώλπκν: Απαληήζεηο                                                       Σκήκα: Α’ ..... Αξηζκόο: ...... 

 
 

Οδεγίεο: 
 Να γξάθεηε κε κπιε ή καύξν κειάλη 
 Να πξνζέμεηε ηελ εκθάληζε ηνπ γξαπηνύ ζαο. 
 Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πγξνύ (Tipp- Ex) 
 Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από 10 ζειίδεο.      Κ Α Λ Ζ  Δ Π Η Σ Τ Υ Η Α                                                                                                                                       
                                                              

ΜΔΡΟ Α΄  
Απνηειείηαη από έμη (6) εξσηήζεηο. Κάζε εξώηεζε βαζκνινγείηαη κε κία (1) κνλάδα.                                  

Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο.                
 

 

1: Σα ζώκαηα ρσξίδνληαη ζε έκβηα, άβηα θαη λεθξά.  

Να γξάςεηε δύν (2) παξαδείγκαηα γηα ηελ θάζε κηα από ηηο δύν (2) πην θάησ θαηεγνξίεο.  

                                                                                                                                            ( 1 κ. )  
 Άβηα ζώκαηα: νπνηαδήπνηε πνπ δελ έρνπλ νύηε είραλ θάπνηε δσή, π.ρ. πέηξα, ρώκα,  

 Νεθξά ζώκαηα: νπνηαδήπνηε πνπ δελ έρνπλ ηώξα δσή αιιά θάπνηε είραλ,                                      

π.ρ. δεξκάηηλα θαη μύιηλα αληηθείκελα 

 

 

2: Ζ ζεηξά ησλ δηαδηθαζηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη επηζηήκνλεο, γηα λα εμεγήζνπλ                                                  

ηα θαηλόκελα ηνπ θόζκνπ πνπ καο πεξηβάιιεη, νλνκάδεηαη επηζηεκνληθή κέζνδνο.  

Αθνινπζνύλ ηα βήκαηα ηεο επηζηεκνληθήο κεζόδνπ, αιιά ζε αιθαβεηηθή ζεηξά.  

 
Απνηέιεζκα Δξώηεκα Παξαηήξεζε Πείξακα πκπέξαζκα Τπόζεζε 

 
Να γξάςεηε ηα βήκαηα ηεο επηζηεκνληθήο κεζόδνπ ζε ζσζηή ζεηξά.                        ( 1 κ. ) 

Παξαηήξεζε        Δξώηεκα         Τπόζεζε 

   Πείξακα         Απνηέιεζκα          πκπέξαζκα 
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3: Έλα εξγαζηεξηαθό όξγαλν πνπ θάλεθε πνιύ ρξήζηκν ζηελ αλάπηπμε ηεο επηζηήκεο ήηαλ 

θαη είλαη ην κηθξνζθόπην.  

Να αλαθέξεηε ηνλ ξόιν ηνπ κηθξνζθνπίνπ, γηα λα εμεγήζεηε γηαηί ην κηθξνζθόπην έρεη 

κεγάιε ζεκαζία.                                                                                                               ( 1 κ. )  
 

Ρόινο κηθξνζθνπίνπ: Υξεζηκνπνηείηαη γηα λα κεγεζύλεη αληηθείκελα 

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

εκαζία ηνπ κηθξνζθνπίνπ: Με ην κηθξνζθόπην νη επηζηήκνλεο βιέπνπλ αληηθείκελα θαη 

νξγαληζκνύο πνπ δελ ηα βιέπνπλ κε γπκλό κάηη έηζη ζα βγάδνπλ πην ζσζηά ζπκπεξάζκαηα.  

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

 

 

  
4: ηνλ πην θάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηέζζεξηο (4) νξγαληζκνί (ζε δηαθνξεηηθή θιίκαθα).  

Να γξάςεηε θάησ από ηνλ θάζε νξγαληζκό ην Βαζίιεην ζην νπνίν αλήθεη.              ( 1 κ. ) 

 

 
 
       Οξγαληζκνί 

 

 

  

Όλνκα 
νξγαληζκνύ 

 

Λαηδηά 
 

Μαληηάξη 
 

Αγξηλό 
 

ηαθπιόθνθθνη 

Βαζίιεην                         
ζην νπνίν αλήθεη 

 

Φπηά 
 

Μύθεηεο 
 

Εώα 
 

Μνλήξε 

 

 

 
5: ηελ πην θάησ εηθόλα έλα γατδνπξάθη ηξώεη κόλν ηνπ ην θαγεηό ηνπ, από έλα δέληξν.  

                      
α) Να γξάςεηε πνηνο από ηνπο δύν νξγαληζκνύο, ην δέληξν 

ή ην γατδνπξάθη, είλαη απηόηξνθνο νξγαληζκόο.        ( 0,5 κ. ) 
 

Σν δέληξν είλαη ν απηόηξνθνο νξγαληζκόο.  

β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                   ( 0,5 κ. ) 

Σν δέληξν θσηνζπλζέηεη θαη παξάγεη ηελ ηξνθή ηνπ από απιά 

ζπζηαηηθά, ελώ ην γατδνπξάθη παίξλεη νξγαληθέο νπζίεο κε ηελ 

ηξνθή ηνπ από ηα θπηά πνπ ηξώεη. 
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6: ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα θαίλεηαη ζε ζεηξά έλα παξάδεηγκα νξγάλσζεο ηνπ αλζξώπνπ.  
 

 

 

 

 

 

 

Να βάιεηε ζε ζεηξά ηνπο πην θάησ όξνπο, αξρίδνληαο από ηνλ πην απιό.                ( 1 κ. ) 

    

Οξγαληζκόο,   Όξγαλν,   Ηζηόο,   Κύηηαξν,   Οξγαληθό ζύζηεκα 
                                                                                                                                     

Κύηηαξν      Ηζηόο      Όξγαλν      Οξγαληθό ζύζηεκα     Οξγαληζκόο 

 

 

 

 

 

ΜΔΡΟ Β΄ :                                                                                                                                                  

Απνηειείηαη από έμη (6) εξσηήζεηο. Κάζε εξώηεζε βαζκνινγείηαη κε δύν (2) κνλάδεο.                                                                                                                                                                                 

Από ηηο έμη (6) εξσηήζεηο λα απαληήζεηε κόλν ζηηο ηέζζεξηο (4). 

 

 
1: Από ηε γέλλεζή καο κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο αλάπηπμεο καο, γίλνληαη ζπλερείο αιιαγέο, 

ηόζν ζσκαηηθέο όζν θαη ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο.  

Να αλαθέξεηε δύν (2) ζσκαηηθέο αιιαγέο πνπ γίλνληαη ζηα αγόξηα θαη                                               

δύν (2) ζσκαηηθέο αιιαγέο πνπ γίλνληαη ζηα θνξίηζηα, θαηά ηελ εθεβεία.  

Τπάξρνπλ πνιιέο απαληήζεηο ζην βηβιίν ζηηο ζειίδεο 215 θαη 216. Δδώ γξάθσ κεξηθέο.  
 

  σκαηηθέο αιιαγέο ζηα αγόξηα:  Μόλν δύν.                                                           ( 1 κ. ) 

 α) Σν ζώκα αξρίδεη λα έρεη πην έληνλε κπξσδηά. β) Φσλή πην βξαρλή θαη πην ρνληξή.   

 γ) Οη ώκνη γίλνληαη πην πιαηηνί. δ) Σξίρεο ζην ζηήζνο, ζηηο καζράιεο ζην πξόζσπν.   

 σκαηηθέο αιιαγέο ζηα θνξίηζηα:  Μόλν δύν.                                                          ( 1 κ. ) 

 α) Σν ζώκα αξρίδεη λα έρεη πην έληνλε κπξσδηά. β) Αξρίδεη ε αλάπηπμε ηνπ ζηήζνπο.   

 γ) Σξίρεο ζηηο καζράιεο θαη ζηα γελλεηηθά όξγαλα. δ) Οη γόθνη κεγαιώλνπλ.   
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2: ηνλ πην θάησ πίλαθα θαίλνληαη εηθόλεο από ηέζζεξα (4) όξγαλα ηνπ αλζξώπνπ.  

Να αλαγλσξίζεηε ηα όξγαλα θαη λα γξάςεηε δίπια από ηελ εηθόλα ηνπ θάζε νξγάλνπ,                 

ην όλνκά ηνπ θαη ζε πνην νξγαληθό ζύζηεκα αλήθεη.                                                   ( 2 κ. ) 
 

 

ΔΗΚΟΝΑ ΟΡΓΑΝΟΤ ΟΝΟΜΑ ΟΡΓΑΝΟΤ ΟΡΓΑΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 

 
 

 
ηνκάρη 

 

 
Πεπηηθό ύζηεκα 

 
 
 
 

 
 

Νεθξόο 
 
 

 
 

Οπξνπνηεηηθό ύζηεκα 

 
 
 
 
 

 
 

Έληεξν ( Παρύ θαη Λεπηό ) 

 
 

Πεπηηθό ύζηεκα 

 
 
 
 

 
 

Αηκνθόξα Αγγεία 
 
 
 

 
 

Κπθινθνξηθό ύζηεκα 

 

 

 

3: Ο Πεξηθιήο έθαλε έλαλ πίλαθα γηα κία κειέηε ηνπ, γηα ηα ζπνλδπισηά δώα.                                                       

Δλώ εξγαδόηαλ, έγηλε θάπνην ιάζνο ζηνλ ππνινγηζηή θαη ζβήζηεθαλ θάπνηα δεδνκέλα.                                               

Απνζηνιή ζαο είλαη λα ηνλ βνεζήζεηε λα ηα ζπκπιεξώζεη μαλά.  

Να ζπκπιεξώζεηε θαηάιιεια ηνλ πην θάησ πίλαθα. (8 Υ 0,25 = 2 κ. )                       ( 2 κ. ) 
         

ΠΟΝΓΤΛΩΣΑ ΕΩΑ 

Κύξην ραξαθηεξηζηηθό  
ησλ ζπνλδπισηώλ δώσλ 

 

Έρνπλ ζπνλδπιηθή ζηήιε 

 

Οκνηαμία δώνπ 
 

Σν δέξκα ηνπ ... 
 

Πώο απνθηά ηα κηθξά ηνπ... 
 

Παξάδεηγκα 

 
Δξπεηά 

 

 
έρεη θνιίδεο 

 
γελλά απγά (ζηελ μεξά) 

 
θίδη 

 
      Ακθίβηα 

 
είλαη ιείν θαη πάληα 

πγξό 
 

 
γελλά απγά (ζην λεξό) 

 
βάηξαρνο 

 
Θειαζηηθά 

 

θαιύπηεηαη από ηξίρεο 
(ηξίρσκα) 

 
γελλνύλ δσληαλά κηθξά 

 

 
γάηα 
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4: Οη νξγαληζκνί απνηεινύληαη από εμεηδηθεπκέλα θύηηαξα. Οξηζκέλα ηέηνηα θύηηαξα είλαη ηα 

αηκνζθαίξηα, ηα γελλεηηθά θύηηαξα, ηα επηζειηαθά θύηηαξα θαη άιια πνιιά. Δίλαη θηηαγκέλα γηα 

θάπνηα εηδηθή ιεηηνπξγία. ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα θαίλνληαη πέληε (5) θύηηαξα.  

 

Αθνύ ζπκπιεξώζεηε ηε ζηήιε κε ην όλνκα ηνπ θπηηάξνπ, λα αληηζηνηρήζεηε ζηελ ηξίηε 
ζηήιε, ηνλ θαηάιιειν αξηζκό πνπ δίλεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θπηηάξνπ.                        ( 2 κ. )  
                                                                                                                          

Όλνκα  θύηηαξνπ  Λεηηνπξγία ηνπ θπηηάξνπ Αληηζηνίρεζε 

 

α: Νεπξηθό 

 

1: Υξεζηκεύεη ζηελ αλαπαξαγσγή. 

 

Κύηηαξν α  -  ...5.... 

 

β: Δπηζειηαθό 
 

2: Μεηαθέξεη νμπγόλν.  

 

Κύηηαξν β  -  ...3.... 

 

γ: Ωάξην 
 

3: Μεηαθηλεί νπζίεο. 

 

Κύηηαξν γ  -  ...1... 

 

δ: Δξπζξό  
Αηκνζθαίξην  

 

 

4: Υξεζηκεύεη ζηελ αλαπαξαγσγή. 

 

Κύηηαξν δ  -  ...2.... 

 

ε: πεξκαηνδσάξην 
 

5: Μεηαθέξεη κελύκαηα ζε όιν ην ζώκα.  

 

Κύηηαξν ε  -  ...4.... 

 
 

 
 
 

5: Ζ Μαξία ξσηά ηνπο γνλείο ηεο πώο δεκηνπξγήζεθε. Οη γνλείο ηεο Μαξίαο πξνζπαζνύλ λα 

ηεο εμεγήζνπλ πώο δεκηνπξγείηαη έλα έκβξπν. Υξεζηκνπνηνύλ πιεξνθνξίεο πνπ βξήθαλ ζην 

βηβιίν ηεο Βηνινγίαο.  

Βνεζήζηε ηνπο, ζπκπιεξώλνληαο θαηάιιεια ηηο πην θάησ πξνηάζεηο.                   (1,5 κ.) 
 

 Έλα κσξάθη γελληέηαη από ηε κεηέξα ηνπ.  
Πξηλ λα γελλεζεί κεγάισλε κέζα ζε κηα θνηιόηεηα ζην ζώκα ηεο κεηέξαο ηνπ πνπ 

νλνκάδεηαη κήηξα. 

Δθεί βξέζεθε, αθνύ έλα εηδηθό θύηηαξν ηνπ παηέξα ηνπ κε πδξνδπλακηθό ζρήκα,                                                      

ην ζπεξκαηνδσάξην, ζπλάληεζε έλα εηδηθό θύηηαξν ηεο κεηέξαο ηνπ κε ζθαηξηθό ζρήκα, ην 

σάξην. 

Σα δύν εηδηθά θύηηαξα ελώζεθαλ κε κηα δηαδηθαζία πνπ ιέγεηαη γνληκνπνίεζε 

θαη έηζη έγηλε ην πξώην θύηηαξν ηνπ λένπ νξγαληζκνύ πνπ νλνκάδεηαη δπγσηό. 
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 ηε ζπλέρεηα, κε ζπλερείο θπηηαξηθέο δηαηξέζεηο απηό ην θύηηαξν πνιιαπιαζηάζηεθε κε 

απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε ηνπ εκβξύνπ. Όηαλ νινθιεξώζεθε ε αλάπηπμε ηνπ, γελλήζεθε.   

 Σν ρξνληθό δηάζηεκα πνπ κεγάισλε ζην ζώκα ηεο κεηέξαο ηνπ ιέγεηαη θύεζε ή εγθπκνζύλε  

θαη είλαη πεξίπνπ ελλέα (9) κήλεο.  

 Ζ απνξία ηεο Μαξίαο ήηαλ: «Ση είλαη ην θύηηαξν;»  

Να δώζεηε νξηζκό γηα ην θύηηαξν.                                                                              ( 0,5 κ. )   

Κύηηαξν είλαη ε δνκηθή θαη ιεηηνπξγηθή κνλάδα ηεο δσήο (πνπ εθδειώλεη θαηλόκελα ηεο δσήο). 

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

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

                                                                                                                                                             
 

 
 

 

6: ην πην θάησ ζρήκα θαίλνληαη ηξνθηθέο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ νξγαληζκώλ ζε δύν (2) 

πεξηπηώζεηο.  

 α) Να βάιεηε αλάκεζα ζηνπο νξγαληζκνύο ηα θαηάιιεια βειάθηα        ή      ,                    

ώζηε λα ζρεκαηηζηνύλ ζσζηά δύν (2) ηξνθηθέο αιπζίδεο . Α   θαη Β                 ( 0,5 κ. ) 
 

 β) Από ηνπο πην πάλσ νξγαληζκνύο, λα νλνκάζεηε ηα αθόινπζα:                        ( 1 κ. ) 
  

 Έλα νξγαληζκό παξαγσγό: (θπηό) - πιαγθηόλ , θπηό  

 Έλα ζεξεπηή: όια ηα άιια εθηόο νη παξαγσγνί 

 Έλα νξγαληζκό θαηαλαισηή: όια ηα άιια εθηόο νη παξαγσγνί    

 Έλα ζαξθνθάγν νξγαληζκό: ςάξη πνπιί αεηόο 

 

 γ) Να γξάςεηε ηη δείρλνπλ ηα βέιε ζε κία ηξνθηθή αιπζίδα.                                       ( 0,5 κ. ) 
  

Γείρλνπλ α) πνηνο νξγαληζκόο ηξώεη πνηνλ  ή β) πνηνο νξγαληζκόο ηξώγεηαη από πνηνλ,                           

ή γ) ηελ ξνή ηεο ελέξγεηαο. 
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ΜΔΡΟ Γ΄:  

Απνηειείηαη από ηξεηο (3) εξσηήζεηο. Κάζε εξώηεζε βαζκνινγείηαη κε ηξεηο (3) κνλάδεο.                                          

Από ηηο ηξεηο (3) εξσηήζεηο λα απαληήζεηε κόλν δύν (2). 

 
1: ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα θαίλνληαη έλα θπηηθό θαη έλα δσηθό θύηηαξν. Οη ελδείμεηο 1 
κέρξη 6 δείρλνπλ κεξηθά από ηα κέξε ησλ θπηηάξσλ. Κάπνηα είλαη θνηλά θαη ζηα δύν θύηηαξα.  

 
Να απαληήζεηε ηα πην θάησ. 

 α) Πνην είλαη ην είδνο ησλ θπηηάξσλ;                                                                           ( 0,5 κ. ) 

     Κύηηαξν Α: Εσηθό                                               Κύηηαξν Β: Φπηηθό 

 

 β) Σα κέξε ησλ θπηηάξσλ πνπ δείρλνπλ νη ελδείμεηο 1 κέρξη 6 είλαη:                           ( 1,5 κ. ) 

1: Κπηηαξηθό ηνίρσκα                                       2: Κπηηαξηθή κεκβξάλε   

3: Μηηνρόλδξην                                                 4: Κπηηαξόπιαζκα                                                             

5: Ππξήλαο                                                       6: Υισξνπιάζηεο 

   

 γ) Να γξάςεηε ηνλ ξόιν ησλ κεξώλ ησλ θπηηάξσλ πνπ δείρλνπλ νη αξηζκνί 3 θαη 5.                  

                                                                                                                                        ( 1 κ. )  

Αξηζκόο 3: Ομείδσζε νξγαληθώλ νπζηώλ, απειεπζέξσζε ελέξγεηαο. 

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

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

Αξηζκόο 5: Πεξηέρεη ην γελεηηθό πιηθό (DNA) , ή πεξηέρεη γελεηηθέο πιεξνθνξίεο,    ή … 

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

....................................................................................................................................................... 
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2: ηηο εηθόλεο πνπ αθνινπζνύλ θαίλνληαη ην γελλεηηθό ζύζηεκα ηεο γπλαίθαο θαη ην γελλεηηθό 

ζύζηεκα ηνπ άλδξα, ζε πξόζζηα όςε. 

 

 α) Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα πνπ δείρλνπλ νη αξηζκνί από ην 1 κέρξη ην 8.           ( 2 κ. )   
    

1: Ωαγσγόο                                                      2: Ωνζήθε    

3: Μήηξα                                                          4: Κόιπνο                                                                                    

5: Πένο                                                             6: Δπηδηδπκίδα   

7: Όξρηο                                                            8: Οπξήζξα    

 β) Να γξάςεηε δύν (2) πηζαλέο αηηίεο πνπ έλα δεπγάξη δελ κπνξεί λα απνθηήζεη παηδί 

θαη λα δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                                                                    ( 1 κ. ) 

Μπνξεί λα είλαη δηάθνξεο αηηίεο. Δδώ γξάθνληαη ελδεηθηηθά κεξηθέο. 

Μία αηηία πνπ κπνξεί λα νθείιεηαη ζηελ γπλαίθα (θαη ε αηηηνινγία) είλαη: π.ρ. 

 Πξόβιεκα ζηηο σνζήθεο:  π. ρ. κε παξαγσγή σαξίσλ ή κε παξαγσγή θπζηνινγηθώλ 

σαξίσλ πνπ είλαη ην γπλαηθείν θύηηαξν πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ παξαγσγή δπγσηνύ.   

 Πξόβιεκα ζηελ κήηξα: π. ρ. πξόβιεκα ζηελ εκθύηεπζε ηνπ εκβξύνπ, ή δπζθνιία ζην λα 

θξαηήζεη ην έκβξπν. 

Μία αηηία πνπ κπνξεί λα νθείιεηαη ζηνλ άλδξα (θαη ε αηηηνινγία) είλαη: 

 Όξρεηο: Με παξαγσγή ζπεξκαηνδσαξίσλ (θαζόινπ ή ζε κηθξόηεξν από ην θπζηνινγηθό 

αξηζκό) ή κε παξαγσγή θπζηνινγηθώλ ζπεξκαηνδσαξίσλ πνπ είλαη ην αλδξηθό (γελλεηηθό 

θύηηαξν) πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ παξαγσγή δπγσηνύ.  

 Αδέλεο: Με παξαγσγή θπζηνινγηθώλ εθθξηκάησλ.  

 πεξκαηνδσάξηα : Με θπζηνινγηθό ζρήκα ή θίλεζε. 
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3: Ζ θσηνζύλζεζε γίλεηαη ζηα θύιια.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 α) Με ηε βνήζεηα ηνπ πην πάλσ ζρήκαηνο λα ζπκπιεξώζεηε ην θείκελν πνπ 
αθνινπζεί θαη πεξηγξάθεη ηε θσηνζύλζεζε.                                                              ( 1,5 κ. ) 
 
Ζ θσηνζύλζεζε γίλεηαη όηαλ ππάξρεη ειηαθό θσο ή ήιηνο (αξηζκόο 1) ζηα θύιια, αθνύ έρνπλ 

κηα εηδηθή νπζία πνπ είλαη απαξαίηεηε, ηελ ρισξνθύιιε (αξηζκόο 4).  Πξώηεο ύιεο είλαη ε 

νπζία λεξό  (αξηζκόο 3) πνπ έξρεηαη από ηηο ξίδεο ηνπ θπηνύ ζηα θύιια                                                

θαη ε νπζία δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (αξηζκόο 2) πνπ βξίζθεηαη ζηελ αηκόζθαηξα.  

Πξντόληα ηεο θσηνζύλζεζεο είλαη ε νπζία γιπθόδε (αξηζκόο 5) πνπ κεηαηξέπεηαη ακέζσο ζε 

άκπιν θαη απνηειεί ηελ ηξνθή ηνπ θπηνύ θαη ε νπζία νμπγόλν (αξηζκόο 6) πνπ βγαίλεη ζηελ 

αηκόζθαηξα.    

 
 β) Γηα λα βεβαησζνύκε όηη θάπνην θπηό θάλεη θσηνζύλζεζε, ειέγρνπκε κε πείξακα,                         
αλ ππάξρεη άκπιν ζηα θύιια ηνπ.  

Να πεξηγξάςεηε ην πείξακα αλίρλεπζεο ηνπ ακύινπ.                                        ( 0,5 κ. ) 
 

1. θόβνπκε έλα θύιιν 

2. Κάλνπκε απνρξσκαηηζκό θύιινπ  

(βξάζηκν ηνπ θύιινπ ζε λεξό γηα λα πεζάλεη ην θύηηαξν θαη λα κπνξεί λα βγεη έμσ ε 

ρισξνθύιιε θαη κεηά ηνπνζέηεζε ηνπ θύιινπ ζε νηλόπλεπκα πνπ είλαη δηαιύηεο ηεο 

ρισξνθύιιεο, γηα λα θύγεη ε ρισξνθύιιε). 

3. Κάλνπκε αλίρλεπζε κε ηώδην: άκπιν + ηώδην (θαζηαλνθίηξηλν ρξώκα)  καύξν ρξώκα  

Αλ καπξίζεη έρεη άκπιν άξα έγηλε θσηνζύλζεζε.  

Αλ δε καπξίζεη δελ έρεη άκπιν άξα δελ έγηλε θσηνζύλζεζε 
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 γ) Να εμεγήζεηε δύν (2) ιόγνπο νη νπνίνη δηθαηνινγνύλ ηελ άπνςε: 
              «Ζ ζεκαζία ηεο θσηνζύλζεζεο είλαη πάξα πνιύ κεγάιε».                          ( 1 κ. )  
 
Γύν από ηα πην θάησ:                                                                                   

1. Παξαγσγή γιπθόδεο πνπ είλαη ηξνθή γηα ηα θπηά θαη ηα θπηά γίλνληαη ηξνθή γηα άιινπο 

νξγαληζκνύο. Άξα πξνζθέξεη ηξνθή (άκεζα + έκκεζα) ζε όινπο ηνπο νξγαληζκνύο.  

2. Παξαγσγή – απειεπζέξσζε νμπγόλνπ πνπ εκπινπηίδεη ηελ αηκόζθαηξα θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλαπλνή ησλ νξγαληζκώλ.  

3. Καηαλάισζε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα άξα κείσζε ηνπ από ηελ αηκόζθαηξα θαη 

ζπλεπώο κείσζε ηεο πηζαλόηεηαο δεκηνπξγίαο ηνπ θαηλόκελνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ.   

 

 

ΣΔΛΟ                                         

                                                    

                                                                                         Ζ Γηεπζύληξηα  

 

 

                                                                                             Μαξία Υξηζηνύδηα 



1 
 

1 
 

ΓΤΜΝΑΗΟ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛΔΩ             ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ 2013 – 2014 
 

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΗΟΤΝΗΟΤ 2014-ΛΤΔΗ 
 
 

Μάζεκα:            ΦΤΗΟΓΝΩΣΗΚΑ 
Σάμε:                  Α΄ 
Ζκεξνκελία:     13 Ηνπλίνπ 2014 
Γηάξθεηα:           1:30΄ 
Ώξα:                   7.45-9.15 

ΒΑΘΜΟ 
Αξηζκεηηθά: ..……………………………………. 
Οινγξάθσο: ……………………………………. 
Τπνγξαθή Καζεγήηξηαο: …………………….. 

Ολνκαηεπώλπκν: ............................................................................. Σκήκα : .......... Αξ. : …...... 

 Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από δέθα (10) ζειίδεο θαη ηξία (3) κέξε (Α΄, Β΄ θαη Γ΄). 

 Δπηηξέπεηαη κόλν ε ρξήζε κπιε ή καύξνπ κειαληνύ. 

 Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πγξνύ ή ηαηλίαο.  

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

 
 

1 α. ηηο πην θάησ εηθόλεο ζαο δίλνληαη δσληαλνί νξγαληζκνί. Να ηνπνζεηήζεηε ηα βέιε κε ηε ζσζηή 

θνξά, ώζηε λα ζρεκαηηζηνύλ νη ηξνθηθέο αιπζίδεο.       (κνλ. 0,5) 

 

 

 

 

 

 

 

β. Ση δείρλνπλ ηα βέιε ζε κηα ηξνθηθή αιπζίδα;        (κνλ. 0,5) 

.Γείρλνπλ πνηνο ηξώεη πνηνλ/ ξνή ελέξγεηαο ζε κηα ηξνθηθή αιπζίδα…………………………………….. 

2. Να ζεκεηώζεηε ζε πνην κέξνο ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο γπλαίθαο γίλεηαη:     (1 κνλ.) 
 
α) ε γνληκνπνίεζε.      ……………σαγσγό…………………… 

 
β) ε αλάπηπμε ηνπ εκβξύνπ.    ………………κήηξα………………… 

 
γ) ε παξαγσγή σαξίσλ.     ……………σνζήθε…………………… 

 
δ) ε δηνρέηεπζε ησλ ζπεξκαηνδσαξίσλ   ………………θόιπνο………………… 

 
 
 



2 
 

2 
 

3. Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α κε ηηο θξάζεηο ηεο ζηήιεο Β.    
ηε ζηήιε Β πεξηζζεύεη κία θξάζε.          
  (1 κνλ.) 

 
        ηήιε Α Αληηζηνίρηζε ηήιε Β 

 
1. Ηζηόο 

 
1. …Β…….     Α) Γνκηθή θαη ιεηηνπξγηθή κνλάδα ηεο δσήο 

2. Οξγαληθό ύζηεκα 
 
3. Κύηηαξν 
 

2. …Δ……. 
 

3. ……Α…. 
 

    Β) ύλνιν θπηηάξσλ πνπ είλαη όκνηα     
    κνξθνινγηθά θαη είλαη εηδηθεπκέλα λα θάλνπλ ηελ    
    ίδηα ιεηηνπξγία 

4. Οξγαληζκόο 4. ……Γ…. 
 

 

    Γ) Απνηειείηαη από δηαθνξεηηθνύο ηζηνύο θαη    
    θάλεη ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο ζε έλαλ      
    πνιπθύηηαξν νξγαληζκό. 

   
    Γ) Απνηειείηαη από έλα ζύλνιν νξγαληθώλ     
    ζπζηεκάησλ θαη πεξηβάιιεηαη από ην δέξκα.  

   
    Δ) ύλνιν νξγάλσλ πνπ ζπλεξγάδνληαη κεηαμύ     
    ηνπο, γηα λα θάλνπλ κηα επξύηεξε ιεηηνπξγία ελόο  
    πνιπθύηηαξνπ νξγαληζκνύ.   

 
4. Να ζπκπιεξώζεηε ην πην θάησ δηάγξακκα ηεο θσηνζύλζεζεο:    (1 κνλ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. α. ηνλ πην θάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηέζζεξηο (4) νξγαληζκνί.  Να γξάςεηε θάησ από ηνλ 
θάζε νξγαληζκό ην βαζίιεην ζην νπνίν απηόο αλήθεη.                                    (1 κνλ.) 

 

ΟΡΓΑΝΗΜΟ 
 
 
 

Οξγαληζκόο 1 
 

 

Οξγαληζκόο 2

 

Οξγαληζκόο 3 Οξγαληζκόο 4

 

ΒΑΗΛΔΗΟ 
 

 ΕΧΑ ΜΤΚΖΣΔ ΠΡΧΣΟΕΧΑ ΦΤΣΑ 

νερό 

………………… 

………………… 

…………………………… 
γλυκόζη 

………………… 



3 
 

3 
 

 
6.  Να νλνκάζεηε ηα νξγαληθά ζπζηήκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ πνπ δείρλνπλ ηα πην 

      θάησ ζρήκαηα.           (κνλ. 1) 

 

            

 

 

1……εξεηζηηθό………      2…κπηθό………………   3……πεπηηθό……...  4…θπθινθνξηθό…………… 

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

 
 
1. α. ηνλ παξαθάησ πίλαθα δίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηέζζεξηο (4) δσληαλνύο νξγαληζκνύο. Να αλαθέξεηε 

ζε πνην Βαζίιεην ησλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ αλήθνπλ νη νξγαληζκνί 1 κέρξη 4 ζπκπιεξώλνληαο ηνλ 

πίλαθα.                  (1 κνλ.)                                                                          

Εσληαλνί 

νξγαληζκνί 

Πιεξνθνξίεο Βαζίιεην 

Οξγαληζκόο 1 Δίλαη πνιπθύηηαξνο νξγαληζκόο κε εμεηδηθεπκέλα 

θύηηαξα. Σα θύηηαξα ηνπ έρνπλ ππξήλα θαη θπηηαξηθό 

ηνίρσκα. Φσηνζπλζέηεη. 

 

θπηά 

Οξγαληζκόο 2 Δίλαη απιόο κνλνθύηηαξνο νξγαληζκόο ρσξίο ππξήλα. 

Πξνζιακβάλεη ηελ ηξνθήηνπ από ην πεξηβάιινλ ηνπ. 

 

κνλήξε 

Οξγαληζκόο 3 Δίλαη πνιπθύηηαξνο νξγαληζκόο. Σα θύηηαξα ηνπ έρνπλ 

ππξήλα θαη θπηηαξηθό ηνίρσκα. Γελ θσηνζπλζέηεη αιιά 

πξνζιακβάλεη ηελ ηξνθή ηνπ από ην πεξηβάιινλ ηνπ. 

 

κύθεηεο 

Οξγαληζκόο 4 Δίλαη απιόο κνλνθύηηαξνο νξγαληζκόο κε ππξήλα. 

Δίηε θσηνζπλζέηεη, είηε πξνζιακβάλεη ηελ ηξνθή 

ηνπ από ην πεξηβάιινλ ηνπ. 

 

πξσηίζηα 
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 β. Ζ αγειάδα ηαμηλνκείηαη καδί κε άιινπο δσληαλνύο νξγαληζκνύο ζηα Εώα. Να αλαθέξεηε δύν (2) 

 ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηθαηνινγνύλ γηαηί ε αγειάδα αλήθεη ζην Βαζίιεην ησλ Εώσλ.   (1 κνλ.) 

i) Πνιπθύηηαξνο νξγαληζκόο, ρσξίο θπηηαξηθό ηνίρσκα……………………... 

ii) Παίξλεη ηε ηξνθή από ην πεξηβάιινλ ηνπ …………………………………… 

      
2. Οη πην θάησ εξσηήζεηο αλαθέξνληαη ζηα πεηξάκαηα δηαδηθαζίαο ηεο θσηνζύλζεζεο. 

 
α. Πεξηγξάςεηε πώο γίλεηαη ε αλίρλεπζε ακύινπ. Πνηα νπζία ρξεζηκνπνηνύκε γηα ηελ αλίρλεπζε 

ακύινπ; Να εξκελεύζεηε ηα απνηειέζκαηα ηνπ πεηξάκαηνο.      (0,75 κνλ.) 

.......Υξεζηκνπνηνύκε ην δηάιπκα ησδίνπ θαη βάδνπκε κεξηθέο ζηαγόλεο ζε παηάηα ή αιεύξη ή άιιε 

ηξνθή. Αλ καπξίζεη ηόηε έρεη άκπιν, δειαδή έθαλε θσηνζύλζεζε........ 

 

β. Πνηα νπζία ηνπ θύιινπ απνκαθξύλεηαη κε ηε δηαδηθαζία ηνπ απνρξσκαηηζκνύ;       (0,25 κνλ.) 
 
………………ε ρισξνθύιιε………………………………………………………… 
 
γ.  Να πεξηγξάςεηε ηα ηξία βήκαηα ηνπ απνρξσκαηηζκνύ ελόο θύιινπ.          
 
1ν βήκα: .……Παίξλνπκε έλα πξάζηλν θύιιν θαη ην βάδνπκε αξρηθά ζην δεζηό λεξό  γηα ιίγα ιεπηά  

 

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

 

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

 

2ν βήκα: .……Σν βάδνπκε κεηά ζην νηλόπλεπκα πνπ είλαη κέζα ζε έλα δνθηκαζηηθό ζσιήλα κέζα ζην 

δνρείν κε ην βξαζηό λεξό (κπελ καξί). …..…………………………………………………………(0,5 κνλ.) 

 

3ν βήκα: .……Μεηά από 5-6 ιεπηά βιέπνπκε ην θύιιν λα απνρξσκαηίδεηαη θαη λα ρξσκαηίδεηαη 

πξάζηλν ην αιθνόι. Βγάδνπκε ην θύιιν θαη ην μαλαβάδνπκε γηα ιίγα ιεπηά ζην βξαζηό 

λεξό……………(0,25 κνλ.) 

3. α. πκπιεξώζηε ζηνλ πην θάησ πίλαθα δύν (2) δηαθνξέο κεηαμύ σαξίνπ θαη ζπεξκαηνδσαξίνπ.  

             (κνλ. 0,5) 

 

Ωάξην 

 

πεξκαηνδσάξην 

Γελ θηλείηαη (κόλν παζεηηθά) , κεγαιύηεξν, 

έρεη ζξεπηηθέο νπζίεο, είλαη έλα ζπλήζσο 

Έρεη νπξά, θηλείηαη, είλαη κηθξόηεξν, έρεη 

εθαηνκκύξηα 
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 β. Από ηη απνηειείηαη ην ζπέξκα ησλ αλδξώλ;                                                 (0,5 κνλ.) 

            .......................Από ζπεξκαηνδσάξηα θαη πγξά εθθξίκαηα. ...................................................... 

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

  γ. Δμεγήζηε ηη είλαη ε θξπςνξρία θαη πώο ζεξαπεύεηαη;     (1 κνλ.) 

 ……Δίλαη ε πάζεζε ησλ αλδξώλ θαη αγνξηώλ όηαλ νη όξρεηο(1 ή 2) δελ θαηεβαίλνπλ ζηε ζσζηή 

ζέζε ζην όζρεν αιιά κέλνπλ ζηε θνηιηαθή ρώξα. Μπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε. 

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

 

4. α. Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ θπηηάξνπ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνπο αξηζκνύο 1-4.       (1 κνλ.) 
 
 

1. πιαζκαηηθή –θπηηαξηθή κεκβξάλε 
 

2. ρισξνπιάζηεο……………………… 
 

3. θπηηαξόπιαζκα………………… 
 

4. ρπκνηόπην…………………… 
 

 
 
 
 
 
β. Να γξάςεηε ηνπο ξόινπο ησλ πην θάησ νξγαληδίσλ ηνπ θπηηάξνπ:         (0,5 κνλ.)

  
 
i) πιαζκαηηθή κεκβξάλε: .…εθιεθηηθά δηαπεξαηή ειέγρεη ηηο νπζίεο πνπ κπαίλνπλ θαη βγαίλνπλ 

από ην θύηηαξν ……………………………………………………………………….. 
 

 
ii) ππξήλαο: ……πεξηέρεη DNA, ειέγρεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ θπηηάξνπ 

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

γ.  Ση είδνπο θύηηαξν είλαη ην πην πάλσ, θπηηθό ή δσηθό; Να γξάςεηε δύν (2) ιόγνπο πνπ λα 
δηθαηνινγνύλ ηελ απάληεζή ζαο.           (0,5 κνλ.) 
 
.………Φπηηθό αθνύ έρεη ρισξνπιάζηεο, θπηηαξηθό ηνίρσκα, κεγάιν ρπκνηόπην. 
 
 
 

4 

3 
2

 

1 
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5. Σν πην θάησ ζρεδηάγξακκα παξνπζηάδεη ηελ ηαμηλόκεζε ησλ Εσληαλώλ Οξγαληζκώλ ζηα πέληε (5) 

Βαζίιεηα.  

                               

 α. Ση αληηπξνζσπεύνπλ ηα θξηηήξηα Α θαη Β; Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα.  (1 κνλ.) 

 

ΚΡΗΣΖΡΗΟ Α 

 

Μνλνθύηηαξνο, πνιπθύηηαξνο 

 

ΚΡΗΣΖΡΗΟ Β 

 

Με ππξήλα, ρσξίο ππξήλα 

 

 β. Να νλνκάζεηε κηα νκνηαμία αζπνλδύισλ θαη λα γξάςεηε δύν ραξαθηεξηζηηθά ηνπο.  (1 κνλ.) 
 ........Αλνηθηή εξώηεζε….π.ρ. λεκαηώδεηο ζθώιεθεο  κε καθξύ ζώκα θαη ηκήκαηα 

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

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

 6. Να νλνκάζεηε ηα κέξε πνπ δείρλνπλ νη αξηζκνί 1 - 4 ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα ηνπ γελλεηηθνύ 
     ζπζηήκαηνο:               (1 κνλ.) 
 
 

  
1. πξνζηάηεο αδέλαο 

 
2. επηδηδπκίδα 

 
3. όξρεηο 

 
4. νπξήζξα 

 
 

4 

3 2 

1 
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 β. Να γξάςεηε ζε ηη ρξεζηκεύνπλ ηα πην θάησ κέξε ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο:    (1 κνλ.) 
 

 
i) όξρεηο: …Παξάγνπλ ζπεξκαηνδσάξηα, εθθξίλνπλ πγξά 

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

ii) όζρεν: …Πεξηβάιιεη ηνπο όξρεηο θαη ηνπο δηαηεξεί ζηε ζσζηή ζεξκνθξαζία 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………….... 

 
  

ΜΔΡΟ Γ΄ (6 κνλάδεο) 
 Απνηειείηαη από ηξεηο (3) εξσηήζεηο.  Ζ νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε ηξεηο (3) κνλάδεο. 
 Να απαληήζεηε κόλν ζηηο δύν (2) εξσηήζεηο.   
 

 
1 α. Με ηε βνήζεηα ηνπ πην θάησ ζρεδηαγξάκκαηνο, λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ: 

       
      i) Πώο νλνκάδεηαη ν δηπιαλόο θύθινο;  (0,25 κνλ.) 
        

.......................θαηακήληνο...... 
 

ii) Πνην γεγνλόο ζπκβαίλεη ηηο κέξεο 1-5 ηνπ θύθινπ 
απηνύ;                   (0,5 κνλ.) 

 
       .......………έκκελε ξύζε….. 
        

iii) Να εμεγήζεηε ηη είλαη ε σνξξεμία θαη λα ζεκεηώζεηε 
ζην ζρεδηάγξακκα πνηα κέξα ηνπ θύθινπ ζπκβαίλεη.
                (0,75 κνλ.)           
       
..…Ζ σξίκαλζε ηνπ σαξίνπ θαη κεηά ε απειεπζέξσζε 
ηνπ από ηελ σνζήθε έμσ ζηνλ σαγσγό ώζηε λα κπνξεί 
λα γνληκνπνηεζεί. 
  

 

β. Πόηε αξρίδεη ε εγθπκνζύλε;         (0,5 κνλ.) 

......Μόιηο εκθπηεπζεί ην έκβξπν ζηε κήηξα ηεο γπλαίθαο...................................... 

γ. Να γξάςεηε ηνλ ξόιν ησλ πην θάησ νξγάλσλ ηεο θύεζεο.    (1 κνλ.) 

 
i) πιαθνύληαο: ………ηξέθεη ην έκβξπν κε ζξεπηηθέο νπζίεο θαη νμπγόλν……… 

 

ii) ακληαθόο ζάθνο: …πεξηέρεη πγξό πνπ πξνζηαηεύεη ην έκβξπν από θηππήκαηα............. 
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2. Σν δηπιαλό ζρεδηάγξακκα δείρλεη όξγαλα ηνπ αλζξώπηλνπ ζώκαηνο.  (0,75 κνλ.)  
         
α. Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα κε ηνπο αξηζκνύο 1-3.    

 
i) Όξγαλν 1:  …ζπθώηη 

  
ii) Όξγαλν 2:  …εγθέθαινο  

 

 
iii) Όξγαλν 3:  … ιεπηό έληεξν 

 
 
 
 
 

 
 

β. Να αλαθέξεηε ηε ιεηηνπξγία ησλ νξγάλσλ κε αξηζκνύο 1 θαη 3.     (0,5 κνλ.) 
 

i) Λεηηνπξγία νξγάλνπ 1:  ………Βνεζά ζηελ πέςε, παξάγεη ηε ρνιή 
 

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

 
 

ii) Λεηηνπξγία νξγάλνπ 3:  ………Απνξξόθεζε ζξεπηηθώλ νπζηώλ 
 

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

 
 

γ.  Να γξάςεηε ζε πνην ζύζηεκα αλήθεη ην θαζέλα από ηα όξγαλα κε ηα γξάκκαηα Α - Γ. (0,75 κνλ.) 
 

i) Οξγαληθό ύζηεκα Α:   …αλαπλεπζηηθό 
  

ii) Οξγαληθό ύζηεκα Β:   …θπθινθνξηθό 
 

iii) Οξγαληθό ύζηεκα Γ:   …πεπηηθό 
 

 

 
δ. Να εμεγήζεηε πώο κπνξεί λα ζπλεξγάδνληαη δύν νξγαληθά ζπζηήκαηα. Να δώζεηε δύν 

παξαδείγκαηα νξγαληθώλ ζπζηεκάησλ πνπ ζπλεξγάδνληαη γηα κηα ιεηηνπξγία.   (1 κνλ.) 

…………Όπσο ην κπηθν κε ην εξεηζηηθό πνπ ζπλεξγάδνληαη γηα ηηο θηλήζεηο. Σν πεπηηθό κε ην 

θπθινθνξηθό, αθνπ γίλεη ε πέςε ησλ ηξνθώλ ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά νδεγνύληαη ζην αίκα 

(απνξξόθεζε)………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

…… 
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3. α. ηνλ πην θάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηέζζεξηο (4) νξγαληζκνί.  Να γξάςεηε θάησ από ηνλ θάζε 
νξγαληζκό ηελ νκνηαμία ζηελ νπνία απηόο αλήθεη.                                     (1 κνλ.)  

 

ΟΡΓΑΝΗΜΟ 

 

 

Οξγαληζκόο 1 

 

Οξγαληζκόο 2 

 

Οξγαληζκόο 3 

 

Οξγαληζκόο 4 

 

ΟΜΟΣΑΞΗΑ 
 

 
ΑΜΦΗΒΗΑ 

 
ΠΣΖΝΑ 

 
ΘΖΛΑΣΗΚΑ 

 
ΔΡΠΔΣΑ 

 
β.  Να θαηαηάμεηε ηνπο πην θάησ νξγαληζκνύο ζηε ζσζηή ζπλνκνηαμία ζηνλ πην θάησ πίλαθα πνπ 
αθνινπζεί.             (1 κνλ.) 
 

κπξκήγθη, θάιαηλα, αζηεξίαο, ςάξη 
 

 
ΤΝΟΜΟΣΑΞΗΑ 

 
ΑΠΟΝΓΤΛΑ 

 
ΠΟΝΓΤΛΩΣΑ 

 
 

ΟΡΓΑΝΗΜΟΗ 
 
 
 

 
ΜΥΡΜΗΓΚΙ, ΑΣΤΕΡΙΑΣ 

 
ΦΑΛΑΗΝΑ, ΦΑΡΗ 

 
 
γ. Πνηα ε βαζηθή δηαθνξά κεηαμύ ησλ πην πάλσ δύν ζπλνκνηαμηώλ;    (0,25 κνλ.) 
 
…………Σα ζπνλδπισηά έρνπλ ζπνλδπιηθή ζηήιε 

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

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

δ. Να αλαθέξεηε ηξία (3) ραξαθηεξηζηηθά ηεο νκνηαμίαο ησλ πηελώλ.    (0,75 κνλ.) 
 
………Γελλνύλ απγά, έρνπλ πηεξά θαη έρνπλ πλεύκνλεο 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………. 
  
             Ζ Γηεπζύληξηα  
Οη δηδάζθνπζεο 
 
Κσλζηαληίλα Απνζηνιίδνπ 
 
Ρνπκηάλα Λίιιε 
 
 
           πξίκε Υξηζηνύιια 



 

 
Οδηγίες:  

 Να γξάθεηε κόλν κε κπιε κειάλη. 

 Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πγξνύ. 

 Τν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από 9 ζειίδεο. 
 
 
ΜΔΡΟ Α΄: 

Να απαληήζεηε ζε όλες  ηηο  εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε μια 

κνλάδα. 

 

1. Να παξαηεξήζεηε ηηο εηθόλεο  θαη λα ζπκπιεξώζεηε ηνλ πίλαθα, γξάθνληαο θάησ από 

θάζε  ζώκα  πνπ απεηθνλίδεηαη αλ είλαη  έκβην, άβην ή λεθξό.                     (κνλ. 1) 

  
  

άβην έκβην λεθξό έκβην 

 

2. Να αληηζηνηρίζεηε ηνλ θάζε νξγαληζκό, κε ην βαζίιεην ζην νπνίν αλήθεη.          (κνλ. 1) 

Οξγαληζκνί  Βαζίιεηα  

   1 Γ                      

   2 Β 

   3 Δ 

   4 Γ 

    

1.  Γατδνύξη                   Α. Μνλήξε 

2. Ακνηβάδα Β. Πξώηηζηα 

3. Μαληηάξη  Γ. Φπηά 

4. Πιαηάλη Γ. Εώα 

 Δ. Μύθεηεο  
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                                                                            Τπογραθή:     ........................................... 
 

 
Όλνκα: ................................................................................. Τκήκα: ...........  Αξηζκόο:......... 
 

https://www.google.com.cy/url?q=http://www.autotrader.co.uk/used-cars/fiat/500&sa=U&ei=UxmAU_6yDcqHPcWYgJAG&ved=0CDIQ9QEwAw&usg=AFQjCNGIzO39X8Uhsf6nMc-V2LbiyM_X5A
https://www.google.com.cy/url?q=http://www.tracygallagher.com/tag/rafa-nadal/&sa=U&ei=qxmAU5y3NIiWPYfXgcAJ&ved=0CDYQ9QEwBQ&usg=AFQjCNFdVRjoSQKoxQnqCZgMGziFJ9JVsw
https://www.google.com.cy/url?q=http://manila.coconuts.co/news/5-men-hijack-van-containing-chicken-meat&sa=U&ei=fTSDU_bQIPOz0QWCkIDICw&ved=0CEYQ9QEwDQ&usg=AFQjCNHKgQ5F92TMbIPwc_de-QmW2zRB-Q
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
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3.  Γίλνληαη ηα όξγαλα ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ: ζηνκάρη, θαξδηά, πλεύκνλεο, 

λεθξνί . Σεκεηώζηε ην ζσζηό όξγαλν δίπια από θάζε ιεηηνπξγία.                                              

(κνλ. 1) 

Σηέιλεη ην αίκα ζε όιν ην ζώκα: θαξδηά 

Απνζεθεύεη πξνζσξηλά ηελ ηξνθή: ζηνκάρη 

Καζαξίδνπλ ην αίκα από βιαβεξέο νπζίεο: λεθξνί 

Βνεζνύλ ζηελ αλαπλνή: πλεύκνλεο 

 

4. Έλα θπηό γηα ηε δηαδηθαζία ηεο θσηνζύλζεζεο ρξεηάδεηαη:      (κνλ. 1) 

i. λεξό 

ii. δηνμείδην ηνπ άλζξαθα 

iii. ρισξνθύιιε 

iv. ειηαθό θσο 

 

5. Σε  έλα δάζνο δνπλ αιεπνύδεο πνπ ηξέθνληαη κε ιαγνύο. Οη ιαγνί ηξώλε ρνξηάξη. 

i Με βάζε ηηο πην πάλσ πιεξνθνξίεο λα δεκηνπξγήζεηε ηελ ηξνθηθή αιπζίδα ζηελ νπνία 

ζπκκεηέρνπλ νη πην πάλσ νξγαληζκνί.                    (κνλ. 0,75) 

 

ρνξηάξη                                             ιαγόο                                               αιεπνύ 

 

ii Έλαο ζεξεπηήο ζηελ πην πάλσ ηξνθηθή αιπζίδα είλαη: ιαγόο (ή αιεπνύ) (κνλ. 0,25)               

 

 

6. Να ζπγθξίλεηε ην σάξην θαη ην ζπεξκαηνδσάξην σο πξνο ην ζρήκα θαη ην κέγεζνο. 

(κνλ. 1) 

 Σπεξκαηνδσάξην Ψάξην 

Σρήκα  Υδξνδπλακηθό ζθαηξηθό 

Μέγεζνο  Πνιύ κηθξόηεξν από σάξην  Πνιύ κεγαιύηεξν από 

ζπεξκαηνδσάξην 
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ΜΔΡΟ Β΄: 

Να απαληήζεηε μόνο ζηις ηέζζερις από ηηο έμη εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε 

βαζκνινγείηαη κε δσο κνλάδεο. 

 

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

(κνλ. 0,75) 

Σηήιε Α Σηήιε Β  

1. Σώκαηα πνπ έρνπλ δσή Α. Άβηα ζώκαηα 1 Β 

2 Γ 

3 Α 

2. Σώκαηα πνπ δελ έρνπλ αιιά θάπνηε είραλ δσή Β. Έκβηα ζώκαηα  

3. Σώκαηα πνπ δελ έρνπλ θαη δελ είραλ πνηέ δσή Γ. Νεθξά ζώκαηα 

 

β) Γπν ιεηηνπξγίεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ όινπο ηνπο δσληαλνύο νξγαληζκνύο είλαη: 

(κνλ. 0,5) 

i αλαπλνή                                                        ii. αλαπαξαγσγή 

 

γ) i Οη θαθνί πνπ δηαζέηεη έλα ζρνιηθό κηθξνζθόπην νλνκάδνληαη:             (κνλ. 0,5) 

    Α) πξνζνθζάικηνη          Β) αληηθεηκεληθνί 

ii Να ππνινγίζεηε ηε ζπλνιηθή κεγεζπληηθή ηθαλόηεηα ελόο κηθξνζθνπίνπ, όηαλ ν θαθόο 

Α έρεη κεγεζπληηθή ηθαλόηεηα 10 Υ θαη ν θαθόο Β  έρεη κεγεζπληηθή ηθαλόηεηα 20 Υ . 

(κνλ.0,25) 

Σπλνιηθή κεγεζπληηθή ηθαλόηεηα κηθξνζθνπίνπ: 10 Φ 20 = 200 θνξέο 

 

2. α) Οη δπν ζπλνκνηαμίεο ησλ δώσλ είλαη ηα ζπνλδπισηά  θαη ηα αζπόλδπια.  (κνλ. 0,5) 

 

β) Να αληηζηνηρίζεηε ηα ζπνλδπισηά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο γλσξίζκαηα. (κνλ. 1,25) 

Σπνλδπισηά  Φαξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα  

1.  Χάξηα                   Α. Γελ γελλνύλ αβγά, αιιά δσληαλά κηθξά 1 Γ 

2. Ακθίβηα Β. Τν δέξκα ηνπο θαιύπηεηαη κε θηεξά 2 Γ 

3. Δξπεηά Γ. Αλαπλένπλ κε βξάγρηα 3 Δ 

4. Πηελά Γ. Έρνπλ ιείν δέξκα 4 B 

5. Θειαζηηθά Δ. Τν δέξκα ηνπο θαιύπηεηαη κε θνιίδεο 5 A 

  

γ) Ζ ηεξάζηηα πνηθηιία νξγαληζκώλ πνπ θαηνηθεί ζε νιόθιεξε ηε Γε ραξαθηεξίδεηαη κε 

κηα ιέμε σο βηνπνηθηιόηεηα.  (κνλ. 0,25) 
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3. α) Να αληηζηνηρίζεηε ην ζρήκα ηνπ θάζε νξγάλνπ κε ην όλνκά ηνπ.  (κνλ. 1)  

 Σρήκα  Όλνκα  
 
 
 
 
1 Β 

2 Α 

3 Γ 

4 Γ 

 
 

1 
 

   
 

Α. Σπθώηη 

 
 

2 

 

  
 

 Β. Σηνκάρη 

  
 

3 

   
 
Γ. Καξδηά 

 
 

4 

   
 
Γ. Έληεξν 

 

 

β) Να κειεηήζεηε ηηο πην θάησ εηθόλεο θαη λα γξάςεηε θάησ από θάζε εηθόλα ην νξγαληθό 

ζύζηεκα πνπ παξνπζηάδεη. Σαο δίλνληαη ηα νλόκαηα κεξηθώλ  νξγαληθώλ ζπζηεκάησλ: 

εξεηζηηθό, πεπηηθό, θπθινθνξηθό, αλαπαξαγσγηθό, κπτθό, αλαπλεπζηηθό,       (κνλ. 0,75) 

 

 

 

αλαπαξαγσγηθό αλαπλεπζηηθό Πεπηηθό 

 

γ) Τν ζύλνιν όισλ ησλ νξγαληθώλ ζπζηεκάησλ πνπ ζπλεξγάδνληαη ζην ζώκα καο θαη 

πεξηβάιινληαη από ην δέξκα νλνκάδεηαη νξγαληζκόο.    (κνλ. 0,25) 
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4. α) Τα θπηά κε ηε θσηνζύλζεζε παξάγνπλ:          (κνλ. 0,5) 

i. νμπγόλν 

ii γιπθόδε (άκπιν) 

 

β) Τν δηάιπκα ησδίνπ όηαλ έξζεη ζε επαθή κε ηελ νπζία άκπιν αιιάδεη ρξώκα θαη από 

θηηξηλνθαθέ γίλεηαη κπιε – καύξν.   (κνλ. 0,75) 

 

γ) i Καηά ηε δηαδηθαζία απνρξσκαηηζκνύ ελόο θύιινπ πξώηα βάδνπκε ην θύιιν ζε 

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

(κνλ. 0,5) 

Γηα λα θαηαζηξαθνύλ ηα θπηηαξηθά ηνηρώκαηα ησλ  θπηηάξσλ ηνπ θύιινπ. 

 

ii Σηε ζπλέρεηα βγάδνπκε ην θύιιν από ην δεζηό λεξό θαη ην ηνπνζεηνύκε  ζε 

δνθηκαζηηθό ζσιήλα κε δεζηό νηλόπλεπκα γηα λα απνρξσκαηηζηεί.         (κνλ. 0,25) 

 

5. Τν πην θάησ ζρεδηάγξακκα παξνπζηάδεη έλα ηξνθηθό πιέγκα. Αθνύ ην κειεηήζεηε λα 

απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 

 

 

α) Να νλνκάζεηε:        (κνλ. 1) 

i) έλαλ θνξπθαίν ζεξεπηή: γεξάθη (ή αιεπνύ) 

ii) έλα ζήξακα: γξαζίδη (ή πνληηθόο, …) 

iii) έλα θπηνθάγν νξγαληζκό: αθξίδα (ή πνληηθόο) 

iv) έλα ζαξθνθάγν νξγαληζκό: βάηξαρνο (ή θίδη, …) 
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β) Με βάζε ην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα λα ζπκπιεξώζεηε ηελ πην θάησ ηξνθηθή  

αιπζίδα ζηελ νπνία λα ζπκκεηέρνπλ ν πνληηθόο θαη ην γεξάθη.   

(κνλ. 0,75) 

γξαζίδη                                      πνληηθόο                    θίδη                                γεξάθη 

 

γ) Τη δείρλνπλ ηα βέιε ζε κηα ηξνθηθή αιπζίδα;     (κνλ. 0,25) 

Δλέξγεηα  

 

6.   α) Σην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη ην αλαπαξαγσγηθό ζύζηεκα ηεο γπλαίθαο. Να 

νλνκάζεηε ηα όξγαλα πνπ δείρλνπλ νη αξηζκνί 1,2,3,4. (κνλ. 1) 

 

                                                                                     

1 σαγσγόο 

2 κήηξα 

3 σνζήθε 

4 θόιπνο 

 

 

 

 

 

β) Να αλαθέξεηε δπν ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπεξκαηνδσαξίνπ πνπ ην βνεζνύλ λα θηλείηαη 

γξήγνξα. (κνλ. 0,5) 

i πδξνδπλακηθό ζρήκα 

ii νπξά 

 

γ) Να αλαθέξεηε  2 αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζην ζώκα ησλ αγνξηώλ θαηά ηελ εθεβεία. 

(κνλ. 0,5) 

i εκθαλίδνληαη ηξίρεο  ζην πξόζσπν 

ii ε θσλή γίλεηαη πην ρνληξή θαη βξαρλή 
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ΜΔΡΟ Γ΄: 

Να απαληήζεηε μόνο ζηις δύο από ηηο ηξεηο εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε 
βαζκνινγείηαη κε ηρεις κνλάδεο. 
 

1. Σην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη έλα δσηθό θύηηαξν. 

α) Να νλνκάζεηε ηα νξγαλίδηα πνπ δείρλνπλ νη αξηζκνί 1,2,3,4. (κνλ. 1) 

 

 

 

1 ππξήλαο 

2 κηηνρόλδξην 

3 θπηηαξηθή κεκβξάλε 

4 θπηηαξόπιαζκα 

 

 

 

β) Να γξάςεηε δπν ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ην θύηηαξν δεν είλαη θπηηθό. (κνλ.0,5) 

i δελ έρεη ρισξνπιάζηεο 

ii δελ έρεη θπηηαξηθό ηνίρσκα 

 

γ)  Να αληηζηνηρίζεηε ηα νξγαλίδηα ηνπ θπηηάξνπ  κε ηε ιεηηνπξγία ηνπο.        (κνλ. 1) 

Οξγαλίδηα θπηηάξνπ Λεηηνπξγία   

1. Ππξήλαο  Α. Δμαζθαιίδεη ελέξγεηα ζην θύηηαξν 1 Γ 

2. Μηηνρόλδξην Β. Πεξηέρεη ηε ρισξνθύιιε 2 Α 

3. Φισξνπιάζηεο Γ. Γίλεη ζηαζεξό ζρήκα ζην θπηηθό θύηηαξν 3 Β 

4. Κπηηαξηθό ηνίρσκα Γ. Διέγρεη όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ θπηηάξνπ  4 Γ 

 

δ) Όια ηα θύηηαξα ελόο πνιπθύηηαξνπ νξγαληζκνύ έρνπλ ηελ ίδηα δνκή; (κνλ. 0,25) Να 

αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. (κνλ. 0,25) 

Όρη, θάλνπλ δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο. 
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2. α) Σην πείξακα γηα ηε δηεξεύλεζε ηνπ ξόινπ ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηε 

ιεηηνπξγία ηεο θσηνζύλζεζεο ρξεζηκνπνηήζακε κηα νπζία, ην θαπζηηθό λάηξην επεηδή 

έρεη ηελ ηδηόηεηα λα δεζκεύεη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα. (κνλ. 0,25)  

 

β) Σην πείξακα πνπ αλαθέξεηαη πην πάλσ πνηνπο παξάγνληεο θξαηήζακε ζηαζεξνύο;  

(κνλ. 1) 

η λεξό 

ηη ρισξνθύιιε 

ηηη ειηαθό θσο 

 ηλ είδνο-κέγεζνο θπηνύ 

 

γ) Πνηνλ παξάγνληα αιιάμακε; Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα (κνλ. 0,25) 

 
δ) Πνηνλ παξάγνληα κεηξήζακε; Άκπιν (κνλ. 0,25) 

 
ε) Σε πνην ζπκπέξαζκα θαηαιήμακε;       (κνλ. 0,5) 

Τν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα είλαη απαξαίηεηε πξώηε ύιε γηα ηε θσηνζύλζεζε. 

 
ζη) Με βάζε ηα όζα έρεηε κάζεη γηα ηε θσηνζύλζεζε λα δώζεηε ηξεηο ιόγνπο πνπ λα 

αηηηνινγνύλ ηε θξάζε: «Τν δάζνο είλαη πεγή δσήο».                                        (κνλ. 0,75) 

i Μαο δίλεη νμπγόλν 

ii Μαο δίλεη θαξπνύο 

iii Απνξξνθά ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα 

 

3.  α) Σην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη ην αλαπαξαγσγηθό ζύζηεκα ηνπ άληξα.  Να 

νλνκάζεηε ηα όξγαλα πνπ δείρλνπλ νη αξηζκνί 1,2,3,4. (κνλ. 1) 

 

                                                                                     

1 ζπεξκαηηθόο πόξνο 

2 όξρηο 

3 όζρεν 

4 νπξήζξα 
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β) Να γξάςεηε κηα ιεηηνπξγία ησλ νξγάλσλ κε ηνπο αξηζκνύο 2 θαη 4. (κνλ. 0,5) 

2: παξαγσγή ζπεξκαηνδσαξίσλ θαη δηαθόξσλ εθθξηκάησλ 

4: δηνρέηεπζε ζπέξκαηνο θαη νύξσλ έμσ από ην ζώκα 

 

γ)  Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ζηε ζηήιε Α κε ηηο θξάζεηο ζηε ζηήιε Β. (κνλ. 1) 

Σηήιε Α Σηήιε Β  

1. Ακληαθό πγξό Α. Έμνδνο ηνπ εκβξύνπ από ην ζώκα ηεο γπλαίθαο 1 Γ 

2. Τνθεηόο  Β. Παξνρή ζξεπηηθώλ νπζηώλ ζην έκβξπν 2 Α 

3. Έκκελε ξήζε  Γ. Πξνζηαζία ηνπ εκβξύνπ από εμσηεξηθνύο παξάγνληεο 3 Γ 

4. Οκθάιηνο ιώξνο Γ. Απνβνιή σαξίνπ πνπ δελ έρεη γνληκνπνηεζεί καδί 

     κε βιέλλα θαη αίκα 

4 Β 

 

δ) Ζ δηαδηθαζία έλσζεο ηνπ ππξήλα ηνπ σαξίνπ κε ηνλ ππξήλα ηνπ ζπεξκαηνδσαξίνπ 

νλνκάδεηαη γνληκνπνίεζε.  (κνλ. 0,25) 

Σηε ζπλέρεηα ην γνληκνπνηεκέλν σάξην ή δπγσηό αξρίδεη λα δηαηξείηαη. (κνλ. 0,25) 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              Ο Γηεπζπληήο   

 

                                                               

                                                                                                      Δπαγόξαο Καξαγηώξγεο 

        

 

 

 



ΓΤΜΝΑΙΟ ΛΑΣΙΩΝ 
ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2013 - 2014 

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 
 

 
Μάζεκα : Βηνινγία A΄ ηάμεο               

Γηάξθεηα εμέηαζεο : 1:30΄ 

Ηκεξνκελία εμέηαζεο : 13 Ινπλίνπ 2014 

 
Βαζκόο αξηζκεηηθώο : ..............................             

Βαζκόο νινγξάθσο  : .............................. 

Τπνγξαθή εηζεγήηξηαο : ......................... 

 
Ολνκαηεπώλπκν : ........................................................................... Σκήκα : ..........  Αξ : ........ 

  

 Τν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη  από νρηώ (8) δαθηπινγξαθεκέλεο ζειίδεο θαη ηξία κέξε Α΄, Β΄, Γ΄. 

 Να γξάςεηε κόλν κε κπιε ή καύξν κειάλη. 

 Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πγξνύ ή ηαηλίαο. 
 

 

ΜΔΡΟ  Α΄ ( Μνλάδεο 6 ) 

Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο (1 κέρξη 6). 
Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε κία (1) κνλάδα. 

1. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ:                                                       1 

    α. Τν ζύλνιν ησλ θπηηάξσλ πνπ έρνπλ όκνηα κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη είλαη  

         εηδηθεπκέλα λα θάλνπλ ηελ ίδηα ιεηηνπξγία νλνκάδεηαη ηζηόο.   

    β. Τν νξγαλίδην ηνπ θπηηάξνπ από ην νπνίν απειεπζεξώλεηαη ελέξγεηα νλνκάδεηαη κηηνρόλδξην 

    γ. Η έλσζε ελόο ζπεξκαηνδσαξίνπ  κε έλα σάξην νλνκάδεηαη γνληκνπνίεζε θαη γίλεηαη  

        ζην όξγαλν ηνπ γπλαηθείνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ νλνκάδεηαη σαγσγόο. 

          
2. Γίλνληαη ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα ηα βαζηθά ζηάδηα ηεο θπηηαξηθήο δηαίξεζεο. 
    Να πεξηγξάςεηε ζύληνκα ηα ζηάδηα 1 θαη 2.                                                                               1 
    
     Στάδιο 1  

 
     
 

 

     

     Στάδιο 2 

 

 

 

 
 

1 
 

  
Δθμιουργείται επιπλζον  

 κυτταρικι μεμβράνθ 

 

         Διπλαςιάηεται ο πυρινασ 
         του κυττάρου 

Στάδιο 1 
Στάδιο 2 

 

Στάδιο 3 

 

Στάδιο 4 

 



               Α 
3. α. Γίλεηαη ζηε δηπιαλή εηθόλα έλα θσηνληθό  
        κηθξνζθόπην. Να νλνκάζεηε πην θάησ                                                   
        ηα κέξε ηνπ πνπ ζεκεηώλνληαη κε ηα  
        γξάκκαηα Α θαη Β.                                                    .                     0,5             0,5 
                                            
    Β 
                                      
        Α. Πξνζνθζάικηνο θαθόο               
    Γ 
        
        Β. Μαθξνκεηξηθόο θνριίαο              Γ                 

           

 

 

3. β. Να δώζεηε έλαλ νξηζκό γηα ην ηη είλαη θύηηαξν.                                                                    0,5        

        Κύηηαξν είλαη ε δνκηθή θαη ιεηηνπξγηθή κνλάδα ηεο δσήο. 

4. Σην ηέινο θάζε πξόηαζεο πνπ αθνινπζεί, λα γξάςεηε  Ο  αλ ηελ ζεσξείηε νξζή θαη  Λ   
    αλ ηελ ζεσξείηε ιαλζαζκέλε.                 1 

    α. Τα βαθηήξηα είλαη θύηηαξα κε ππξήλα θαη αλήθνπλ ζηα Μνλήξε. -------  Λ  -------- 

    β. Η ακνηβάδα πνπ αλήθεη ζηα Πξώηηζηα είλαη κνλνθύηηαξνο  
        επθαξπσηηθόο νξγαληζκόο.      -------  Ο  -------- 

    γ. Όινη νη νξγαληζκνί πνπ αλήθνπλ ζηα βαζίιεηα ησλ Μπθήησλ θαη  
        ησλ Ζώσλ, δε θσηνζπλζέηνπλ.      -------  Ο  --------  

    δ. Η κεγαιύηεξε ηαμηλνκηθή νκάδα ζηελ νπνία θαηαηάζζνπκε  
        ηνπο νξγαληζκνύο ηεο Γεο νλνκάδεηαη Σπλνκνηαμία.   -------  Λ  --------  
 
 
5. α. Γηαηί ηα θπηά δε κπνξνύλ λα νλνκαζηνύλ ζεξεπηέο;                                                            0,5 

        Γηόηη ηα θπηά δελ ηξέθνληαη κε άιινπο νξγαληζκνύο αιιά θαηαζθεπάδνπλ 
        ηελ ηξνθή ηνπο. 

5. β. Να νλνκάζεηε ηε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ηα θπηά εμαζθαιίδνπλ ηελ ελέξγεηα πνπ 
        ρξεηάδνληαη γηα λα δήζνπλ.                                                                                 0,5 

     Φσηνζύλζεζε 

 
6. α. Πνην αέξην ζηελ αηκόζθαηξα εληζρύεη ην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ;                               0,25 

        Σν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα. 

6. β. Να αλαθέξεηε κηα δξαζηεξηόηεηα ηνπ αλζξώπνπ  πνπ απμάλεη αηζζεηά ην αέξην απηό  
        ζηελ αηκόζθαηξα.                       0,25 

        Οη θαύζεηο πνπ γίλνληαη ζηηο κεραλέο ησλ απηνθηλήησλ. 

6. γ. Να εμεγήζεηε πώο ην πην πάλσ αέξην πξνθαιεί άλνδν ηεο κέζεο ζεξκνθξαζίαο  
        ηεο Γεο.                              0,5 

        Σν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα εγθισβίδεη ηηο αθηίλεο ηνπ ήιηνπ ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο  
         θαη πξνθαιεί άλνδν ηεο κέζεο ζεξκνθξαζίαο ηεο. 
 
 
  

2 



ΜΔΡΟ  Β΄ (Μνλάδεο 8)  

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

1. Γίλεηαη ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα ηνπ αλδξηθνύ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο. 

 

1. α. Με ηε βνήζεηα ηνπ ζρήκαηνο λα πεξηγξάςεηε 
        ηελ πνξεία ησλ ζπεξκαηνδσαξίσλ από  
        ηνλ ηόπν παξαγσγήο ηνπο κέρξη θαη ηελ  
        έμνδό ηνπο από ην ζώκα ηνπ άλδξα.   
        Σηελ πεξηγξαθή ζαο λα νλνκάζεηε ηα  
        όξγαλα κέζα από ηα νπνία δηέξρνληαη ηα 
         ζπεξκαηνδσάξηα θαη ηα νπνία ζεκεηώλνληαη                                                                               1,5       
        ζην ζρήκα κε ηνλ αξηζκό 1.                                                                                                         

        Σα ζπεξκαηνδσάξηα παξάγνληαη ζηνπο 
        όξρεηο θαη απνζεθεύνληαη ζηηο επηδηδπκίδεο. 
        Αθνινύζσο πεξλνύλ κέζα από ηνπο δύν  
        ζπεξκαηηθνύο πόξνπο θαη θαηαιήγνπλ ζηελ  
        νπξήζξα απ’ όπνπ εμέξρνληαη ηνπ αλδξηθνύ 
        ζώκαηνο. (ηελ πνξεία ηνπο εκπινπηίδνληαη   
        κε εθθξίκαηα από ηηο ζπεξκαηνδόρεο  
        θύζηεηο θαη ηνλ πξνζηάηε αδέλα). 
 
 
 
1. β. Να αλαθέξεηε δύν ραξαθηεξηζηηθά ζην ζρήκα ηνπ ζπεξκαηνδσαξίνπ πνπ ην βνεζνύλ  
        λα θηλείηαη γξήγνξα.                                                                                 0,5 

        i. Σν ζπεξκαηνδσάξην έρεη θεθαιή κε πδξνδπλακηθό ζρήκα. 

        ii.Σν ζπεξκαηνδσάξην ζην πίζσ κέξνο έρεη νπξά. 

2. Η Μαξίλα αδεηάδνληαο ηε ζρνιηθή ηεο ηζάληα, εληόπηζε μεραζκέλν ζε κηα γσληά έλα  
    ζάληνπηηο πνπ είρε κνπριηάζεη. Ζήηεζε από ηε Βηνιόγν ηνπ ζρνιείνπ ηεο ην κηθξνζθόπην, 
    γηα λα κειεηήζεη ηνπο κηθξννξγαληζκνύο πνπ αλαπηύρζεθαλ ζην ζάληνπηηο. 

    Να ηνπνζεηήζεηε ζηε ζσζηή ζεηξά ηα γξάκκαηα ησλ πξνηάζεσλ πνπ δίλνληαη πην θάησ    
    θαη νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηνλ ηξόπν ρεηξηζκνύ ηνπ κηθξνζθνπίνπ, ώζηε λα βνεζήζεηε ηε  
    ηε Μαξίλα ζηε κηθξνζθνπηθή ηεο παξαηήξεζε.                                    2 

  
            σζηή ζεηξά ρεηξηζκνύ ηνπ κηθξνζθνπίνπ :     -- Γ-- , -- Α -- , -- Γ -- , -- Β ---. 
            1          2          3          4 

A. Αλάβνπκε ηε θσηεηλή πεγή ηνπ κηθξνζθνπίνπ θαη κεηαθηλνύκε αξγά ηελ  
     αληηθεηκελνθόξν πιάθα, ώζηε νη κηθξννξγαληζκνί πνπ ζα παξαηεξήζνπκε, λα είλαη  
     ζην θέληξν ηνπ νπηηθνύ πεδίνπ.     

Β. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ κηθξνκεηξηθό θνριία θαη κε κηθξέο – αξγέο θηλήζεηο, εζηηάδνπκε,  
     κέρξη λα δνύκε θαζαξά ηνπο κηθξννξγαληζκνύο.  

Γ. Τνπνζεηνύκε ζηελ ηξάπεδα ηνπ κηθξνζθνπίνπ ηελ αληηθεηκελνθόξν πιάθα, κε ην  
     παξαζθεύαζκα ησλ κηθξννξγαληζκώλ πξνο ηα πάλσ θαη ηελ αθηλεηνπνηνύκε.  
     Αθνινύζσο βάδνπκε ζηε ζέζε κηθξνζθόπεζεο ηνλ αληηθεηκεληθό θαθό κε ηε  
     κηθξόηεξε κεγέζπλζε. 

Γ.  Γπξίδνπκε αξγά ηνλ κεγάιν θνριία εζηίαζεο κέρξη λα εκθαληζηνύλ νη κηθξννξγαληζκνί  
     ηεο αληηθεηκελνθόξνπ πιάθαο.  

3 



 

3. Γίλεηαη πην θάησ ην ζρήκα ελόο θπηηθνύ θπηηάξνπ.        

                

3. α. Πνηα ιεηηνπξγία εθηειεί ην νξγαλίδην πνπ ζεκεηώλεηαη ζην ζρήκα κε ην γξάκκα A;          0,5  

        Ο ππξήλαο πεξηέρεη ην γελεηηθό πιηθό (DNA) πνπ ειέγρεη θαη θαηεπζύλεη όιεο ηηο     
         ιεηηνπξγίεο ηνπ θπηηάξνπ.                                                                                     

3. β. Να νλνκάζεηε θαη λα ππνδείμεηε ζην ζρήκα κε βέιε θαη κε ηα γξάκκαηα Β, Γ θαη Γ  
        ηξεηο ραξαθηεξηζηηθέο δνκέο ή νξγαλίδηα, πνπ δηαζέηνπλ ηα θπηηθά θαη όρη ηα δσηθά  
        θύηηαξα.                                                                        1,5
                  
                    Α                    Γ                                                                                                                                   
             

         Β. Υισξνπιάζηεο            Β 

         Γ. Κπηηαξηθό ηνίρσκα                 

         Γ. Υπκνηόπην                Γ 

 
 
 
4. Σην πείξακα απνρξσκαηηζκνύ θαη αλίρλεπζεο ακύινπ ζηα θύιια αθνινπζνύκε κηα  
    ζπγθεθξηκκέλε πεηξακαηηθή δηαδηθαζία, κεξηθά ζηάδηα ηεο νπνίαο ζεκεηώλνληαη πην θάησ:     

   Στάδιο 1 : Βράδοσμε ζε μερό για έμα με δύο λεπηά, έμα θρεζκοκομμέμο πράζιμο θύλλο  

                    γεραμιού, από έμα θσηό ποσ βρίζκεηαι ζηομ ήλιο, ζηομ αέρα και είμαι ποηιζμέμο. 

   Στάδιο 2 : Τοποθεηούμε ηο θύλλο ζε έμαμ δοκιμαζηικό ζωλήμα με οιμόπμεσμα. Ακολούθως 

                    βάδοσμε ηομ ζωλήμα ζε δοτείο δέζεως με δεζηό μερό για 4-5 λεπηά. 

   Στάδιο 3 : Ξεπλέμοσμε ηο θύλλο με δεζηό μερό και ηο ηοποθεηούμε ζε δοτείο Petri.     

4. α. Να πεξηγξάςεηε ην ηειεπηαίν στάδιο ( Στάδιο 4 )  ζηε δηαδηθαζία αλίρλεπζεο ακύινπ  

        ζηα θύιια, ην νπνίν δελ αλαθέξεηαη πην πάλσ.                               0,5 

         Ρίρλνπκε πάλσ ζην απνρξσκαηηζκέλν θύιιν κεξηθέο ζηαγόλεο δηαιύκαηνο ησδίνπ. 

4. β. i. Πνην είλαη ην ρξώκα ηνπ θύιινπ κεηά ην Στάδιο 3;               0,25 

             Χξώκα θύιινπ : Άζπξν. 

        ii. Πνην ρξώκα ζα πάξεη ην θύιιν κεηά ηελ εθηέιεζε ηνπ Σταδίου 4 (ηελεσηαίο ζηάδιο),               

              αλ ην θύιιν πεξηέρεη άκπιν;                                            0,25 

            Τειηθό ρξώκα θύιινπ : θνύξν κπιε. ( Μαύξν ). 

4. γ. i. Πώο νλνκάδεηαη ε νπζία πνπ δίλεη ην πξάζηλν ρξώκα ζηα θύιια;                        0,5 

             Υισξνθύιιε. 

        ii. Πνηα είλαη ε  ρξεζηκόηεηα ηεο πξάζηλεο απηήο νπζίαο θαηά ηε θσηνζύλζεζε;           0,5  

             Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θσηνζύλζεζεο ε ρισξνθύιιε δεζκεύεη ην ειηαθό θσο. 
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5. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί.                                                             2 

         

 
Οξγαληζκόο 

 
Οκνηαμία 

 
Χαξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ νξγαληζκνύ 

 

 
 
 

Πηελά 

 

 Γελλά απγά.  

 Αλαπλέεη κε πλεύκνλεο. 

 Τν δέξκα θαιύπηεηαη κε θηεξά.         

 

 
 
 
Θειαζηηθά 

 

 

 Γελλά  δσληαλά. 

 Αλαπλέεη κε πλεύκνλεο. 

 Τν δέξκα θαιύπηεηαη κε ηξίρεο. 

 

 
 

Ψάξηα 

 

 Γελλά απγά. 

 Αλαπλέεη κε βξάγρηα. 

 Τν δέξκα θαιύπηεηαη κε ιέπηα. 

 

 
 

Δξπεηά 

 

 Γελλά απγά ζηελ μεξά.  

 Αλαπλέεη κε πλεύκνλεο. 

 Τν δέξκα θαιύπηεηαη κε θνιίδεο. 

     ί 

                                                                                                                  

6. Γίλνληαη ηα πην θάησ όξγαλα ηνπ αλζξώπηλνπ ζώκαηνο.  
    Γίπια από θάζε όξγαλν λα γξάςεηε ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ επηηειεί.                                             2 

    α. Όζρεν : Πξνζηαηεύεη ηνλ όξρε θαη ηνπ εμαζθαιίδεη ρακειόηεξε ζεξκνθξαζία  
                              από απηή ηνπ ζώκαηνο θαηά 2-3ν  C. 

    β. Μήηξα : ην ελδνκήηξην ππάξρνπλ πνιιά αγγεία πνπ κεηαθέξνπλ αίκα.  
                       Δδώ βπζίδεηαη θαη αλαπηύζζεηαη ζηαδηαθά ην έκβξπν. 

    γ. Κόιπνο : ηνλ θόιπν δηνρεηεύεηαη ην ζπέξκα ηνπ άλδξα θαηά ηελ ζεμνπαιηθή επαθή.  
                         Καηά ηνλ ηνθεηό ν θόιπνο δηαζηέιιεηαη γηα λα πεξάζεη ην παηδί.  

    δ. Ωνζήθεο : Δθθξίλνπλ δηάθνξεο γπλαηθείεο νξκόλεο. Με ηε δξάζε απηώλ ησλ  
                          νξκνλώλ ειεπζεξώλνπλ ζπλήζσο κία θνξά ην κήλα έλα σάξην. 
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ΜΔΡΟ  Γ΄ ( Μνλάδεο  6 )                                                                             

Απνηειείηαη από ηξεηο (3) εξσηήζεηο. Να απαληήζεηε  κόλν ηηο δύν (2).  
Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε ηξεηο (3) κνλάδεο. 

1. α. Πξηλ από δύν ρξόληα κεηά από έλα δπζηύρεκα ν θ. Σπύξνο είρε ηελ πξώηε ηνπ  
        κεηακόζρεπζε.  

        i. Να νλνκάζεηε ην όξγαλν πνπ κεηακνζρεύζεθε ζηνλ θ. Σπύξν θαη ην νπνίν ζεκεηώλεηαη  

           ζην δηάγξακκα ηνπ αλζξώπηλνπ ζώκαηνο πνπ αθνινπζεί κε ην γξάκκα  Κ.                   0,25                      

           πθώηη. 

        ii. Να αλαθέξεηε δύν (2) ιεηηνπξγίεο πνπ επηηειεί ην όξγαλν  Κ.                                 0,5 

 Απαιιάζζεη ηνλ νξγαληζκό από βιαβεξέο νπζίεο ηηο νπνίεο ζηέιλεη ζην αίκα. 

 Παξάγεη ηε ρνιή. 

1. β. Σην κέιινλ ν Γξ Σηπιηαλίδεο κε ηελ νκάδα ηνπ πξόθεηηαη λα δηεμάγνπλ κηα πνιιαπιή  
        κεηακόζρεπζε ζηνλ θ. Σπύξν.  
        Θα ηνπ κεηακνζρεύζνπλ ζηνκάρη, ιεπηό έληεξν θαη παρύ έληεξν. 

        Να ππνδείμεηε κε βέιε θαη λα γξάςεηε ζην ζρήκα ηνπ αλζξώπηλνπ ζώκαηνο   
        ζηε ζσζηή ζέζε, ηα νλόκαηα ησλ ηξηώλ (3) νξγάλσλ πνπ ζα κεηακνζρεπζνύλ.              0,75 

1.γ. Με ηε βνήζεηα ηνπ δηπιαλνύ ζρήκαηνο  
       λα εμεγήζεηε κε πνην ηξόπν   
       ζπλεξγάδνληαη ηα ζπζηήκαηα  
       πεπηηθό θαη θπθινθνξηθό.                                             .            0,75
                      .          
                           Κ                                                                                            
       Σν θπθινθνξηθό ζύζηεκα πξνκεζεύεη  

       ηα όξγαλα ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο 

       κε αίκα ώζηε λα κπνξνύλ λα θάλνπλ     ηνκάρη 

       ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο. Δπηπιένλ ην αίκα    Λεπηό 

       ηνπ θπθινθνξηθνύ ζ. κεηαθέξεη ζηα    έληεξν 

       θύηηαξα ηνπ νξγαληζκνύ ηηο ζξεπηηθέο  

       νπζίεο πνπ δηαζπώληαη ζην πεπηηθό    Παρύ  

       ζύζηεκα.        έληεξν 

 

1. δ. Να γξάςεηε αθόκα δύν (2) όξγαλα πνπ ζα κπνξνύζαλ λα κεηακνζρεπζνύλ ζηνλ θύξην 
        Σπύξν, εθηόο από ηα ηέζζεξα όξγαλα πνπ αλαθέξνληαη πην πάλσ.                                   0,5 

        i.   Νεθξόο     

        ii.  Καξδία 

1. ε. Να νλνκάζεηε έλα όξγαλν πνπ κέρξη ζήκεξα δε κεηακνζρεύεηαη ζηνλ άλζξσπν.         0,25 

        Όξγαλν πνπ δε κεηακνζρεύεηαη :   Δγθέθαινο 
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2. Να κειεηήζεηε ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα, ην νπνίν παξνπζηάδεη έλα ρεξζαίν ηξνθηθό  
    πιέγκα θαη λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ: 

  

2. α. Με βάζε ην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα λα ζρεδηάζεηε κηα ηξνθηθή αιπζίδα ζηελ     
        νπνία λα ζπκκεηέρνπλ πέληε νξγαληζκνί.                                                                        1,5 
    
  
  

 

2. β. Τη δείρλνπλ ηα βέιε ζε κηα ηξνθηθή αιπζίδα;                   0,5    

        Σελ θαηεύζπλζε πξνο ηελ νπνία κεηαθέξεηαη ε ελέξγεηα.                                              

2. γ. Θα επεξεαζηεί ν πιεζπζκόο ησλ εληνκνθάγσλ πνπιηώλ, αλ ειαηησζεί ν πιεζπζκόο  
        ησλ θπηώλ; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο κειεηώληαο ην ηξνθηθό πιέγκα.               1      

          

        Σα εληνκνθάγα πνπιηά ηξέθνληαη κε ρνξηνθάγα έληνκα θαη κε αξάρλεο.  

        Οη αξάρλεο ηξέθνληαη θαη απηέο κε ρνξηνθάγα έληνκα ηα νπνία ηξέθνληαη κόλν κε   

        θπηά. Δπνκέλσο ειάηησζε ησλ θπηώλ ζα πξνθαιέζεη κείσζεη ησλ ρνξηνθάγσλ  

        εληόκσλ θαη ησλ αξάρλσλ θαη αθνινύζσο κείσζε θαη ζηνλ πιεζπζκό ησλ  

        εληνκνθάγσλ πνπιηώλ. 
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Φυτά                Χορτοφάγα  ζντομα                Αράχνεσ              Εντομοφάγα πουλιά                   Αλεποφδεσ 



3. α. Σην πην θάησ ζρεδηάγξακκα, λα ζπκπιεξώζεηε κε ηηο θαηάιιειεο έλλνηεο ηα θελά, 
        έηζη ώζηε λα πεξηγξάθεηαη ζσζηά ε δηαδηθαζία ηεο θσηνζύλζεζεο.                                     2 
 
 

 

                          

                 +            +           +   

                                                                                                                

             

                 πρώτες ύλες              απαραίτητοι παράγοντες                    προϊόντα  

                                                        
 
3. β. Με βάζη ηα προϊόνηα ποσ παράγονηαι καηά ηη θωηοζύνθεζη, να γράψεηε δύο λόγοσς  

    για να δικαιολογήζεηε ηη μεγάλη ζποσδαιόηηηα ηης θωηοζύνθεζης  για όλοσς ηοσς 

    οργανιζμούς ηοσ Πλανήηη μας.                          1 

i.  Από ηε θσηνζύλζεζε εμαζθαιίδνπλ ηηο ζξεπηηθέο νπζίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο  
    γηα ηελ επηβίσζή ηνπο.  
ii. Από ηε θσηνζύλζεζε εμαζθαιίδνπλ νμπγόλν ην νπνίν είλαη απαξαίηεην γηα ηελ  
   αλαπλνή ηνπο.  

 

 

 

ΤΕΛΟΣ 

 

 

       Η Γηεπζύληξηα 

 

 

                             Δηξήλε Θενράξνπο 
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     Οξυγόνο  Γλυκόζη 

 (άμσλο) 

Χλωροφφλλθ 

Διοξείδιο του 

άνκρακα 

     Νερό 

Ηλιακό φως 
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ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΡΥΑΓΓΔΛΟΤ      

ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2013-2014     

 

 

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ  ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ              Ηκεροκελία: 06/06/2014 

ΣΑΞΗ:  Α΄ Γσκλαζίοσ             Υρόλος: 1ώρα θαη 30 ιεπηά 

   

Όλοκα: ____________________________________  Σκήκα:____      Αρηζκός: ___ 

 

 

 

 

 

ΜΔΡΟ Α (6 κολάδες) 

Απνηειείηαη από έμη (6) εξσηήζεηο. Κάζε εξώηεζε βαζκνινγείηαη κε κία (1) κνλάδα. Να 

απαληήζεηε όιες ηηο εξσηήζεηο. 

 

1. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ρξεζηκνπνηώληαο θάπνηεο από ηηο παξαθάησ ιέμεηο.                                   

      (δηαδηθαζία, κεηακόζτεσζε, δέθηε ,  εγτείρεζε,  δόηε, ιεηηοσργία ) 

Ζ κεηακόζρεπζε νξγάλσλ, είλαη κηα πνιύπινθε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία κε εγρείξεζε 

κεηαθέξνληαη  πγηή όξγαλα από λεθξό ή  δσληαλό δόηε 

 ζε  έλα  ζνβαξά πάζρνληα  ιήπηε,  κε ζθνπό λα απνθαηαζηαζεί ε θπζηνινγηθή 

 ιεηηνπξγία  ηνπ νξγαληζκνύ ηνπ.                                (κνλάδεο 1) 

 

2.Να θαηαγξάςεηε κε ηε ζσζηή ζεηξά ηα όξγαλα ηεο γπλαίθαο από ηα νπνία ζα πεξάζνπλ ηα 

ζπεξκαηνδσάξηα, κεηά ηε ζεμνπαιηθή επαθή, κέρξη λα θηάζνπλ ζην σάξην  ώζηε λα γίλεη ε 

γνληκνπνίεζε (έλσζε ηνπ σαξίνπ κε ην ζπεξκαηνδσάξην), μεθηλώληαο από ην κέξνο  ζην 

νπνίν δηνρεηεύνληαη ηα ζπεξκαηνδσάξηα.                                                             (κνλάδεο 1)                                                            

                                                         

   

 

  

Βαζκόο: _______________ 

Οινγξάθσο: _______________ 

Τπνγξαθή: _______________ 

ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ 

1. Σν κειάλη ηεο πέλαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεηε λα είλαη κπιε ή καύρο 

2. Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πγξνύ ή ηαηλίαο 

3. Σν δνθίκην απνηειείηαη από ηξία κέξε: Α,Β θαη Γ  

4. ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΓΟΚΗΜΗΟ ΑΠΟΣΔΛΔΗΣΑΗ ΑΠΟ  ΔΝΣΔΚΑ (11) ΔΛΙΓΔ 

 

 

 

 

5.  

κόλποσ τράχηλοσ ωαγωγόσ μήτρα 
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3.α. Να αληηζηνηρίζεηε ηα δηάθνξα είδε ζσκάησλ ηεο ζηήιεο Α, κε ηηο έλλνηεο ηεο  

       ζηήιεο Β.  

      

ΣΖΛΖ Α ΣΖΛΖ Β ΑΝΣΗΣΟΗΥΖΖ 

    

1. ώκαηα πνπ δελ έρνπλ αιιά  

    θάπνηε είραλ δσή 

Α. Άβηα ζώκαηα  

      1→  Β 

2. ώκαηα πνπ έρνπλ δσή Β .Νεθξά ζώκαηα  

      2 → Γ 

3.ώκαηα πνπ δελ έρνπλ θαη δελ 

   είραλ πνηέ δσή 

Γ. Έκβηα ζώκαηα  

      3 → Α 

                                                                                                                              (κνλάδεο 0,75) 

  β. Να γξάςεηε κία ιεηηνπξγία πνπ ραξαθηεξίδεη όινπο ηνπο δσληαλνύο νξγαληζκνύο.

 Αλαπλνή / Θξέςε / Αλαπαξαγσγή / Αλάπηπμε      

                                                                                                                              (κνλάδεο 0.25) 

 

    4.Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Δπηζηεκνληθή 

      Μέζνδν, κε ηηο θαηάιιειεο ιέμεηο. 

 Σν πξώην βήκα ηεο επηζηεκνληθήο κεζόδνπ είλαη ε παξαηήξεζε θαη ην ηειεπηαίν    

 ε δηαηύπσζε ηνπ ζπκπεξάζκαηνο . 

 Ζ πηζαλή εμήγεζε γηα ην πνπ νθείιεηαη έλα θαηλόκελν, νλνκάδεηαη ππόζεζε . 

 Γηα λα επηβεβαηώζνπκε κηα ππόζεζε πξέπεη λα εθηειέζνπκε πνιιά πεηξάκαηα . 

                    (κνλάδα 1) 

 

 

5. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο πνπ αθνξνύλ ηα δηάθνξα κέξε ηνπ κηθξνζθνπίνπ.       

                                              

                                                                                                                               (κνλάδα 1) 

1. Πξνζνθζάικηνο θαθόο 

2. Αληηθεηκεληθόο θαθόο 

3. Οπηηθή ηξάπεδα 

4. Μαθξνκεηξηθόο θνριίαο 

1 

2 

3 

4 
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6. ηνλ πην θάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηέζζεξηο δσληαλνί νξγαληζκνί .Να γξάςεηε θάησ 

από θάζε νξγαληζκό ην Βαζίιεην ζην νπνίν αλήθεη.  

 

  

    

ΟΡΓΑΝΗΜΟ 

    

 Γάηα     αικνλέια       Μαληηάξη      Ακνηβάδα 

ΒΑΗΛΔΗΟ Ζώα Μνλήξε Μύθεηεο Πξώηηζηα 

  

                                              .                                                                               (κνλάδεο 1)

    

ΜΔΡΟ  Β (8 κολάδες) 

  Απνηειείηαη από έμη (6) εξσηήζεηο. Από ηηο έμη εξσηήζεηο λα απαληήζεηε κόλο ηης ηέζζερης (4). 

  Κάζε εξώηεζε βαζκνινγείηαη κε δύν (2) κνλάδεο.   

1.  Σν πην θάησ ζρεδηάγξακκα παξνπζηάδεη έλα θπηηθό θαη έλα δσηθό θύηηαξν. 

 
     α. Να νλνκάζεηε ηα κέξε ησλ θπηηάξσλ, πνπ δείρλνπλ νη ελδείμεηο κε ηνπο  αξηζκνύο 

       1. Κπηηαξηθή κεκβξάλε              5. Φπκνηόπην 

       2. Κπηηαξόπιαζκα               7. Μηηνρόλδξην 

       4. Φισξνπιάζηεο                                                                (κνλάδεο1,25) 

    β. Πνην από ηα δύν πην πάλσ θύηηαξα είλαη θπηηθό ην Α ή ην Β; Β 

                                                                                                                                  (κνλάδεο0,25)    

    γ. Σα πην πάλσ θύηηαξα είλαη επθαξπσηηθά ή πξνθαξπσηηθά; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή  

        ζαο:  Επθαξπσηηθά δηόηη δηαζέηνπλ ππξήλα θαη ππνθπηηαξηθά νξγαλίδηα όπσο 

κηηνρόλδξηα / ρισξνπιάζηεο                                                            (κνλάδεο0,5) 
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2.α. Να αληηζηνηρήζεηε θάζε όξγαλν ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ κε ηε ιεηηνπξγία πνπ   

       επηηειεί. 

ΟΡΓΑΝΟ ΑΝΣΗΣΟΗΥΖΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ  ΟΡΓΑΝΟΤ 

Α  

Α ---- 3 

1. Πέςε θαη απνξξόθεζε 

νπζηώλ ηεο ηξνθήο 

Β  

 

Β ---- 4 

2. Βνεζνύλ ζηελ αλαπλνή 

δηεπθνιύλνληαο ηελ 

πξόζιεςε νμπγόλνπ  θαη 

απνβνιή ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα 

Γ  

 

Γ ---- 2 

3. Αληιία ηνπ αίκαηνο, ζηέιλεη 

ην αίκα ζηνπο πλεύκνλεο γηα 

λα εκπινπηηζηεί κε νμπγόλν 

θαη ζηε ζπλέρεηα ην ζηέιλεη 

ζε όια ηα όξγαλα ηνπ 

ζώκαηνο 

Γ  

Γ ---- 1 

4. Παξάγεη ηε ρνιή θαη  

απαιιάζζεη  ηνλ νξγαληζκό 

από βιαβεξέο νπζίεο 

 

                                                                                                                               (κνλάδεο 1) 

β. Να αλαθέξεηε ζε πνην νξγαληθό ζύζηεκα αλήθεη θάζε έλα από ηα πην θάησ όξγαλα ηνπ 
    αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ. 
 

ΟΡΓΑΝΟ ΟΡΓΑΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 

Πλεύκνλεο Αλαπλεπζηηθό 

Παρύ έληεξν Πεπηηθό 

Αηκνθόξα αγγεία Κπθινθνξηθό 

Ωνζήθεο Αλαπαξαγσγηθό 

                                                                                                                            

                                                                                                                               (κνλάδεο 1) 
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3.ηνλ πην θάησ πίλαθα δίλνληαη πέληε δσληαλνί νξγαληζκνί πνπ αλήθνπλ ζηε πλνκνηαμία 

   ησλ ζπνλδπισηώλ. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά αλάινγα. 

    

 

Εών Οκνηαμία Κξηηήξην 

 

 
 
Εξπεηά 

 
Σν δέξκα ηνπο θαιύπηεηαη κε 

θνιίδεο  

 

 
 
 
Χάξηα 

  
          Αλαπλένπλ  κε βξάγρηα 

 

 
 
 
Θειαζηηθά 

 
         Γελλνύλ δσληαλά 

 

 
 

Πηελά 

 
 
        Σν δέξκα ηνπο θαιύπηεηαη από   

         θηεξά 

 

 
 
 
 Ακθίβηα 

 
 
       Αξρηθά αλαπλένπλ κε βξάγρηα 
       θαη αξγόηεξα κε πλεύκνλεο 

            

                                                                                                                             (κνλάδεο 2) 
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4 α. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηελ πην θάησ πξόηαζε πνπ αθνξά ηε ιεηηνπξγία ηεο  

   θσηνζύλζεζεο. 

   Σα θπηά έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα πξνζιακβάλνπλ ην  δηνμείδην ηνπ άλζξαθα 

   από ηελ αηκόζθαηξα, λα απνξξνθνύλ κε ηηο ξίδεο ηνπο  λεξό 

   θαη κε ηε βνήζεηα ηεο ρισξνθύιιεο, κηαο πξάζηλεο ρξσζηηθήο νπζίαο  

   πνπ βξίζθεηαη ζηνπο ρισξνπιάζηεο  ησλ θπηηθώλ  θπηηάξσλ λα δεζκεύνπλ 

   ην  ειηαθό θσο θαη λα παξάγνπλ  ζξεπηηθέο νπζίεο ,  

    νη νπνίεο απνηεινύλ ηελ ηξνθή ηνπο. 

                                                                                                                               (κνλάδεο 1,5) 

 

  β. ε νκηιία πνπ έγηλε γηα ηε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, κεηαμύ άιισλ ηνλίζηεθε 

   όηη: « Η θωηοζύλζεζε είλαη απαραίηεηε ιεηηοσργία γηα ηελ επηβίωζε ηωλ δωληαλώλ    

   οργαληζκώλ  ζηο πιαλήηε κας». Να γξάςεηε έλα (1) ιόγν κε ην νπνίν  

   δηθαηνινγείηαη ε πην πάλσ δήισζε. 

   Παξάγεηαη νμπγόλν πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ αλαπλνή ησλ ππόινηπσλ νξγαληζκώλ 

   ή  Παξάγνληαη ζξεπηηθέο νπζίεο κε ηηο νπνίεο ηξέθνληαη όινη νη νξγαληζκνί ή Δεζκεύεηαη  

   δηνμείδην ηνπ άλζξαθα πεξηνξίδνληαο ην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ. 

                                                                                                                               (κνλάδεο 0,5) 

5. Να δηαβάζεηε πξνζεθηηθά ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζαο δίλνληαη  θαη λα απαληήζεηε ζηηο  
  εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 
 ’ έλα δάζνο ν Γηώξγνο  θαηέγξαςε ηέζζεξα είδε νξγαληζκώλ: αιεπνύ, ρνξηάξη, αθξίδεο 
 θαη θόηζπθεο. Έςαμε ζ’ έλα βηβιίν Βηνινγίαο θαη βξήθε όηη: 
 Ζ αιεπνύ ηξέθεηαη κε θόηζπθεο, ην ρνξηάξη ηξώγεηαη από ηελ αθξίδα θαη ε αθξίδα ηξώγεηαη 
 από ηνπο θόηζπθεο. 
 
α. Να βνεζήζεηε ηνλ Γηώξγν λα θηηάμεη κία ηξνθηθή αιπζίδα πνπ λα πεξηιακβάλεη θαη ηα  
 ηέζζεξα είδε νξγαληζκώλ  πνπ έρεη θαηαγξάςεη. 

 

 

                                                                                                                              (κνλάδεο 1) 

β. Από ηνπο ηέζζεξηο πην πάλσ νξγαληζκνύο λα νλνκάζεηε έλα απηόηξνθν θαη έλα εηεξόηξνθν   

 νξγαληζκό 

  απηόηξνθνο: ρνξηάξη ,                                   εηεξόηξνθνο: αθξίδα / θόηζπθαο / αιεπνύ 

                                                                                                                               (κνλάδεο 0,5)            

γ. Να εμεγήζεηε πνην είλαη πην ρξήζηκν γηα λα θαηαιάβνπκε ηηο ηξνθηθέο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ 

  νξγαληζκώλ ζ’ έλα νηθνζύζηεκα, έλα ηξνθηθό πιέγκα ή κηα ηξνθηθή αιπζίδα; 

  Τν ηξνθηθό πιέγκα δηόηη καο παξνπζηάδεη όιεο ηηο ηξνθηθέο ζπλήζεηεο ησλ νξγαληζκώλ πνπ 

βξίζθνληαη ζην νηθνζύζηεκα ή ην ηξνθηθό πιέγκα δηόηη απνηειείηαη από πνιιέο ηξνθηθέο 

αιπζίδεο.                                                                                                          (κνλάδεο 0,5) 

Χορτάρι

  

ακρίδα αλεποφ κότςυφασ 
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6. Όιεο 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 πνπ έγηλε ζην εξγαζηήξην ηεο   
   βηνινγίαο ζην θεθάιαην «Δξεπλώληαο ηε Φσηνζύλζεζε». 
 
     α. Γηαηί ηνπνζεηνύκε ην θύιιν ζε δεζηό λεξό;            (κνλάδεο 0,25) 

 

 Γηα λα θαηαζηξέςνπκε ηηο θπηηαξηθέο κεκβξάλεο ή λα λεθξώζνπκε ηα θύηηαξα 

 

 

     β. Γηαηί ζηε ζπλέρεηα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ηo θύιιν ζε δνθηκαζηηθό ζσιήλα πνπ  

            πεξηέρεη νηλόπλεπκα; (Ση ηδηόηεηα έρεη ην δεζηό νηλόπλεπκα;)         (κνλάδεο 0,5) 

 

 Δηαιύεη ηελ ρισξνθύιιε έηζη κπνξνύκε λα ηελ αθαηξέζνπκε 

 

 

     γ. i Πώο νλνκάδεηαη ην δηάιπκα από ην νπνίν ηνπνζεηήζακε 3-4 ζηαγόλεο ζην  

     απνρξσκαηηζκέλν θύιιν;         (κνλάδεο 0,25) 

 

 Δηάιπκα Θσδίνπ 

 

 

       ii  Πνηα πξέπεη λα είλαη ε παξαηήξεζε καο εάλ ζην απνρξσκαηηζκέλν θύιιν  

     ππάξρεη άκπιν;         (κνλάδεο 0,25) 

 

 Σθνύξν κπιε ή καύξν 

 

 

      iii Πνηα πξέπεη λα είλαη ε παξαηήξεζε καο εάλ δελ σπάρτεη  άκσιο  ζην         

απνρξσκαηηζκέλν  θύιιν;              (κνλάδεο 0,25) 

 

 Κηηξηλνθαθέ 

 

     

     δ.   Ση ζπκπέξαζκα κπνξείηε λα βγάιεηε όζν αθνξά ηε δηαδηθαζία ηεο θσηνζύλζεζεο 

           ζ’ έλα θπηό, αλ αληρλεύζεηε άκπιν ζην απνρξσκαηηζκέλν θύιιν;           (κνλάδεο 0,5) 

   

        Έγηλε ε ιεηηνπξγία ηεο θσηνζύλζεζεο αθνύ ηειηθό πξντόλ είλαη ην άκπιν ην νπνίν        

αληρλεύζακε. 
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ΜΔΡΟ Γ (6 κολάδες) 
Απνηειείηαη από ηξεηο (3) εξσηήζεηο. Από ηηο ηξεηο εξσηήζεηο λα απαληήζεηε κόλο ηης δύο (2). 

Κάζε εξώηεζε βαζκνινγείηαη κε ηρεης (3) κολάδες. 

1 α. Σν πην θάησ ζρεδηάγξακκα παξνπζηάδεη ην αλαπαξαγσγηθό ζύζηεκα ηνπ άληξα. Να 
  νλνκάζεηε ηα όξγαλα πνπ παξνπζηάδνπλ νη ελδείμεηο 1-4.                                  (κνλάδεο 1) 
 

 

 

1. Πξνζηάηεο αδέλαο 

2. Επηδηδπκίδα 

3. Όξρηο 

4. Οπξήζξα 

 

β. Να νλνκάζεηε ην όξγαλν ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ άληξα                      (κνλάδεο 0,75)     

 i  ζην νπνίν παξάγνληαη ηα ζπεξκαηνδσάξηα Όξρεηο 

 ii  ην νπνίν ρξεζηκεύεη γηα ηε δηνρέηεπζε ηνπ ζπέξκαηνο ζην ζώκα ηεο γπλαίθαο Πένο 

 iii  ην νπνίν απνζεθεύεη πξνζσξηλά ηα ζπεξκαηνδσάξηα Επηδηδπκίδεο 

 

γ. Να νλνκάζεηε ην όξγαλν ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο γπλαίθαο όπνπ         (κνλάδεο 0,5) 

 i  εκθπηεύεηαη θαη αλαπηύζζεηαη ην έκβξπν κήηξα 

 ii  βξίζθνληαη θαη σξηκάδνπλ ηα σάξηα Ψνζήθε 

 

δ. Ο παηδίαηξνο, όηαλ ν Άγγεινο ήηαλ παηδί, είρε δηαπηζηώζεη, κεηά από ςειάθεζε ηνπ          
  όζρενπ ηνπ, όηη νη όξρεηο απνπζίαδαλ. 
 
 i  Πώο νλνκάδεηαη απηή ε παζνινγηθή θαηάζηαζε;                                               (κνλάδεο 0,25) 

Κξπςνξρία 

ii  Γηαηί απηή ε παζνινγηθή θαηάζηαζε ζα κπνξνύζε λα πξνθαιέζεη ζηεηξόηεηα ζηνλ Άγγειν; 

Η ζεξκνθξαζία ηνπ ζώκαηνο δελ επηηξέπεη ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ όξρεσλ ε νπνία 

εμαζθαιίδεηαη ζην όζρεν όπνπ ε ζεξκνθξαζία είλαη ρακειόηεξε θαηά 3 έσο 4 βαζκνύο. 

                                                                                                                               (κνλάδεο 0,5) 
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2. Ζ Μηθαέια έρεη θαιύςεη κε καύξε ηαηλία κηα πεξηνρή ελόο θύιινπ από έλα θπηό κε       
  δίρξσκα θύιια, θαιά πνηηζκέλν θαη εθηεζεηκέλν ζην θσο. ε 48 ώξεο, έθνςε ην θύιιν 
  από ην θπηό , ην απνρξσκάηηζε θαη έθαλε αλίρλεπζε ακύινπ.  
 
   

 

 

 

 

 

 

Παξαηεξώληαο ην ζρήκα κε ηηο πεξηνρέο ηνπ θύιινπ κεηά ηελ πην πάλσ πεηξακαηηθή   

δηαδηθαζία λα ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα. 

 

Πεξηνρή  

Φύιινπ 

ύλζεζε ακύινπ 
(Τπάξρεη άκπιν;) 
 
 

ΝΑΗ               ΟΥΗ 

Γηθαηνιόγεζε 
(πιήξεο δηθαηνιόγεζε ηεο απάληεζεο 
ζαο ζε ζρέζε κε ηνπο απαξαίηεηνπο 
παξάγνληεο θαη απαξαίηεηεο πξώηεο 

ύιεο ηεο θσηνζύλζεζεο) 

Α Ναη  Υπάξρνπλ όινη νη παξάγνληεο ή ππάξρεη ειηαθό θσο 

ππάξρεη ρισξνθύιιε, δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη λεξό 

Β  Όρη Δελ ππάξρεη ειηαθό θσο 

Γ  Όρη Δελ ππάξρεη νύηε ειηαθό θσο νύηε ρισξνθύιιε 

Γ  Όρη Δελ ππάξρεη ρισξνθύιιε 

 

                                                                                                                               (κνλάδεο 3) 
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3. αο δίλεηαη έλα  ηξνθηθό πιέγκα. Αθνύ ην κειεηήζεηε λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο 

         πνπ αθνινπζνύλ θαη αθορούλ ηο ζσγθεθρηκέλο ηροθηθό πιέγκα.  

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 α.  Με βάζε ην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα λα δεκηνπξγήζεηε κία ηξνθηθή αιπζίδα πνπ λα                                        
   πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο νξγαληζκνύο.                                                                 (κνλάδεο 0,5) 
 

Πνώδε θπηά  Σθνπιήθη / 
ζαιηγθάξη  

 Σαύξα / κηθξό 
πηελό 

 Αεηόο 

 
 
 β . Να νλνκάζεηε έλα δεπγάξη νξγαληζκώλ πνπ λα απνηεινύλ ζήξακα θαη ζεξεπηή. 
 
       ζήξακα: Σαύξα / ζαιηγθάξη / ιαγόο / …..             ζεξεπηήο: Αεηόο / κηθξό πηελό / …… 
                                                                                                                               (κνλάδεο 0,5) 
 
 

γ .Να αλαθέξεηε ηνλ θνξπθαίν ζεξεπηή θαη λα δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

 Ο αεηόο δηόηη βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ησλ ηξνθηθώλ αιπζίδσλ ή δελ ηξώγεηαη από θαλέλα 

νξγαληζκό ηνπ ηξνθηθνύ πιέγκαηνο. 

                                                                                                                               (κνλάδεο 0,5) 
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δ. Με βάζε ην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα λα γξάςεηε δύν είδε νξγαληζκώλ πνπ 

αληαγσλίδνληαη κεηαμύ ηνπο γηα ηελ ηξνθή, θαζώο θαη ηελ ηξνθή γηα ηελ νπνία αληαγσλίδνληαη. 

 

Αληαγσληζηήο 1 Αληαγσληζηήο 2 ΣΡΟΦΖ 

Σαύξα / ζθνπιήθη / ζαιηγθάξη / 

ιαγόο / ……. 

Μηθξό πηελό / ζαιηγθάξη / 

ιαγόο / …….. 

Σθνπιήθη / πνώδε θπηά / …… 

                                                                                                                               (κνλάδεο 0,75)    

 

ε. Να εμεγήζεηε πσο ζα επεξεαζηνύλ ηα ζαιηγθάξηα εάλ εμαθαληζηνύλ νη ζαύξεο. 

Ο πιεζπζκόο ησλ ζαιηγθαξηώλ ζα απμεζεί δηόηη ν αεηόο ζα ηξώεη πεξηζζόηεξα κηθξά πηελά 

πνπ είλαη ν ζεξεπηήο ησλ ζαιηγθαξηώλ  άξα εθόζνλ ζα κεησζεί ν πιεζπζκόο ησλ κηθξώλ 

πηελώλ  δελ ζα απεηινύληαη θαη έηζη ζα απμεζεί ν πιεζπζκόο ηνπο   ή 

Ο πιεζπζκόο ησλ ζαιηγθαξηώλ ζα κεησζεί δηόηη ηα ζθνπιήθηα ζα απμεζνύλ αθνύ ζα 

εμαθαληζηεί ν θπζηθόο ηνπο ζεξεπηήο άξα ζα ηξώλε κεγαιύηεξεο πνζόηεηεο πνσδώλ θπηώλ 

πνπ είλαη θαη ε ηξνθή ησλ ζαιηγθαξηώλ άξα ιόγν πεξηνξηζκέλεο πνζόηεηαο ηξνθήο ζα κεησζεί  

ν πιεζπζκόο ηνπο.                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                               (κνλάδεο 0,75)    

ΚΑΛΗ ΔΠΙΣΤΥΙΑ 

 

 

 

 

 

                                                                                        Ο Γηεπζπληήο 

 

                                        ηπιηαλόο Σζηαθθαξήο 
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ΟΓΗΓΙΔ:  Να γπάτεηε μόνο με μπλε ή μαύπη πένα. 
  Απαγοπεύεηαι η σπήζη διοπθυηικού ςγπού (Tipp – Ex) και ηαινίαρ. 
  Σο εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από ηα μέπη Α, Β και Γ. 
  Να απανηήζεηε ζε ΟΛΑ ηα μέπη. 

 

ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΔΝΝΔΑ (9) ΔΛΙΓΔ 

 

ΜΔΡΟ Α: (Μονάδερ 6) 

Να απανηήζεηε ΟΛΔ ηιρ επυηήζειρ. Κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με 1 μονάδα. 
 

ΔΡΩΣΗΗ 1 

Α. Να ηνπνζεηήζεηε ζηελ θαηάιιειε ζηήιε ηνπ πίλαθα ηα πην θάησ ζώκαηα.                                 (3Χ0,25κ) 

Πλαζηική κούκλα, μαθηηήρ πος ηπέσει, τηηό κοηόποςλο 

Έμβια ζώμαηα Άβια ζώμαηα Νεκπά ζώμαηα 
 

Mαζεηήο πνπ ηξέρεη Πιαζηηθή θνύθια 
 

Ψεηό θνηόπνπιν  

 

Β. Να γξάςεηε κία ιεηηνπξγία ησλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ.                                                                   (0,25κ) 

Αλαπλνή, αλαπαξαγσγή, εξεζηζηηθόηεηα θιπ 

ΔΡΩΣΗΗ 2 

Να γξάςεηε δίπια από ηνλ θάζε νξγαληζκό, ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, ην βαζίιεην ζην νπνίν απηό αλήθεη.                    

                                                                                                                                                          (4Χ0,25κ) 

Οπγανιζμόρ Βαζίλειο 

Αγξηλό Εώα 

Μειηά Φπηά 

Μαληηάξη Μύθεηαο 

αικνλέιια Μνλήξε 

ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΙΟΤ ΙΩΑΝΝΟΤ ΣΟΤ ΥΡΤΟΣΟΜΟΤ 
ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2013-2014 
 
 
 
ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 
 

 
ΒΑΘ.:............................................ 
 

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

 
ΤΠΟΓΡ.: ...................................... 
 

ΣΑΞΗ: Α΄ 
 
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: ...................... 
 

 
ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΥΡΟΝΟ:1,5 ΩΡΔ 

 
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: ........................................................... 
 

ΣΜΗΜΑ: ...............   ΑΡ.: ............ 
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ΔΡΩΣΗΗ 3 

Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο αθόινπζεο πξνηάζεηο.                                                                     (4Χ0,25κ) 

Έλαο Οπγανισμόρ απνηειείηαη από έλα ζύλνιν νξγαληθώλ ζπζηεκάησλ θαη πεξηβάιιεηαη από ην δέξκα. 

Γηαθνξεηηθνί ηζηνί πνπ επηηεινύλ ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο ζε έλαλ Οπγανισμό, ζπλεξγάδνληαη θαη 

ζρεκαηίδνπλ έλα όξγαλν . 

ΔΡΩΣΗΗ 4 

Α. Έλα κηθξνζθόπην έρεη έλα πξνζνθζάικην θαθό κε κεγεζπληηθή ηθαλόηεηα 10Χ (δέθα θνξέο), θαη έλα 

αληηθεηκεληθό θαθό κε κεγεζπληηθή ηθαλόηεηα 40Χ (ζαξάληα θνξέο). Πόζε είλαη ε ζπλνιηθή κεγεζπληηθή 

ηθαλόηεηα ηνπ;                                                                                                                                        (0,25κ)                   

400 

Β. Ση εηδηθόηεηα έρεη ν γηαηξόο, πνπ παξαθνινπζεί θάπνηνλ κε πξόβιεκα ζην ζηνκάρη ή ζηα έληεξα; (0,25κ)   

γαζηξεληεξνιόγνο 

Γ. Να γξάςεηε έλα αλζξώπηλν όξγαλν πνπ κπνξεί λα κεηακνζρεπηεί.                                                 (0,25κ) 

Καξδία, λεθξόο θιπ 

Γ. Ση νλνκάδνπκε βηνπνηθηιόηεηα;                                                                                                          (0,25κ) 

Σν ζύλνιν ησλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ ζηε γε 

ΔΡΩΣΗΗ 5 

Να ζρεκαηίζεηε κηα τπουική αλςσίδα, ρξεζηκνπνηώληαο ηνπο ηέζζεξηο νξγαληζκνύο:                     (4Χ0,25κ) 

πεηαινύδα, θίδη, βάηξαρνο, καξγαξίηα 

καξγαξίηα πεηανύδα  βάηξαρνο  θίδη 

ΔΡΩΣΗΗ 6 

αο δίλεηαη ην δηάγξακκα ελόο αλζξώπηλνπ ζπεξκαηνδσαξίνπ.  
 

 
Α. Να νλνκάζεηε ηα κέξε 1-3.                                        
 

 
 
 

1 Ππξήλαο 

2 Κεθαιή 

3 Οπξά 

                                                          (3Χ0,25κ) 

 

Β. ε πνην όξγαλν ηνπ αληξηθνύ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο παξάγνληαη ηα ζπεξκαηνδσάξηα;                 (0,25κ) 

ηνπο όξρεηο 
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ΜΔΡΟ Β: (Μονάδερ 8) 

Από ηιρ έξι (6) επυηήζειρ, να απανηήζεηε μόνο ηιρ ηέζζεπιρ (4).  Κάθε οπθή απάνηηζη 

βαθμολογείηαι με 2 μονάδερ. 

ΔΡΩΣΗΗ 1 

Με βάζε ηελ εηθόλα πνπ αθνινπζεί λα απαληήζεηε ηηο επόκελεο εξσηήζεηο: 

 

 

Α. Να γξάςεηε πνηα από ηα 

αθόινπζα είδε δώσλ αλήθνπλ 

ζηε πλνκνηαμία ησλ 

Σπονδςλωτών.                  

(4Χ0,25κ) 

                                                  

 

1. ςάξη 

2. δειθίλη 

3. ζαύξα 

4. πεξηζηέξη 

 

Β. Να γξάςεηε δύν (2) θύξηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρνπλ ηα είδε δώσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα Ομοταξία κε 

ην πεξηζηέξη.                                                                                                                                        (2Χ0,5κ) 

1. θάιπςε ηνπ δέξκαηνο κε θηεξά 

2. αλαπλνή κε πλεύκνλεο 

ΔΡΩΣΗΗ 2                                                                                                                                       (8Χ0,25κ) 

Δικόνα οπγάνος Όνομα 
οπγάνος 

Όνομα οπγανικού 
ζςζηήμαηορ 

Λειηοςπγία ηος οπγάνος 

  
Πλεύκνλεο 

 
Αλαπλεπζηηθό 

 
Γίλεηαη ε αληαιιαγή ησλ αεξίσλ, ε 

πξόζιεςε νμπγόλνπ θαη ε 
απνβνιή ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα 

 
 

Νεθξνί Οπξνπνηεηηθό ζύζηεκα Καζαξίδνπλ ην αίκα από ηηο 
βιαβεξέο νπζίεο 

  
πθώηη 

 
Πεπηηθό ζύζηεκα 

Μαιαθό όξγαλν πνπ κεηαμύ 
άιισλ παξάγεη ηε ρνιή θαη 
απαιιάζζεη ηνλ νξγαληζκό από ηηο 
βιαβεξέο νπζίεο ηηο νπνίεο ζηέιλεη 
ζην αίκα 

 

 
Αηκνθόξα 

αγγεία 

 
θπθινθνξηθό 

Μεηαθέξεη ην αίκα κε ην ημπγόλν 
θαη ρξήζηκεο νπζίεο θαη 
απνκαθξύλεη ην δηνμείδην ηνπ 
άλζξαθα 
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Υοπηάπι, Δλέθανηαρ, 
ηαθςλόκοκκορ, Αμοιβάδα, 

Μανιηάπι 

Οξγαληζκόο 1 , Οξγαληζκόο 2 

Οπγανιζμόρ 1: Υυπίρ 
πςπήνα 

Οξγαληζκόο 2 

Κπιηήπιο Β 

Υοπηάπι, Οξγαληζκόο 4, Οξγαληζκόο 5 

Κπιηήπιο Γ 

Υοπηάπι 
Οξγαληζκόο 4 
Οξγαληζκόο 5 

Κπιηήπιο Α: Απιθμόρ κςηηάπων 

ΔΡΩΣΗΗ 3 

Να κειεηήζεηε ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα Επιστημονικήρ Ταξινόμησηρ θαη λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο 

πνπ αθνινπζνύλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α. Να νλνκάζεηε ηνπο αθόινπζνπο νξγαληζκνύο:                                                                             (4Χ0,25κ) 

 Οξγαληζκόο 1: ζηαθπιόθνθθνο                                            Οξγαληζκόο 2: ακνηβάδα 

Οξγαληζκόο 4:   ειέθαληαο                                                    Οξγαληζκόο 5: καληηάξη 

Β. Να αλαθέξεηε ηα Δπηζηεκνληθά Κξηηήξηα Β θαη Γ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πην πάλσ:                    (2Χ0,5κ) 

Κξηηήξην Β: Αλ έρνπλ ππξήλα ή όρη     

Κξηηήξην Γ: Ο ηξόπνο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ ηξνθή ηνπο     

 

ΔΡΩΣΗΗ 4 

Α. Να απαληήζεηε ζηελ πην θάησ εξώηεζε ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ διαλύμαηορ ιυδίος πνπ 

ρξεζηκνπνηνύλ ζην εξγαζηήξην νη επηζηήκνλεο.                                                                                (4X0,25κ) 

Έρεη ρξώκα θαθέ-ηώδεο. Όηαλ ην ξίμνπκε ζε έλα θνκκάηη παηάηαο ην ρξώκα γίλεηαη καύξν  . ηα πξάζηλα 

θύιια γηα λα αληρλεύζνπκε άκπιν ρξεηάδεηαη πξώηα λα γίλεη ε δηαδηθαζία ηνπ απνρξσκαηηζκνύ γηαηί ε 

ρισξνθύιιε πνπ πεξηέρνπλ εκπνδίδεη ην δηάιπκα ησδίνπ λα αιιάμεη ρξώκα. 

Β. Γίλνληαη νη αθόινπζεο νπζίεο:  

διάλςμα ιωδίος, οξςγόνο, αζβεζηόνεπο, οινόπνεςμα, σλωποθύλλη, διάλςμα καςζηικού ναηπίος, 

διοξείδιο ηος ανθπακα 

 

Να γξάςεηε πνηα νπζία: 
 
α) Απνρξσκαηίδεη ηα θύιια:                                                            νηλόπλεπκα                                     (0,5 κ) 

β) Γίλεη ρξώκα ζηα πξάζηλα κέξε ηνπ θπηνύ:                                 ρισξνθύιιε                                   (0,5 κ) 
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ΔΡΩΣΗΗ 5 

Α. Να ζπκπιεξώζεηε ηα κέξε ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ άληξα κε ηνπο αξηζκνύο 1-4.          (4Χ0,25κ) 

 

 
 
 
 

1. πένο 

2. όξρηο 

3. επηδηδπκίδα 

4. πξνζηάηεο 

Β. Να γξάςεηε ηη νλνκάδνπκε θξπςνξρία.                                                                                               (0,5κ) 

Οη όξρεηο κέλνπλ ζηελ θνηιηαθή ρώξα θαη δελ θαηεβαίλνπλ ζην όζρεν 

Γ. Ση κπνξεί λα πξνθαιέζεη ε θξπςνξρία; Να εμεγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.                                          (0,5κ)  

ηείξσζε. Λόγσ αύμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηελ θνηιηαθή ρσξα κπνξεί λα κελ κπνξνύλ λα παξαρζνύλ 

ζπεξκαηνδσάξηα ή λα κελ είλαη θαιήο πνηόηεηαο. 

ΔΡΩΣΗΗ 6 

Α. Να γξάςεηε πνηα είλαη ε δηαθνξά κεηαμύ ησλ Αςηόηποθυν θαη ησλ Δηεπόηποθυν νξγαληζκώλ.   (0,5κ) 

Οη απηόηξνθνη θάλνπλ θσηνζύλζεζε γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ ηξνθή ηνπο 

Β. Να θαηαηάμεηε ηνπο αθόινπζνπο δσληαλνύο νξγαληζκνύο ζε απηόηξνθνπο θαη εηεξόηξνθνπο:   (4Χ0,25κ) 

ηπιανηαθςλλιά, ζκοςλήκι, καπσαπίαρ, πεύκο 

Απηόηξνθνη: ηξηαληαθπιιηά, πεύθν 

Δηεξόηξνθνη: ζθνπιήθη, θαξραξίαο 

Γ. Να γξάςεηε δύν (2) ιόγνπο πνπ λα  δείρλνπλ ηε ζεκαληηθόηεηα ηεο θσηνζύλζεζεο.                         (0,5κ) 

1. παξαγσγή νμπγόλνπ 

2. κείσζε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα από ηελ αηκόζθαηξα 

3. παξαγσγή ηξνθήο  
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2 

3 

1 

4 

5 

ΜΔΡΟ Γ: (Μονάδερ 6) 

Να απανηήζεηε  μόνο ηιρ δύο (2) από ηιρ ηπειρ (3) επυηήζειρ . Κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι 
με ηπειρ (3) μονάδερ. 

ΔΡΩΣΗΗ 1 

Α. Με ηε βνήζεηα ηεο δηπιαλήο εηθόλαο λα αλαθέξεηε ηηο πξώηεο 

ύιεο ηηο νπνίεο πξέπεη λα πάξεη ην θπηό, έηζη ώζηε λα γίλεη ε 

θσηνζύλζεζε.                                                                       (0,5κ) 

1: λεξό 

2: δηνμείδην ηνπ άλζξαθα 

Β. Να αλαθέξεηε ηνπο απαξαίηεηνπο παξάγνληεο πνπ  
πξέπεη λα ππάξρνπλ, γηα λα νινθιεξσζεί ε θσηνζύλζεζε.    
                                                                                               (0,5κ) 
  
3. θσο 

4. ρισξνθύιιε                                                 

Γ. Πνηα είλαη ηα πξντόληα ηεο θσηνζύλζεζεο;                       (0,5κ) 

5. νμπγόλν 

6. άκπιν 

Γ. Σα πξάζηλα θπηά ηνπ δηπιαλνύ πεηξάκαηνο πνηίδνληαη 

 θαη είλαη είλαη εθηεζεηκέλα ζηνλ ήιην. 

 

 

i. Γηαηί ηνπνζεηήζακε δηάιπκα θαπζηηθνύ λαηξίνπ κόλν ζην έλα θπηό;                                                 (0,25κ)                                                                                                               

γηα λα κπνξέζνπκε λα ζπγθξίλνπκε ηε δηαθνξά ζηα δύν θπηά (κάξηπξαο) 

ii. ε πνην από ηα δύν θπηά πηζηεύεηε όηη ΓΔΝ ζα αληρλεύζνπκε άκπιν θαη γηαηί;                                 (0,5κ) 

ζην θπηό 1 γηαηί ην θαπζηηθό λάηξην δεζκεύεη όιν ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα  

ii. Να πεξηγξάςεηε ηελ πεηξακαηηθή Διαδικασία Αποσπωματισμού ελόο πξάζηλνπ θύιινπ.                  (0,75κ)                                                                                                                                                                                             

πιηθά: νηλόπλεπκα,  2 δνθηκαζηηθνύο ζσιήλεο, 2 ηξπβιία πεηξί, 2 πνηήξηα δέζεσο, δηάιπκα ησδίνπ, 

ειεθηξηθό γθαδάθη 

  

υυτά 

 Πείραμα Φυτό 

μάρτυρας 

γυαλί 

Καυστικό νάτριο 

1 2 
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ΔΡΩΣΗΗ 2 

 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.                                                                                                  (2Χ0,5κ) 

Παξαγσγόο 1: ζηηάξη                           Παξαγσγόο 2: ρνξηάξη 

Β. Να γξάςεηε ηνπο θνξπθαίνπο ζεξεπηέο.                                                                                              (0,5κ) 

Αιεπνύ, γεξάθη 

Γ. Με ηε βνήζεηα ηνπ πην πάλσ πιέγκαηνο λα γξάςεηε έλα παξάδεηγκα γηα ηνπο αθόινπζνπο νξγαληζκνύο:                       

                                                                                                                                                               (0,75κ) 

Φπηνθάγνο νξγαληζκόο: πνληηθόο, ιαγόο, αθξίδα 

Πακθάγνο νξγαληζκόο: αιεπνύ 

αξθνθάγνο νξγαληζκόο: γεξάθη, ζαύξα,  

Γ. Να γξάςεηε ηη αληηπξνζσπεύνπλ ηα βέιε ζε έλα ηξνθηθό πιέγκα.                                                   (0,25κ) 

Σε ξνή ελέξγεηαο ζην νηθνζύζηεκα 

Δ. Ση ζα ζπκβεί ζην ηξνθηθό πιέγκα αλ αθαηξέζνπκε ην ζηηάξη θαη ην ρνξηάξη;                                      (0,5κ) 

Θα εμαθαληζηνύλ ζηαδηαθά όινη νη νξγαληζκνί  
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ΔΡΩΣΗΗ 3 

Αθνύ δείηε ηα ζρεδηαγξάκκαηα πνπ αθνινπζνύλ λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 

 
 

Κύηηαπο Α Κύηηαπο Β 
 

Α. Ση είδνπο θύηηαξν είλαη ην θύηηαξν Α;   Φπηηθό   0,25κ) 

Β. Να δώζεηε 2 δηθαηνινγίεο γηα ηελ απάληεζή ζαο.                                                                         (2Χ0,25κ) 

I. έρεη θπηηαξηθό ηνίρσκα 

ii. έρεη ρισξνπιάζηεο (ή ρπκνηόπηα) 

Γ. Να νλνκάζεηε ηα κέξε ησλ θπηηάξσλ πνπ δείρλνπλ νη αληίζηνηρνη αξηζκνί.                                  (3Χ0,25κ) 

Αξηζκόο 2: ππξήλαο      Αξηζκόο 3: θπηηαξόπιαζκα 

Αξηζκόο 5: ρπκνηόπην     

Γ.  Να γξάςεηε ηε ρξεζηκόηεηα ησλ πην θάησ νξγαληδίσλ:                                                                    (0,5 κ) 

Ππξήλαο: έρεη ην DNA, ειέγρεη όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ θπηηάξνπ 

Μηηνρόλδξην: παξάγεη ελέξγεηα ζην θύηηαξν 

                                                                                               Ζ εξώηεζε 3 ζπλερίδεηαη ζηελ επόκελε ζειίδα 
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Δ. i. Να αλαθέξεηε ηα Οξγαληθά πζηήκαηα πνπ θαίλνληαη 

ζηελ εηθόλα.                                                                  (0,5κ)                                                             

ύζηεκα 1: θπθινθνξηθό  

ύζηεκα 2: πεπηηθό 

 

ii. Να εμεγήζεηε κε πνηνλ ηξόπν ηα ζπζηήκαηα ηεο εηθόλαο 

ζπλεξγάδνληαη κεηαμύ ηνπο.                                          (0,5κ) 

ην πεπηηθό ζύζηεκα επεμεξγάδνληαη νη ηξνθέο, γίλεηαη ε 

πέςε ησλ ηξνθώλ θαη ζηε ζπλέρεηα κπαίλνπλ ζηελ 

θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο κέζσ ηνπ θπθινθνξηθνύ 

ζπζηήκαηνο γηα λα κεηαθεξζνύλ ζε όιν ην ζώκα νη 

ρξήζηκεο νπζίεο. Σν θπθινθνξηθό ζηέιλεη επίζεο αίκα θαη 

ζην πεπηηθό γηα λα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΦΙΑ 

Οη εηζεγήηξηεο 
 
 
Έιελα Ρνθόπνπ 
 
 
Γσξίηα Γεκεηξίνπ 
 

Ο Γηεπζπληήο 
 
 
 
 
 

Κώζηαο Κσλζηαληίλνπ 
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ΓΤΜΝΑΙΟ ΓΔΡΙΟΤ                                              ΥΟΛΙΚΗΥΡΟΝΙΑ: 2013-2014 

ΙΧΝΑ & ΚΟΛΟΚΑΗ 

 
ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΧΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 

 

ΜΑΘΗΜΑ :ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ : 04.06.2014                                                            ΒΑΘΜΟ : …...…………… 
ΣΑΞΗ : A΄ΓΤΜΝΑΙΟΤ 
ΥΡΟΝΟ : 1.30΄                                                                      ΤΠ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ………………… 
 

 
ΟΝΟΜΑΜΑΘΗΣΗ/ΣΡΙΑ: ...........................................................         ΣΜΗΜΑ: .....AΡ: ….. 
 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ:Να γξάθεηε μόνο κε κπιε ή καύξε πέλλα. 
Δεν επιηρέπεηαι ε ρξήζε δηνξζωηηθνύ πγξνύ. 
 Τν γξαπηόεμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από ελλέα(9 ) ζειίδεο θαη ρωξίδεηαη 
 ζε  ηξία (3) κέξε, Α, Β θαη Γ. 

 
Μ Δ Ρ Ο    Α'(6 μονάδες) 
Απνηειείηαη από έμη εξωηήζεηο. Να απαληήζεηε ζε όλες ηηο εξωηήζεηο. 
Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε μία (1)μονάδα. 
 

Δρώηηζη 1. 

Πην θάησ δίλνληαη θάπνηα όξγαλα ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ. Να γξάςεηε δίπια από θάζε 

όξγαλν ην νξγαληθό ζύζηεκα ζην νπνίν αλήθεη: 

Οργανο                        Οργανικό ζύζηημα 

Ωνζήθεο                       .................................. 

Σηνκάρη                        .................................. 

Οζηά                            .................................. 

Λεπηό έληεξν               ..................................                                                                (4×0.25μ) 
 
Δρώηηζη 2. 

Να βάιεηε ζηελ νξζή ζεηξά ηα βήκαηα πνπ ζα αθνινπζήζεηε γηα ηε δηεμαγσγή ελόο 

πεηξάκαηνο, ώζηε λα απνδείμεηε όηη ην λεξό είλαη απαξαίηεηνο παξάγνληαο γηα ηε ιεηηνπξγία 

ηεο θσηνζύλζεζεο: 

Βήμα 1: Απνρξσκαηίδεηε έλα θύιιν από θάζε θπηό γεξαληνύ. 

Βήμα 2: Τνπνζεηείηε θαη ηα δύν θπηά γεξαληνύ ζην θσο γηα ηνπιάρηζηνλ 24 ώξεο θαη πνηίδεηε 

κόλν ην έλα. 

Βήμα 3: Βάδεηε κεξηθέο ζηαγόλεο δηαιύκαηνο ησδίνπ ζε θάζε θύιιν. 

Βήμα 4: Τνπνζεηείηε δύν όκνηα θπηά γεξαληνύ γηα 72 ώξεο ζην ζθνηάδη. 

Ορθή ζειρά βημάηων: Bήκα ..... βήκα ..... βήκα ..... βήκα .....                                   (4×0.25μ) 
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Δρώηηζη 3. 

 Ζ Αληηγόλε πνπ έρεη ζηαζεξό θαηακήλην θύθιν 28 εκεξώλ, είρε έκκελε ξύζε (πεξίνδν) ζηηο 2      

Ηνπλίνπ, λα βάιεηε ζε κύκλο ηελ νξζή απάληεζε ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο: 

- Ζ Αληηγόλε ζα έρεη ηελ επόκελε έκκελε ξύζε ζηηο:    

(i) ζηηο 28 Ηνπλίνπ                                                                                      

(ii) ζηηο 29 Ηνπλίνπ 

(iii) ζηηο 30 Ηνπλίνπ 

 

- Οη κέξεο πνπ ε Αληηγόλε κπνξεί λα κείλεη έγθπνο είλαη:  

(i) από ηηο12 Ηνπλίνπ κέρξη ηηο 17 Ηνπλίνπ  

(ii) από ηηο11 Ηνπλίνπ κέρξη ηηο 16 Ηνπλίνπ                                                                       

(iii) από ηηο13 Ηνπλίνπ κέρξη ηηο 18 Ηνπλίνπ 

 

- Ζ Αληηγόλε ζα έρεη σνξξεμία ζηηο: 

(i) ζηηο13 Ηνπλίνπ  

(ii) ζηηο14 Ηνπλίνπ                                                                                   

(iii) ζηηο15 Ηνπλίνπ  

 

- Αλ ε Αληηγόλε κείλεη έγθπνο:   

(i) ζα ζπλερίζεη λα έρεη έκκελε ξύζε                                     

(ii) ζα έρεη μαλά έκκελε ξύζε κεηά πνπ ζα γελλήζεη                                                                                                               

(iii) δελζα έρεη πνηέ μαλά έκκελε ξύζε                                                                      (4×0.25μ) 

 

Δρώηηζη 4. 

Να γξάςεηε ηέζζεξηο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζην ζώκα ησλ θνξηηζηώλ θαηά ηελ εθεβεία: 

 

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

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

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

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

(iii) …………………………………………………………………………………………………

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

(iv) …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

(4×0.25μ) 
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Δρώηηζη 5. 

(α) Σηνλ πην θάησ πίλαθα λα αληηζηνηρίζεηε ηα δηάθνξα είδε ζσκάησλ ηεο ζηήιεο Α, κε ηηο 

έλλνηεο ηεο ζηήιεο Β: 

 

 

ηήλη Α ηήλη Β 

 

1. Σώκαηα πνπ έρνπλ δσή. ....... Νεθξά ζώκαηα 

 

2. Σώκαηα πνπ δελ έρνπλ θαη δελ είραλ πνηέ δσή. ....... Έκβηα ζώκαηα 

 

3. Σώκαηα πνπ δελ έρνπλ αιιά θάπνηε είραλ δσή. ....... Άβηα ζώκαηα 

 

(3×0.25μ) 

 

(β) Να νλνκάζεηε κηα ιεηηνπξγία πνπ λα δείρλεη όηη έλα ζώκα είλαη δσληαλό: ..………………….        

(1×0.25μ) 

 

Δρώηηζη 6. 

Να ζρεκαηίζεηε κηα ηξνθηθή αιπζίδα βάδνληαο ζηελ νξζή ζεηξά ηνπο αθόινπζνπο  
νξγαληζκνύο : 
 
 

                                                                                             

              Αεηόο                                  Χνξηάξη                          Πνπιί                       Σθνπιήθη 

 

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

(4×0.25μ) 
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Μ Δ Ρ Ο    Β'(8 μονάδες) 
 
Απνηειείηαη από έμη (6) εξωηήζεηο. Να απαληήζεηε μόνο ζηις ηέζζερις (4)εξωηήζεηο. 
Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δύο (2) μονάδες. 

 
Δρώηηζη 1. 
 
Τν πην θάησ ζρήκα αλαθέξεηαη ζηε ιεηηνπξγία ηεο θσηνζύλζεζεο. 
 

 

 

(α) Αθνύ κειεηήζεηε ην πην πάλσ ζρήκα λα ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηελ πην θάησ εμίζσζε, 

ώζηε λα θαίλνληαη νη πξώηεο ύιεο, νη απαξαίηεηνη παξάγνληεο γηα ηε δηεμαγσγή ηεο 

θσηνζύλζεζεο, θαζώο θαη ηα πξντόληα ηεο θσηνζύλζεζεο:  

 

                                                             …………………. 

…………………  +  …………………                                  …………………. + ………………… 

                                                             ………………….. 

 Πξώηεο Ύιεο                                              Απαξαίηεηνη παξάγνληεο                             Πξντόληα 

(6×0.25μ)   

                                                                                                                                                                                         

(β) Να γξάςεηε δύν ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε ιεηηνπξγία ηεο θσηνζύλζεζεο είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηνπο δσληαλνύο νξγαληζκνύο: 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

(2×0.25μ) 
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Δρώηηζη 2. 
 
(α) Να γξάςεηε θάησ από θάζε νξγαληζκό ην βαζίιεην ζην νπνίν αλήθεη: 
 
 
      Βακηήριο              Ακρίδα                Μανιηάρι              Γένηρο                 Αλεπού                  Αμοιβάδα 

                               
     

 ..................       ....................      ......................     ..................      ....................     ...................... 
(6×0.25μ) 

 
 
(β) Να γξάςεηε κηα δηαθνξά κεηαμύ ηνπ θπηηάξνπ ηνπ βαθηεξίνπ θαη ηνπ θπηηάξνπ ηεο 
ακνηβάδαο: 
 
......................................................................................................................................................                                                                                                                                                   

(1×0.5μ) 
 
Δρώηηζη 3. 
 
Σην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη έλα δστθό θύηηαξν. 
 
(α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνπο αξηζκνύο 1 κέρξη 4: 
 

 
(4×0.25μ) 

 
(β) Να νλνκάζεηε δύν νξγαλίδηα πνπ βξίζθνληαη: 
 

(i) κόλν ζην θπηηθό θύηηαξν: ........................... 
 
                                                          ........................... 
 

(ii) θαη ζην θπηηθό θαη ζην δστθό θύηηαξν: …………………… 
 
                                                                             ……………………                            (4×0.25μ) 
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Δρώηηζη 4. 

Σε κηα πεξηνρή ηνπ πιαλήηε δνπλ νη αθόινπζνη νξγαληζκνί: 

10 ειέθαληεο, 20 ρειηδόληα,10 δειεηεξηώδε θίδηα, 25 βάηξαρνη, 3 αεηνί, 15 ιηνληάξηα, 7 καύξα 

θίδηα.                                                                          

 Να ππνινγίζεηε πόζνη από ηνπο πην πάλσ νξγαληζκνύο αλήθνπλ ζηηο αθόινπζεο νκνηαμίεο: 

 

ΟΜΟΣΑΞΙΑΑΡΙΘΜΟ 

Θειαζηηθά                       ................. 

Πηελά                              ................. 

Δξπεηά                            ................. 

Ακθίβηα                            ................                                                                               (4×0.5μ) 

 

Δρώηηζη 5. 

Γίλνληαη νη πην θάησ νξγαληζκνί: 

                          

Αλεπού          Φάρι        Πονηικός      Καλαμάρι     αλιγκάρι   Πιγκοσϊνος    Ακρίδα          Φίδι 

Να ηαμηλνκήζεηε ηνπο πην πάλσ νξγαληζκνύο ζε: 

(α) Σπνλδπισηά: 

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

(β) Αζπόλδπια: 

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

(8×0.25μ) 

Δρώηηζη 6. 

(α) Να βάιεηε ζηε ζσζηή ζεηξά ηα αθόινπζα γεγνλόηα πνπ ζπκβαίλνπλ ζην ζώκα ηεο 

γπλαίθαο: 

      Γνληκνπνίεζε σαξίνπ, ηνθεηόο, σνξξεμία, θύεζε. 

     ...........................    ...........................  ................................  ...............................    (4×0.25μ) 

(β) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο: 

     - Τν έκβξπν αλαπηύζζεηαη ζηε ....................... 

     - Ζ κεηαθνξά ζξεπηηθώλ νπζηώλ θαη νμπγόλνπ από ηε κεηέξα ζην έκβξπν γίλεηαη από ηνλ  

       ................................ θαη ηνλ ................................. 

     -Τν ............................................ πξνζηαηεύεη ην έκβξπν από ηπρόλ θηππήκαηα.     

(4×0.25μ) 
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ΜΔΡΟ Γ΄.(6 μονάδες) 
 
Απνηειείηαη από ηξεηο εξσηήζεηο. Να απαληήζεηε μόνο ζε (2) δύο εξσηήζεηο. Κάζε νξζή 
απάληεζε βαζκνινγείηαη κε ηρεις (3) μονάδες. 
 
Δρώηηζη 1. 
 
(α) Σην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη ην αλαπαξαγσγηθό ζύζηεκα ηεο γπλαίθαο. 
      Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο γπλαίθαο πνπ αληηζηνηρνύλ    
      ζηνπο αξηζκνύο 1 κέρξη 4: 

 

 

 

1. ……………………..       2. …………………… 3. …………………….. 4. ……………………… 

(4×0.25μ) 

(β) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο: 

     - Τα σάξηα παξάγνληαη ζηηο ................................. 

     - Μόλν .................... ζπεξκαηνδσάξην κπνξεί λα γνληκνπνηήζεη έλα .......................... 

     - Τν ....................... απνηειείηαη από ζπεξκαηνδσάξηα θαη εθθξίκαηα αδέλσλ. 

     - Τα ζπεξκαξνδσάξηα παξάγνληαη ζηνπο ..................... θαη απνζεθεύνληαη ζηηο................... 

(6×0.25μ) 

 

(γ) Να εμεγήζεηε γηαηί όηαλ γελλεζεί έλα αγόξη θαη έρεη ηελ πάζεζε ηεο θξπςνξρίαο πξέπεη λα     

     ρεηξνπξγεζεί;    

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

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

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

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

(1×0.5μ) 

 

 

 

1 

2 

4 

3 
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Δρώηηζη 2. 
 
Πην θάησ θαίλεηαη έλα ηξνθηθό πιέγκα. 
 

 
 

(α) Να νλνκάζεηε έλα: 
 
Σαξθνθάγν νξγαληζκό................................ 
 
      Κνξπθαίν ζεξεπηή....................................... 
 
      Φπηνθάγν νξγαληζκό................................... 
 
      Έλαλ παξαγσγό........................................... 
 
      Έλαλ πακθάγν νξγαληζκό...........................                                                           (5×0.25μ) 
 

(β) Να γξάςεηε έλα δεπγάξη νξγαληζκώλ πνπ απνηεινύλ ζήξακα (ιεία) θαη ζεξεπηή: 

 

ΘΗΡΑΜΑ ΘΗΡΔΤΣΗ 

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

(2×0.5μ) 

(γ) Να νλνκάζεηε ηξεηο νξγαληζκνύο πνπ ζα επεξεαζηνύλ ζε πεξίπησζε πνπ εμαθαληζηνύλ  
     ηα εληνκνθάγα πνπιηά από ην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα: 
 

(i) ................................ 
 
(ii) ................................ 
 
(iii) ……………………… 

(3×0.25μ) 
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Δρώηηζη 3. 
 
Τηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο νη νηθνιόγνη κηινύλ γηα έλα πνιύ ζνβαξό νηθνινγηθό πξόβιεκα, ην 
θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Τν πξόβιεκα απηό πξνθαιείηαη από ηελ αύμεζε ηνπ δηνμεηδίνπ 
ηνπ άλζξαθα ζηελ αηκόζθαηξα ηεο Γεο, κε απνηέιεζκα ηελ άλνδν ηεο κέζεο ζεξκνθξαζίαο 
ηεο αηκόζθαηξαο ηεο Γεο. 
 
(α) Να εμεγήζεηε γηαηί ε αύμεζε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηελ αηκόζθαηξα ηεο Γεο 
πξνθαιεί ηελ άλνδν ηεο κέζεο ζεξκνθξαζίαο ηεο αηκόζθαηξαο ηεο Γεο. 
 
...................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................... 

(1×0.5μ) 

(β) Να γξάςεηε ηξεηο ελέξγεηεο ηνπ αλζξώπνπ πνπ πξνθαινύλ αύμεζε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα ζηελ αηκόζθαηξα ηεο Γεο: 

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

 

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

 

(iii)………………………………………………………………………………………………………… 

(3×0.5μ) 

(γ) Να εμεγήζεηε γηαηί ε κείσζε ησλ ηξνπηθώλ δαζώλ απμάλεη έληνλα ην θαηλόκελν ηνπ  

ζεξκνθεπίνπ: 

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

(1×1μ) 
 
 
 
 
 

 
Διζηγηηές                                                                         Η Γεσθύνηρια 
 
Κ. Καθνπιιή                                                                      Α. Σηπιηαλίδνπ 
 
Α. Σθνπξνππάηεο 
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ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΔΡΧΣΗΔΧΝ 
 

Μ Δ Ρ Ο    Α' 
 
Δρώηηζη 1. 
 
Αλαπαξαγσγηθό ζύζηεκα 
Πεπηηθό ζύζηεκα 
Δξεηζηηθό ζύζηεκα 
Πεπηηθό ζύζηεκα 

 
Δρώηηζη 2. 
 
4, 2, 1, 3 

 
Δρώηηζη 3. 
 
(ii) 
(i) 
(iii) 
(ii) 

 
Δρώηηζη 4. 
 
 Τν ζώκα αξρίδεη λα έρεη έληνλε κπξσδία. 
 
 Δκθαλίδνληαη ηξίρεο θάησ από ηηο καζράιεο θαη ζηα γελλεηηθά όξγαλα. 
 
Αξρίδεη λα αλαπηύζζεηαη ην ζηήζνο. 
 
Οη γνθνί κεγαιώλνπλ. 
 
Αξρίδεη ε έκκελε ξύζε θαη νη σνζήθεο αξρίδνπλ λα απειεπζεξώλνπλ σάξηα. 
 
Δρώηηζη 5. 
 

(α) 1-Έμβια σώματα 

 

2- Άβια σώματα 

 

3- Νεκπά σώματα 

 

(β) Αναπνοή, αναπαπαγωγή, ανάπτυξη... 

 

 

Δρώηηζη 6. 
 
             ρνξηάξη                 ζθνπιήθη                        πνπιί                            αεηόο                                                                                     
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Μ Δ Ρ Ο    Β' 
 
Δρώηηζη 1. 
 
(α)   Νεξό   +   Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα    Φσο                Ομπγόλν  +   Άκπιιν 
                                                                    Χλωπουύλλη 

 

(β)   Πποσυέπει οξυγόνο για να αναπνέουν όλοι οι οπγανισμοί. 

        Παπάγεται άμυλλο για να τπέυονται όλοι οι οπγανισμοί. 

 

Δρώηηζη 2. 
 
(α) Βαθηήξην – Μνλήξε 
     Αθξίδα – Εώα 
     Μαληηάξη – Μύθεηεο 
     Γέληξν – Φπηά 
     Αιεπνύ – Εώα 
     Ακνηβάδα – Πξώηηζηα 
 
(β) Ζ ακνηβάδα έρεη ππξήλα ελώ ην βαθηήξην δέλ έρεη. 
 
Δρώηηζη 3. 
 
(α)  1- Κπηηαξηθή κεκβξάλε 
       2- Ππξήλαο 
       3- Κπηηαξόπιαζκα 
       4- Μηηνρόλδξην 
 
(β) Χισξνπιάζηεο, Κπηηαξηθό ηνίρσκα, Χπκνηόπην. 
 
     Ππξήλαο, Κπηηαξόπιαζκα, Μηηνρόλδξην... 
 
Δρώηηζη 4. 
 
Θειαζηηθά – 25 
Πηελά – 23 
Δξπεηά – 17 
Ακθίβηα – 25 
 
Δρώηηζη 5. 
 
(α) Σπνλδπισηά: Αιεπνύ, Ψάξη, Πνληηθόο, Πηγθντλνο, Φίδη. 
 
(β) Αζπόλδπια: Καιακάξη, Σαιηγθάξη, Αθξίδα 
 
Δρώηηζη 6. 
 
(α) Ωνξξεμία, Γνληκνπνίεζε σαξίνπ, Κύεζε, Τνθεηόο. 
 
(β) Μήηξα, Πιαθνύληα, Οκθάιην ιώξν, Ακληαθό πγξό. 
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ΜΔΡΟ Γ΄ 
 
Δρώηηζη 1. 
 
(α) 1 – Ωαγσγόο 
     2 - Ωνζήθε 
     3 – Κόιπνο 
     4 – Μήηξα 
 
(β)  Ωνζήθεο, Έλα, Ωάξην, Σπέξκα, Όξρεηο, Δπηδηδπκίδεο. 
 
(γ) Γηαηί αλ κείλνπλ νη όξρεηο ζην εζσηεξηθό ηνπ ζώκαηνο ηνπ αγνξηνύ επεηδή ε ζεξκνθξαζία  
     είλαη ςειόηεξε, πηζαλό λα κελ κπνξνύλ λα παξάμνπλ ζπεξκαηνδσάξηα. 
 
Δρώηηζη 2. 
 
(α) Γεξάθηα 
     Αιεπνύ 
     Λαγόο 
     Φπηά 
     Αιεπνύ 
 
(β) Χνξηνθάγα έληνκα – Δληνκνθάγα πνπιηά 
 
(γ) Αιεπνύ, Γεξάθηα, Φίδηα. 
     Αξάρλεο, Χνξηνθάγα έληνκα, Σαξθνθάγα έληνκα. 
 
 
Δρώηηζη 3. 
 
(α) Τν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα πνπ ζπζζσξεύεηαη ζηελ αηκόζθαηξα ηεο εγθισβίδεη ηηο  
      αθηίλεο ηνπ ήιηνπ ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο θαη πξνθαιεί αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο  
      ηεο. 
 
(β) Πξνζηαζία ησλ δαζώλ. 
      Γεληξνθύηεπζε. 
      Φίιηξα ζηα θνπγάξα ησλ εξγνζηαζίσλ... 
 
(γ) Όηαλ ιηγνζηεύνπλ ηα θπηά γίλεηαη ιηγόηεξε θσηνζύλζεζε θαη έηζη απμάλεηαη ην δηνμείδην 
     ηνπ άλζξαθα. 
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Πεξηθεξεηαθό Γπκλάζην Πέξα Υωξίνπ θαη Νήζνπ  
ρνιηθή Υξνληά 2013-2014 

 
 
 
 
 
ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΗΟΤΝΗΟΤ 2014 

 
ΒΑΘ.: ................................... 
 
ΟΛΟΓΡ.: ............................... 
 
ΤΠΟΓΡ.: ............................... 

  

ΣΑΞΖ: Α΄ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ: 10-06-2014 

ΜΑΘΖΜΑ: ΒΗΟΛΟΓΗΑ 
ΤΝΟΛΗΚΟ ΥΡΟΝΟ: 

2 ΩΡΔ ΚΑΗ 30 ΛΔΠΣΑ 
(ΦΤΗΚΖ- ΒΗΟΛΟΓΗΑ) 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: .......................................................................... 
 
ΣΜΖΜΑ: ............  ΑΡ.: ......... 
 

 
 

ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΓΟΚΗΜΗΟ ΣΖ ΒΗΟΛΟΓΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΗΣΑΗ ΑΠΟ ΟΚΣΩ (8) ΔΛΗΓΔ 
 

ΜΔΡΟ Α΄: Απνηειείηαη από ηέζζεξεηο (4) εξσηήζεηο. Να απαληήζεηε ζε ΟΛΔ ηηο 
εξωηήζεηο. 

 

1. Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα βάδνληαο √ ζην θαηάιιειν νξζνγώλην 

ώζηε ηα θξηηήξηα ηαμηλόκεζεο λα αληηζηνηρνύλ ζηα ζσζηά Βαζίιεηα.   (κνλ. 4) 

 

Κξηηήξηα 

Σαμηλόκεζεο 

Εώα Φπηά Μύθεηεο Πξώηηζηα Μνλήξε 

Ο νξγαληζκόο 

δνκείηαη από 

πνιιά θύηηαξα 

√ √ √   

Τα θύηηαξα κε ηα 

νπνία δνκείηαη ν 

νξγαληζκόο  δελ 

έρνπλ ππξήλα 

    √ 

 

2. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο.    (κνλ. 4) 

Τα ακθίβηα γελληνύληαη ζην λεξό θαη αλαπλένπλ κε βξάγρηα Καηόπηλ 

κεηακνξθώλνληαη θαη αλαπηύζζνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα δνπλ θαη ζηε μεξά, όπνπ 

αλαπλένπλ κε ηε βνήζεηα ησλ πλεπκόλσλ.  Γελλνύλ απγά  ζην λεξό θαη ην δέξκα 

ηνπο είλαη ιείν θαη πγξό.        
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3. (α) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο πξνηάζεηο:     (κνλ. 3) 

Ζ δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ηα θπηά παξάγνπλ ηελ ηξνθή ηνπο νλνκάδεηαη 

θσηνζύλζεζε θαη γίλεηαη ζηα νξγαλίδηα ησλ θπηηθώλ θπηηάξσλ πνπ νλνκάδνληαη 

ρισξνπιάζηεο .  Τα πξντόληα πνπ παξάγνληαη κε ηελ ιεηηνπξγία απηή είλαη ε 

ζξεπηηθή νπζία άκπιν/ γιπθόδε θαη ην αέξην νμπγόλν πνπ δηνρεηεύεηαη ζηελ 

αηκόζθαηξα.   

 

(β) Σηηο πην θάησ εηθόλεο παξνπζηάδνληαη δύν ζηάδηα πνπ αθνινπζνύκε γηα λα 

θάλνπκε ηνλ απνρξσκαηηζκό ηνπ θύιινπ.  Να απαληήζεηε ζηηο πην θάησ εξσηήζεηο.

          (κνλ. 2) 

  

Γηαηί πξέπεη λα 

ηνπνζεηήζνπκε ην 

θύιιν ζε δεζηό 

νηλόπλεπκα; 

 Τν δεζηό νηλόπλεπκα 

έρεη ηελ ηδηόηεηα λα 

δηαιύεη ηελ 

ρισξνθύιιε 

 Γηα λα απνρξσκαηηζηεί 

ην θύιιν 

Γηαηί βάδνπκε δηάιπκα 

ησδίνπ ζην 

απνρξσκαηηζκέλν 

θύιιν; 

 Γηα λα δνύκε αλ 

πεξηέρεη άκπιν 

 Γηα λα αληρλεύζνπκε 

ην άκπιν 

 

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

αθνινπζνύλ.  

 

 

 

 

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

ηνπ Θεξκνθεπίνπ.        (κνλ. 1) 

Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα 

(β) Να εμεγήζεηε κε πνην ηξόπν ε ιεηηνπξγία ηεο Φωηνζύλζεζεο ζπκβάιιεη ζηε 

κείσζε ηνπ Φαηλνκέλνπ ηνπ Θεξκνθεπίνπ.     (κνλ. 1) 

Τν Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα είλαη απαξαίηεηε πξώηε ύιε γηα ηε δηαδηθαζία ηεο 

θσηνζύλζεζεο/  ηα θπηά δεζκεύνπλ Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα γηα λα κπνξέζνπλ λα 

θσηνζπλζέζνπλ. 

 

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

ηεο πεξηεθηηθόηεηαο ηνπ αηκνζθαηξηθνύ αέξα ζε θάπνην αέξην.  
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ΜΔΡΟ Β΄: Απνηειείηαη από πέληε (5) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη 
κε πέληε (5) κνλάδεο. Από ηηο πέληε (5) εξσηήζεηο λα απαληήζεηε ΜΟΝΟ ζηηο ΣΔΔΡΗ 
(4).  

 

1. (α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ θπηηάξνπ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνπο αξηζκνύο 1 κέρξη 

3.          (κνλ. 3) 

 

1. Πιαζκαηηθή ή θπηηαξηθή κεκβξάλε 

2. Ππξήλαο 

3. Κπηηαξόιπαζκα 

 

 

(β) Να γξάςεηε ην είδνο ηνπ θπηηάξνπ (Φπηηθό ή Εσηθό Κύηηαξν) πνπ αλαπαξηζηά ην 

ζρεδηάγξακκα πνπ θαίλεηαη πην πάλσ. Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  

(κνλ.2) 

Εσηθό 

Γελ έρεη θπηηαξηθό ηνίρσκα/ κεγάιν ρπκνηόπην/ ρισξνπιάζηεο 

2.(α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ κηθξνζθνπίνπ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνπο αξηζκνύο 1 

κέρξη 3.         (κνλ. 3) 

  

1. Πξνζνθζάικηνο θαθόο 

 2. Αληηθεηκεληθνί θαθνί 

 3. Φσηεηλή πεγή 

 

 

(β) Σε ηη ρξεζηκεύνπλ ηα κέξε ηνπ κηθξνζθνπίνπ κε ηνπο αξηζκνύο 1 θαη 2; 

(κνλ 1) 

Μεγεζύλνπλ ην αληηθείκελν  

 

(γ) Τη είδνπο κηθξνζθόπην είλαη απηό πνπ θαίλεηαη ζηελ πην πάλσ εηθόλα; 

          (κνλ. 1) 

Φσηνληθό κηθξνζθόπην 
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3. Ο Νίθνο θαη ε Έιελα πξνζπαζνύλ λα απνδείμνπλ όηη ην δηνμείδην ηνπ 

άλζξαθα είλαη απαξαίηεην γηα ηε θσηνζύλζεζε θαη νξγάλσζαλ ην αθόινπζν 

πείξακα: 

 

3. (α) Να εμεγήζεηε γηαηί έβαιαλ θαπζηηθό λάηξην ζην γπάιηλν δνρείν Α.  (κνλ. 1) 

Τν θαπζηηθό λάηξην έρεη ηα ηδηόηεηα λα δεζκεύεη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα 

3. (β) Γηαηί ρξεζηκνπνίεζαλ θαη ην δνρείν Β;     (κνλ. 1) 

Γηα ζθνπνύο ζύγθξηζεο 

3. (γ) Πνηνπο παξάγνληεο θξάηεζαλ ζηαζεξνύο; Να αλαθέξεηε ηξείο (3) παξάγνληεο.  

          (κνλ. 3) 

Φσο, λεξό, είδνο θπηνύ 

 

4. Να νλνκάζεηε ην όξγαλν ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ άλδξα δίπια από 

ηελ αληίζηνηρε ιεηηνπξγία ηνπ.      (κνλ. 5)  

 

Λεηηνπξγία Όξγαλν 

Παξαγσγή ζπεξκαηνδσαξίσλ Όξρεηο 

Γεξκάηηλνο ζάθνο πνπ πξνζηαηεύεη ηνπο όξρεηο όζρεν 

Πξνζσξηλή απνζήθεπζε ζπεξκαηνδσαξίσλ   Δπηδηδπκίδα 

Σσιήλαο πνπ δηνρεηεύεη ην ζπέξκα θαη ηα νύξα έμσ 

από ην ζώκα ηνπ άλδξα 

Οπξήζξα 

Γηνρέηεπζε ηνπ ζπέξκαηνο ζηνλ θόιπν ηεο γπλαίθαο Πένο 
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5. Να αλαθέξεηε ζε πην νξγαληθό ζύζηεκα αλήθεη ην θάζε όξγαλν.  (κνλ. 5) 

 Όλνκα νξγάλνπ  Οξγαληθό ζύζηεκα 

Αηκνθόξα αγγεία 

(θιέβεο θαη αξηεξίεο) 

Κπθινθνξηθό 

Σηνκάρη 

 

Πεπηηθό 

Μήηξα 

 

Αλαπαξαγσγηθό ή Γελλεηηθό 

 

Καξδία 

 

Κπθινθνξηθό 

Πλεύκνλεο 

 

Αλαπλεπζηηθό 

   

  

ΜΔΡΟ Γ’: Απνηειείηαη από δύν (2) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη 
κε δεθαπέληε (15) κνλάδεο. Από ηηο δύν (2) εξωηήζεηο λα απαληήζεηε ΜΟΝΟ 
ζηε ΜΗΑ (1). 

 

1. (α) Σην πην θάησ δηάγξακκα θαίλεηαη ην γελλεηηθό ζύζηεκα ηεο γπλαίθαο.  Να 

νλνκάζεηε ηα κέξε κε αξηζκνύο 1-7.     (κνλ. 7) 

 

1. Ωαγσγνο 

2. Ωάξην 

3. Ωνζήθε 

4. Μήηξα 

5. Τξάρεινο ηεο κήηξαο 

6. Κόιπνο 

7. Αηδνίν 

(β) Να νλνκάζεηε ην κέξνο ζην νπνίν γίλεηαη ε γνληκνπνίεζε.  (κνλ. 1) 

1/ Ωαγσγνο 

 (γ) Να νλνκάζεηε ην κέξνο ζην νπνίν παξάγνληαη ηα σάξηα.  (κνλ. 1) 

3/ Ωνζήθε 

 (δ) Να νλνκάζεηε ην κέξνο ζην νπνίν γίλεηαη ε αλάπηπμε ηνπ εκβξύνπ.  (κνλ.1) 

4/ Μήηξα 
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(ε) Ζ Ναηάζα πνπ είλαη 25 εηώλ, θαη έρεη θαλνληθνύο θύθινπο 28 εκεξώλ, είλαη 

παληξεκέλε κε ηνλ Μάξθν, 30 εηώλ, εδώ θαη 3 ρξόληα. Απνθάζηζαλ λα θάλνπλ παηδί 

θαη ζθέθηνληαη ζε πνηεο κέξεο ηνπ θαηακήληνπ θύθινπ ηεο Ναηάζαο, αλ έρνπλ 

ζεμνπαιηθή επαθή, ε Ναηάζα ζα κπνξνύζε λα κείλεη έγθπνο.  Ζ Ναηάζα είρε πεξίνδν 

(πξώηε κέξα ηνπ θύθινπ ηεο) ηελ 1ε  Μαξηίνπ.  

(η) Να γξάςεηε πόηε ζα έρεη σνξξεμία ε Ναηάζα. 

     (κνλ. 1) 

  14 Μαξηίνπ 2014 

                                           

 (ηη) Να γξάςεηε πνηεο κέξεο κπνξεί ε Ναηάζα, αλ 

έρεη ζεμνπαιηθή επαθή, λα κείλεη  έγθπνο. 

      (Μνλ. 1) 

11-16 Μαξηίνπ 2014 

 (ηηη)  Αλ ε Ναηάζα δελ κείλεη έγθπνο, πόηε 

αλακέλεηαη λα έρεη ηελ επόκελή ηεο πεξίνδν;

         (Μνλ. 1) 

29 Μαξηίνπ 2014 

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

1. (ζη) Να ζπγθξίλεηε ην σάξην θαη ην ζπεξκαηνδσάξην σο πξνο ην κέγεζνο θαη  

ηνλ ηξόπν θίλεζήο ηνπο.      (Μνλ. 2) 

 πεξκαηνδωάξην Ωάξην 

 

Μέγεζνο 

 

Μηθξόηεξν 

 

 

Μεγαιύηεξν 

 

Κίλεζε 

 

 

Γξήγνξε 

 

Αξγή 
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2. Να κειεηήζεηε ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα ην νπνίν παξνπζηάδεη έλα ηξνθηθό 

πιέγκα θαη λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ:  

 

 

2. (α) Να νλνκάζεηε:           (Μνλ. 3) 

α. Έλα Σαξθνθάγν Οξγαληζκό  

 

Βάηξαρνο/ Σαύξα/ Αεηόο 

β.

  

Έλα Κνξπθαίν Θεξεπηή Αεηόο 

γ.

  

Έλα Φπηνθάγν Οξγαληζκό  

 

Έληνκα/ Λαγόο/ Πνληίθη/ Σθνπιήθη 

(β) Από ην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα λα ζρεδηάζεηε (λα γξάςεηε) κία ηξνθηθή 

αιπζίδα.        (Μνλ. 2) 

Πνπξλάξη→ Έληνκα→  Σαύξα→  Αεηόο 

Πνπξλάξη→  Έληνκα→  Βάηξαρνο→  Αεηόο 

Τξηθύιιη→  Σθνπιήθη→  Βάηξαρνο→  Αεηόο 

Τξηθύιιη→  Σθνπιήθη→  Σαύξα→  Αεηόο 

Μαξνύιη→  Σθνπιήθη→  Βάηξαρνο→  Αεηόο 

Μαξνύιη→  Σθνπιήθη→  Σαύξα→  Αεηόο 

Βξώκε→  Πνληίθη→  Φίδη→  Αεηόο 

 (γ) Πνην είλαη πην ρξήζηκν, γηα έλαλ επηζηήκνλα, κηα ηξνθηθή αιπζίδα ή έλα ηξνθηθό 

πιέγκα;  Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.    (Μνλ. 1) 

Τξνθηθό πιέγκα 

Γίλεη πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηξνθηθέο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ νξγαληζκώλ 

πνπ δνπλ ζε ζην νηθνζύζηεκα.  

(δ) Να αλαθέξεηε δύν νξγαληζκνύο πνπ αληαγσλίδνληαη γηα ηα ζθνπιήθηα. 

          (Μνλ. 1) 

 Οξγαληζκόο 1: Σαύξα  Οξγαληζκόο 2: Βάηξαρνο 



8 

 

 

(ε) Να δώζεηε έλα ζεξεπηή θαη ην ζήξακά ηνπ.    (Μνλ. 1) 

 Θεξεπηήο: Σαύξα  Θήξακα: Έληνκα / Σθνπιήθη 

  Βάηξαρνο    Έληνκα / Σθνπιήθη 

  Φίδη    Πνληίθη   

  Αεηόο    Σαύξα/ Βάηξαρνο/ Φίδη/ Λαγόο 

 

(ζη) Σε πεξίπησζε πνπ απνκαθξπλζνύλ νη βάηξαρνη ζα επεξεαζηνύλ νη ππόινηπνη 

νξγαληζκνί πνπ δνπλ ζην νηθνζύζηεκα; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

          (Μνλ. 2) 

Θα επεξεαζηεί ε βηνινγηθή ηζνξξνπία ηνπ νηθνζπζηήκαηνο 

Ο Αεηόο ζα θαηαλαιώλεη πεξηζζόηεξεο ζαύξεο θαη θίδηα 

Ο πιεζπζκόο ησλ ζθνπιεθηώλ ζα απμεζεί 

Τα ζθνπιήθηα ζα θαηαλαιώλνπλ πεξηζζόηεξν καξνύιη θαη ηξηθύιιη …. 

 

 (δ) Να γξάςεηε δύν (2) θνηλά ραξαθηεξηζηηθά πνπ παξνπζηάδνπλ όιεο νη ηξνθηθέο 

αιπζίδεο.         (Μνλ. 2) 

 Όιεο νη ηξνθηθέο αιπζίδεο μεθηλνύλ κε θπηά.  

 Μπνξεί λα έρνπλ έλα ή πεξηζζόηεξα είδε δώσλ 

 Σην ηέινο ηεο ηξνθηθήο αιπζίδαο ππάξρνπλ νξγαληζκνί πνπ δελ ηξώγνληαη 

από θαλέλα 

(ε)  Να νλνκάζεηε ηνλ/ηνπο νξγαληζκό/νύο ηνπ ηξνθηθνύ πιέγκαηνο πνπ επηηεινύλ 

ηε ιεηηνπξγία ηεο θσηνζύλζεζεο.       (Μνλ. 1) 

Πνπξλάξη/ Τξηθύιιη/ Σηηάξη/ Μαξνύιη/ Βξώκε 

(ζ) Να γξάςεηε δύν (2) επηρεηξήκαηα πνπ λα ππνζηεξίδνπλ όηη ε θσηνζύλζεζε είλαη 

κηα πνιύ ζεκαληηθή ιεηηνπξγία γηα ηελ επηβίσζε όισλ ησλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ 

ζηνλ πιαλήηε καο.        (Μνλ. 2) 

 Τα θπηά κε ηε δηαδηθαζία ηεο θσηνζύλζεζεο παξάγνπλ ζξεπηηθέο νπζίεο  

(γιπθόδε- άκπιν) πνπ απνηεινύλ ηε βάζε δηαηξνθήο γηα άιινπο 

νξγαληζκνύο. 

 Τα θπηά κε ηε δηαδηθαζία ηεο θσηνζύλζεζεο παξάγνπλ νμπγόλν πνπ είλαη 

απαξαίηεην γηα ηελ αλαπλνή πνιιώλ νξγαληζκώλ 

 Τα θπηά γηα λα θάλνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο θσηνζύλζεζεο δεζκεύνπλ δηνμείδην 

ηνπ άλζξαθα από ηελ αηκόζθαηξα, κεηώλνληαο έηζη ην Φαηλόκελν ηνπ 

Θεξκνθεπίνπ 



1 
 

ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΒΑΑΣ                   ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΟΝΙΑ 2013-2014 

ΓΑΡΤΕΣ ΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΙΚΑ 

ΤΑΞΗ: Α΄ 

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ: 6 Ιουνίου 2014 

ΔΙΑΚΕΙΑ: 1:30΄ 

ΒΑΘΜΟΣ 

Αριθμητικά: ………………………………… 

Ολογράφωσ: ……………………………….. 

Υπογραφή Καθηγητή: …………………. 

 

Ονοματεπώνυμο: ………………………………………………………… Τμήμα: ……….. Αρ. : ………. 

 Το εξεταςτικό δοκίμιο αποτελείται από δζκα (10) ςελίδεσ και τρία μζρθ Αϋ, Βϋ και 
Γϋ.  

 Επιτρζπεται μόνο θ χριςθ μπλε πζνασ. 

 Δεν επιτρζπεται θ χριςθ διορκωτικοφ υγροφ ι ταινίασ. 

 

ΜΕΟΣ Αϋ (6 μονάδεσ) 

Αποτελείται από  ζξι (6) ερωτιςεισ. Κάκε ορκι απάντθςθ βακμολογείται με μια (1) 

μονάδα. Να απαντιςετε ςε όλεσ τισ ερωτιςεισ. 

  

1. Να μελετιςετε τισ πιο κάτω εικόνεσ και να ςθμειϊςετε κάτω από τθν 

κακεμιά αν πρόκειται για ζμβιο, άβιο ι νεκρό ςϊμα.                                   (μ. 1) 

                     
 

   ……Νεκρό……             …Ζμβιο….              …Άβιο……                ……Ζμβιο… 

 

2. Να γράψετε από δυο όργανα που να ανικουν ςτα οργανικά ςυςτιματα που 

ςασ δίνονται παρακάτω.                                                                                      (μ. 1) 

 

Οργανικό ςφςτημα Πργανα 

Πεπτικό ςφςτθμα 
 

1……Στομάχι………………….………………. 
 
2……Λεπτό ζντερο…………………………. 
 

Αναπαραγωγικό ςφςτθμα του 
άντρα 
 

1……Όρχεισ…………..………………………. 
 
2……Επιδιδυμίδα……….…………………. 
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3. Να αντιςτοιχίςετε τισ πιο κάτω εικόνεσ που παρουςιάηουν ηωντανοφσ 

οργανιςμοφσ με το κατάλλθλο Βαςίλειο τθσ ςτιλθσ Β.                  

(Προςοχι: Μία απάντθςθ τθσ ςτιλθσ Β περιςςεφει)                                     (μ. 1) 

 

Στήλη Α.  
Οργανιςμοί 

Στήλη Β.  
Βαςίλεια 

Αντιςτοίχιςη 

1  
       Κυκλάμινο 

 
Α. Ηϊα 
  

 
1…Γ…. 

2  
   Ψάρι 

 
Β. Πρϊτιςτα 

 
2…Α…. 

3  
 Μανιτάρι 

 
Γ. Φυτά 

 
3…Ε…. 

4  

        
          Αμοιβάδα 

 
Δ. Μονιρθ 

 
4…Β…. 

 Ε. Μφκθτεσ  
 

 

 

 

4. Να ςυμπλθρϊςετε τα παρακάτω κενά ϊςτε να εμφανίηεται θ διαδικαςία τθσ 

φωτοςφνκεςθσ.                                                                                                     (μ. 1) 

 

                             +                                   Φώσ                                         +  

                                                             Χλωροφφλλη                                                                 

 

 

 

 

5. Δίνονται οι παρακάτω οργανιςμοί. 

Ακρίδα,      αετόσ,      φίδι,      χορτάρι 

 

α) Να βάλετε τουσ οργανιςμοφσ ςτθ ςωςτι ςειρά, ϊςτε να ςχθματίςετε μια 

τροφικι αλυςίδα.                                                                                              (μ. 0,5) 

.......Χορτάρι → Ακρίδα → Φίδι → Αετόσ............................................................ 
 

Διοξ. του 

άνκρακα 
Νερό Γλυκόηθ ΟξυγόνοΟξ

θςδικ 
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β) Να δϊςετε τον οριςμό του παραγωγοφ και του καταναλωτι ςε μια 

τροφικι αλυςίδα.                                                                                              (μ. 0,5) 

             Παραγωγόσ: ……Οργανιςμόσ που παράγει μόνοσ του τθν τροφι του …………… 

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

             Καταναλωτισ: …Οργανιςμόσ που εξαςφαλίηει τθν τροφι του από τουσ  

                                     παραγωγοφσ ………………………………..………………………………………….. 

 

6. Στο αναπαραγωγικό ςφςτθμα του άντρα να ονομάςετε:                              (μ. 1) 

α) Ζνα όργανο που παράγει ςπερματοηωάρια. 

……Όρχεισ……………………………………………………………………………………………………….. 

β) Ζνα όργανο που παράγει εκκρίματα. 

……Επιδιδυμίδα/προςτάτθσ αδζνασ / ςπερματοδόχεσ κφςτεισ …………………….. 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΟΣ Β΄ (8 μονάδεσ) 

Αποτελείται από ζξι (6) ερωτιςεισ. Κάκε ορκι απάντθςθ βακμολογείται με 

δυο (2) μονάδεσ. Να απαντιςετε μόνο ςτισ τζςςερισ (4) ερωτιςεισ. 

  

1. α) Δίνονται παρακάτω ανακατεμζνα τα βιματα που ακολουκεί ζνασ 

επιςτιμονασ, για να διερευνιςει ζνα πρόβλθμα. Να τα τοποκετιςετε 

ςτθ ςωςτι ςειρά.                                                                                           (μ. 1) 

Ρείραμα,      Αποτζλεςμα,      Υπόθεςη,      Συμπζραςμα 

 

Παρατιρθςθ  ………Υπόκεςθ…………….…  ……Πείραμα…………………  

 ……Αποτζλεςμα……  ……Συμπζραςμα……… 

 

 

β) Να εξθγιςετε το ρόλο του μικροςκοπίου για ζναν επιςτιμονα.  (μ. 0,5) 

Χρθςιμοποιείται για τθν παρατιρθςθ αντικειμζνων που δεν είναι ορατά 

με γυμνό μάτι 
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γ) Να ονομάςετε τα μζρθ του μικροςκοπίου 1 και 2 όπωσ φαίνονται ςτθν 

παρακάτω εικόνα.                                                                                       (μ. 0,5) 

 

 
 

 

 

2. Απεικονίηονται παρακάτω δυο διαφορετικά είδθ κυττάρων.  

                             
                   Α                                                                    Β 

 

α) Ποιο από τα δφο κφτταρα Α ι Β ανικει ςε φυτό; Να δικαιολογιςετε 

τθν απάντθςι ςασ.                                                                                         (μ. 1) 

 

Φυτικό κφτταρο: ……Α…….. 

Αιτιολογία: ………Γιατί περιζχει ζνα μεγάλο χυμοτόπιο και κυτταρικό    

                     τοίχωμα …………………………………………………………………………………                      

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

 

 

β) Να ονομάςετε τα οργανίδια 1-4 όπωσ ςθμειϊνονται ςτα παραπάνω 

κφτταρα.                                                                                                           (μ. 1) 

1……Χυμοτόπιο………………..……….      2…Πυρινασ ……………….……………. 

3…Κυτταρικι μεμβράνθ…………...      4…Κυτταρόπλαςμα………………….. 

 

 

 

 

1……Αντικειμενικόσ φακόσ …….. 

 

 

2………Φωτεινι πθγι…………..….. 

    1 

       2 

         3 

           4 
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3. α) Να αντιςτοιχίςετε τισ παρακάτω εικόνεσ τθσ ςτιλθσ Α με τον 

αντίςτοιχο όρο τθσ ςτιλθσ Β.                                                                        

(Προςοχι: Μια απάντθςθ τθσ ςτιλθσ Β περιςςεφει)                              (μ. 1) 

 

Στιλθ Α Στιλθ Β Αντιςτοίχιςθ  

1. 

   

 
Α. Όργανο 

 
        1…Β…… 

2.     

            

 
Β. Οργανιςμόσ  

 
        2…Δ…… 

3. 

           

 
Γ. Ιςτόσ  

 
        3…Α….. 

4. 

          

 
Δ. Κφτταρο 

 
        4…Ε….. 
 
 
 
 
 

  
 
Ε. Οργανικό ςφςτθμα 
 

 

   

 

 

β) Να βάλετε τισ παρακάτω ζννοιεσ ςτθ ςωςτι ςειρά, ϊςτε να 

προκφπτουν τα επίπεδα οργάνωςθσ των οργανιςμϊν.                          (μ. 1) 

Οργανικό ςφςτημα,    Κφτταρο,    Πργανο,    Ιςτόσ. 

 

……………Κφτταρο………  …..…Ιςτόσ .………………  ……Όργανο………………… 

 ……Οργανικό ςφςτθμα……………..  Οργανιςμόσ 
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4. α) Να γράψετε για τον κάκε οργανιςμό, που απεικονίηεται πιο κάτω, τθν 

ομοταξία ςτθν οποία ανικει.                                                                       (μ. 1) 

 

                         
 

1…Θθλαςτικά…….   2…Ψάρια………   3…Πτθνά………..   4 …Αμφίβια…………. 

 

 

 

 β) Να γράψετε δυο χαρακτθριςτικά που ζχει ο οργανιςμόσ που ανικει 

ςτθν ομοταξία 1 και δυο χαρακτθριςτικά που ζχει ο οργανιςμόσ τθσ 

ομοταξίασ 3.                                                                                                    (μ. 1) 

 

Ομοταξία 1: ……Γεννά μικρά που τα κθλάηει…………………………………………… 

                      ……Αναπνζει με πνεφμονεσ …………………….…………………………… 

Ομοταξία 3: ……Γεννά αβγά…………………………………………………………………….. 

                      ……Το δζρμα του καλφπτεται με φτερά………………………………… 

 

 

 

5. Σασ δίνεται το ςχιμα του ςπερματοηωαρίου του ανκρϊπινου 

οργανιςμοφ. 

α) Να ονομάςετε τα μζρθ 1-3.                                                               (μ. 0,75) 

 
 

 

1……Κεφαλι…………         2…Πυρινασ ……………..        3…Ουρά………………… 

 

 

 

β) Να εξθγιςετε το ρόλο του μζρουσ 3                                                (μ. 0,25) 

………Βοθκά το ςπερματοηωάριο να κινείται……………………………………………. 
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γ) Πιςτεφετε ότι το ςπερματοηωάριο είναι προκαρυωτικό ι ευκαρυωτικό 

κφτταρο; Να δικαιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ.                                 (μ. 0,5) 

………Eίναι ευκαρυωτικό κφτταρο γιατί ζχει πυρινα .................................. 

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

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

 

 

δ) Να αναφζρετε δυο ςυςτατικά του ςπζρματοσ.                                (μ. 0,5) 

………Σπερματοηωάρια………………………………………………………………………………

………Εκκρίματα………………………………………………………………………………………… 

 

 

6. Τα παιδιά του Γυμναςίου Αγίασ Βαρβάρασ ζκαναν ζνα πείραμα, για να 

ελζγξουν αν το φϊσ είναι απαραίτθτοσ παράγοντασ για τθ φωτοςφνκεςθ. 

Πιραν δυο όμοιεσ γλάςτρεσ που περιείχαν όμοια φυτά γερανιοφ και τα 

πότιςαν με τθν ίδια ποςότθτα νεροφ. Μετά τοποκζτθςαν τθ γλάςτρα Α 

για τρεισ μζρεσ ςτο φωσ και τθ γλάςτρα Β για τρεισ μζρεσ ςτο ςκοτάδι. 

Στθ ςυνζχεια ζκαναν αποχρωματιςμό ςε φφλλο από το κάκε φυτό. 

Να ςυμπλθρϊςετε τα παρακάτω. 

α) Να ονομάςετε δυο παράγοντεσ (μεταβλθτζσ) που οι μακθτζσ 

κράτθςαν ςτακεροφσ για τα δυο φυτά κατά τθ διάρκεια του πειράματοσ.  

                                                                                                                        (μ. 0,5) 

………Κδιο φυτό ………………………………………………………………………………………… 

………Κδια ποςότθτα νεροφ/ίδια κερμοκραςία κλπ …………………………………. 

 

β) Να ονομάςετε μια μεταβλθτι που διαφζρει ςτα δυο φυτά.         (μ. 0,5) 

………Θ θλιακι ενζργεια …………………………………………………………………………… 

 

γ) Να εξθγιςετε γιατί είναι απαραίτθτοσ ο αποχρωματιςμόσ των φφλλων 

ςτο τζλοσ του πειράματοσ.                                                                           (μ. 1) 

………Γιατί το πράςινο χρϊμα τθσ χλωροφφλλθσ δεν αφινει να γίνει 

εμφανισ θ αλλαγι του χρϊματοσ του ιωδίου …………………………………………. 
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ΜΕΟΣ Γ΄ (6 μονάδεσ) 

Αποτελείται από τρεισ (3) ερωτιςεισ. Κάκε ορκι απάντθςθ 

βακμολογείται με τρεισ (3) μονάδεσ. Να απαντιςετε μόνο ςτισ δυο (2) 

ερωτιςεισ. 

 

 

1. Οι παρακάτω εικόνεσ παρουςιάηουν τα ςτάδια που ακολουκοφνται 

ςτο εργαςτιριο, για να αποχρωματίςουμε φφλλο φυτοφ που ιταν 

εκτεκειμζνο ςτο φωσ. 

 

 

 
 

 

 
 

                    

 

 

 
 

 

δ) Το παραπάνω πείραμα γίνεται, για να αποδείξουμε τθ 

φωτοςφνκεςθ που γίνεται ςτα φυτά. Να αναφζρετε δυο ςθμαντικά 

πλεονεκτιματα τθσ φωτοςφνκεςθσ για τθ φφςθ και τον άνκρωπο.  

                                                                                                                     (μ. 1) 

……Εμπλουτίηει τθν ατμόςφαιρα με οξυγόνο …………………………………….. 

……Απορροφά το διοξείδιο του άνκρακα …………………………………………… 

α) Γιατί βάηουμε το φφλλο ςε νερό που 

βράηει;                                                     (μ. 0,5) 

……Για να νεκρωκοφν τα κφτταρα …………….. 

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

β) Γιατί βάηουμε ςτθ ςυνζχεια το φφλλο ςε 

δοκιμαςτικό ςωλινα που περιζχει κακαρό 

οινόπνευμα;                                           (μ. 0,5) 

……Γιατί το οινόπνευμα ζχει τθν ιδιότθτα να 

απορροφά τθ χλωροφφλλθ ………………………. 

……………………………………………..…………………… 

γ) Στθ ςυνζχεια βγάηουμε το φφλλο από το 

οινόπνευμα και το ξεπλζνουμε με ηεςτό 

νερό. Το τοποκετοφμε ςε δοχείο petri και 

ρίχνουμε λίγεσ ςταγόνεσ ιωδίου πάνω ςτο 

φφλλο. Τι χρϊμα παίρνει το ιϊδιο μετά τθν 

επαφι του με το φφλλο; Σε ποιο 

ςυμπζραςμα καταλιγουμε;                   (μ. 1) 

……Το ιϊδιο από πορτοκαλί γίνεται μαφρο 

οπότε ςυμπεραίνουμε ότι το φφλλο 

περιζχει άμυλο ………………………………………..  
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2.  Δίνεται το ςχεδιάγραμμα του γυναικείου αναπαραγωγικοφ 

ςυςτιματοσ.  

α) Να ςυμπλθρϊςετε τισ ενδείξεισ 1-4 όπωσ φαίνονται ςτο ςχιμα.      

                                                                                                                     (μ. 1) 

 

 

                           
 

 

β) Να γράψετε ςε ποιο όργανο του γυναικείου γεννθτικοφ 

ςυςτιματοσ γίνονται οι πιο κάτω διαδικαςίεσ.                                 (μ. 1) 

 

I. Εμφφτευςθ γονιμοποιθμζνου ωαρίου …Μιτρα…………………….. 

II. Παραγωγι ωαρίων ………Ωοκικθ……………………………………………. 

III. Διοχζτευςθ ςπζρματοσ κατά τθ ςεξουαλικι επαφι …Κόλποσ .. 

IV. Παραγωγι ορμονϊν ……………Ωοκικθ…….………………………………. 

 

 

                         γ) Να δϊςετε τουσ παρακάτω οριςμοφσ.                                             (μ. 1) 

 Ωορρθξία: ……Απελευκζρωςθ του ωαρίου ςτον ωαγωγό ……….. 

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

 

 Γονιμοποίθςθ: …Ζνωςθ ωαρίου και ςπερματοηωαρίου και 

δθμιουργία ηυγωτοφ ………………………………….……………………………. 

 

 

 

 

 

 

4……Μιτρα………………………  

1…Ωαγωγόσ  ……………. 

2…Ωοκικθ……………….. 

 

3…Κόλποσ ………………… 
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3. Με βάςθ το παρακάτω τροφικό πλζγμα να απαντιςετε τισ ερωτιςεισ 

που ακολουκοφν.  

                             

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    α) Να εντοπίςετε δυο τροφικζσ αλυςίδεσ.                                               (μ. 1) 

                     ………Φυτό  Ποντικόσ  κουκουβάγια .………………………………………….…… 

                     ………Αγριόχορτα  κουνζλι  κουνάβι  αλεποφ ………………………………                      

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

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

 

                     β) Να γράψετε δυο οργανιςμοφσ που να ανικουν ταυτόχρονα ςε δυο   

                     τροφικζσ αλυςίδεσ.                                                                                    (μ. 0,5)  

                     …Κουνάβι, κότα …………………………….………………………………………………………… 

 

                     γ) Να αναφζρετε ζναν οργανιςμό που ανικει ςτθν κατθγορία των   

                     παραγωγϊν και ζναν που ανικει ςτθν κατθγορία των καταναλωτϊν. 

                                                                                                                                            (μ. 0,5) 

                     ……Παραγωγόσ: Φυτό,  Καταναλωτισ: κουνάβι …………………….………………… 

 

                      ε) Ποια είναι θ ςθμαςία των παραγωγϊν για τουσ καταναλωτζσ;  (μ. 0,5) 

                      ……Οι παραγωγοί αποτελοφν τροφι για τουσ καταναλωτζσ ………………….. 

 

                     δ) Να αναφζρετε δυο κορυφαίουσ κθρευτζσ.                                      (μ. 0,5) 

                     …… Αλεποφ, κουκουβάγια……………………………………………………………………… 

 

                                                                                                                             Θ διευκφντρια   

 

                                                                                                                        Φωτεινι Παντελι  
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Β΄ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ ΓΤΜΝΑΗΟ ΛΔΤΚΩΗΑ    ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ 2013-2014 

 

ΓΡΑΠΣΔ  ΠΡΟΑΓΩΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΗΟΤΝΗΟΤ  2014 

 

 

   ΜΑΘΖΜΑ             :  ΦΤΗΟΓΝΩΣΗΚΑ - ΒΗΟΛΟΓΗΑ                                 ΒΑΘΜΟ                                                            

   ΣΑΞΖ                    :  Α΄                                      ΑΡΗΘΜΟ               :  ______________ 

   ΓΗΑΡΚΔΗΑ            :  1 ώξα θαη 30 ιεπηά         ΟΛΟΓΡΑΦΩ         :  ______________ 

   ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ    :  04.06.2014                        ΤΠ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ/TΡΗΑ  :  __________   

  

  ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΜΑΘΖΣΖ/TΡΗΑ : _____________________________________ 

  ΣΜΖΜΑ : __________                                                  ΑΡΗΘΜΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟΤ : _____ 

   Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από 12 ζειίδεο θαη πεξηιακβάλεη ηα κέξε Α, Β θαη Γ. 

   Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πιηθνύ. 

 

ΜΔΡΟ Α : Μνλάδεο 6 

Να απαληήζεηε θαη ζηηο 6 εξσηήζεηο. 

Κάζε ζσζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 1 κνλάδα. 

 

1. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηελ πην θάησ πξόηαζε.                           (κνλ. 1) 

Έλαο ηζηόο απνηειείηαη από πνιιά όκνηα θύηηαξα πνπ είλαη εηδηθεπκέλα λα 

θάλνπλ ηελ ίδηα ιεηηνπξγία . 

 

2. Να νλνκάζεηε ηα κέξε 1-3 ηνπ πην θάησ θπηηάξνπ θαη λα γξάςεηε ηη είδνο 

θπηηάξνπ είλαη.                                                                                           (κνλ. 1) 

 
Ζ πην πάλσ εηθόλα δείρλεη έλα  δσηθό  θύηηαξν. 
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3. αο δίλεηαη ε πην θάησ ηξνθηθή αιπζίδα: 

 

Υνξηάξη  Φάζζα  Φίδη  Αεηόο 

 

α) Ση δείρλνπλ ηα βέιε ζηελ πην πάλσ ηξνθηθή αιπζίδα;                      (κνλ. 0,5) 

Σα βέιε ζε κηα ηξνθηθή αιπζίδα δείρλνπλ ηελ θαηεύζπλζε κε ηελ νπνία 

θηλείηαη ε ελέξγεηα. 

β) Να νλνκάζεηε έλα απηόηξνθν θαη έλα εηεξόηξνθν νξγαληζκό από ηελ πην 

πάλσ ηξνθηθή αιπζίδα.                                                                          (κνλ. 0,5) 

Απηόηξνθνο Δηεξόηξνθνο 

Υνξηάξη 

 

Φάζζα, θίδη, αεηόο 

 

 

4. Να  αληηζηνηρίζεηε ζηε ζηήιε Β, ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α κε ηνπο 

αληίζηνηρνπο νξηζκνύο ηνπο από ηε ζηήιε Γ.                                            (κνλ. 1) 

 

Α Β Γ 

 

Α. Οξγαληζκόο 

 

Α.    4 

1. ύλνιν νξγάλσλ πνπ ζπλεξγάδνληαη 

κεηαμύ ηνπο γηα λα θάλνπλ κηα επξύηεξε 

ιεηηνπξγία ελόο πνιπθύηηαξνπ 

νξγαληζκνύ. 

 

Β. Κύηηαξν 

 

Β.    3  

2. Απνηειείηαη από δηαθνξεηηθνύο ηζηνύο 

θαη θάλεη ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο ζε έλα 

νξγαληζκό. 

 

Γ. Οξγαληθό ζύζηεκα  

 

Γ.    1 

3. Γνκηθή θαη ιεηηνπξγηθή κνλάδα ηεο 

δσήο. 

  

 

Γ. Όξγαλν  

 

 

Γ .   2 

4. Απνηειείηαη από όια ηα νξγαληθά 

ζπζηήκαηα θαη πεξηβάιιεηαη από ην δέξκα. 
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5. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο κε κία ή 

πεξηζζόηεξεο ιέμεηο.                                                                            (κνλ. 1)  

 

Γηα λα απνρξσκαηίζνπκε έλα θύιιν, πξώηα ην βξάδνπκε γηα 2 ιεπηά γηα λα 

καιαθώζεη θαη λα ζπάζεη ε θπηηαξηθή κεκβξάλε ησλ θπηηάξσλ ηνπ.  

Μεηά ην βάδνπκε ζε έλα δνθηκαζηηθό ζσιήλα πνπ πεξηέρεη νηλόπλεπκα 

θαη ηα ηνπνζεηνύκε ζε έλα δνρείν κε δεζηό λεξό. 

Όηαλ απνρξσκαηηζηεί ην θύιιν, γηα λα δνύκε αλ πεξηέρεη άκπιν ηνύ βάδνπκε 

3-4 ζηαγόλεο δηαιύκαηνο ησδίνπ . 

 

6. α) Να βάιεηε ζε θύθιν ηε ζσζηή απάληεζε ζηελ πην θάησ εξώηεζε. 

                                                                                                               (κνλ. 0,5) 

Πόηε έλα αγόξη πάζρεη από θξπςνξρία; 

i. Όηαλ ην δέξκα πνπ θαιύπηεη ηελ θεθαιή ηνπ πένπο έρεη κηθξό άλνηγκα. 

ii. Όηαλ ν έλαο από ηνπο δύν όξρεηο δελ έρεη επηδηδπκίδα. 

iii. Όηαλ ν έλαο ή θαη νη δύν όξρεηο ηνπ δελ θαηεβαίλνπλ από ηελ θνηιηαθή 

πεξηνρή ζην όζρεν.  

iv. Όηαλ έρεη κόιπλζε ζηνπο όξρεηο. 

 

β) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά.                                                               (κνλ. 0,5) 

Ζ απειεπζέξσζε ηνπ σαξίνπ  από ηελ σνζήθε νλνκάδεηαη  

σνξξεμία . 

 

ΜΔΡΟ Β : Μνλάδεο 8 

Από ηηο 6 εξσηήζεηο λα απαληήζεηε κόλν ζηηο 4. 

Κάζε ζσζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 2 κνλάδεο. 

 

1. α) Να εμεγήζεηε ηη ελλννύκε κε ηνλ όξν ηαμηλόκεζε δσληαλώλ 

νξγαληζκώλ.                                                                                        (κνλ. 0,5) 

Ζ ηαμηλόκεζε είλαη ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ. 
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β) Να αληηζηνηρίζεηε ζηε ζηήιε Β, ηα βαζίιεηα ηεο ζηήιεο Α κε ηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ηεο ζηήιεο Γ.                                                         (κνλ. 1) 

 

Α Β Γ 

Α. Φπηά  

Α.   2 

1. Πνιπθύηηαξνη νξγαληζκνί κε θύηηαξα πνπ 

έρνπλ ππξήλα αιιά όρη θπηηαξηθό ηνίρσκα  

Β. Μνλήξε   

Β.   4 

2. Πνιπθύηηαξνη νξγαληζκνί κε θύηηαξα πνπ 

έρνπλ ππξήλα θαη θπηηαξηθό ηνίρσκα θαη 

παξάγνπλ νη ίδηνη ηελ ηξνθή ηνπο κέζα ζην ζώκα 

ηνπο 

Γ. Εώα  

Γ.   1 

3. Μνλνθύηηαξνη νξγαληζκνί κε ππξήλα 

Γ. Πξώηηζηα  

Γ.   3 

4. Μνλνθύηηαξνη νξγαληζκνί ρσξίο ππξήλα 

 

γ) Να αλαθέξεηε γηαηί ην καληηάξη δελ αλήθεη ζην βαζίιεην ησλ θπηώλ θαη λα 

γξάςεηε ζε πνην βαζίιεην αλήθεη.                                                        (κνλ. 0,5) 

Σν καληηάξη δελ αλήθεη ζην βαζίιεην ησλ θπηώλ γηαηί:  

ην καληηάξη δελ κπνξεί λα παξάμεη κόλν ηνπ ηελ ηξνθή ηνπ θάλνληαο 

θσηνζύλζεζε όπσο ηα θπηά.  

Σν καληηάξη αλήθεη ζην βαζίιεην ησλ κπθήησλ.  

 

 2. α) Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα κε ηηο ελδείμεηο 1- 4 ζην πην θάησ ζρήκα ηνπ 

   γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ άληξα.                                                         (κνλ. 1)                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

β) Να εμεγήζεηε ην ξόιν ηνπ νζρένπ 

1 

            

               3 

         

               4 

2 

 

1. Οπξήζξα 

2. Όξρηο 

3. πεξκαηηθόο πόξνο 

4. Όζρεν 
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γηα ην γελλεηηθό ζύζηεκα ηνπ άληξα.             

                                                                                                               (κνλ. 0,5)                                        

Σν όζρεν είλαη έλαο δεξκάηηλνο ζάθνο πνπ βξίζθεηαη έμσ από ην ζώκα 

ηνπ άληξα θαη πεξηέρεη ηνπο όξρεηο. Ζ ζέζε απηή ησλ όξρεσλ κέζα ζην 

όζρεν ηνπο εμαζθαιίδεη ρακειόηεξε ζεξκνθξαζία από απηή ηνπ ζώκαηνο 

θαηά 2-3º C. 

                                                                                                               

γ) Να νλνκάζεηε δύν (2) όξγαλα πνπ παξάγνπλ εθθξίκαηα ζην γελλεηηθό 

ζύζηεκα ηνπ άληξα.                                                                                (κνλ. 0,5) 

Γύν από: Πξνζηάηεο αδέλαο, Δπηδηδπκίδα, πεξκαηνδόρνο θύζηε, όξρεηο 

  

3. α) Ζ αύμεζε πνηνπ αεξίνπ ζηελ αηκόζθαηξα πξνθαιεί ην Φαηλόκελν ηνπ 

Θεξκνθεπίνπ;                                                                                      (κνλ. 0,5) 

Ζ αύμεζε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηελ αηκόζθαηξα πξνθαιεί ην 

Φαηλόκελν ηνπ Θεξκνθεπίνπ. 

 

β) Να εμεγήζεηε πώο ηα θπηά βνεζνύλ λα κεησζεί ην Φαηλνκέλνπ ηνπ 

Θεξκνθεπίνπ.                                                                                         (κνλ. 1) 

Σα θπηά θσηνζπλζέηνπλ γηα λα παξάμνπλ ηελ ηξνθή ηνπο θαη κηα από ηηο 

πξώηεο ύιεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ είλαη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα. Έηζη 

κεηώλεηαη απηό ην αέξην ζηελ αηκόζθαηξα θαη πεξηνξίδεηαη ην Φαηλόκελν 

ηνπ Θεξκνθεπίνπ. 

  

γ) Αλ δελ ππήξρε θαζόινπ ην Φαηλόκελν ηνπ Θεξκνθεπίνπ ζα κπνξνύζε λα 

ππάξμεη δσή ζηνλ πιαλήηε καο; Να εμεγήζεηε ηελ άπνςή ζαο γξάθνληαο έλα 

επηρείξεκα.                                                                                          (κνλ. 0,5)  

 

Αλ δελ ππήξρε θαζόινπ ην Φαηλόκελν ηνπ Θεξκνθεπίνπ δε ζα κπνξνύζε 

λα ππάξμεη δσή ζηνλ πιαλήηε καο γηαηί ε ζεξκνθξαζία ηεο αηκόζθαηξαο 

ζα ήηαλ πνιύ ρακειή γηα λα δήζνπλ νη δσληαλνί νξγαληζκνί. 
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4. α) ηνλ πην θάησ πίλαθα, λα γξάςεηε δίπια από θάζε όξγαλν ηνπ 

αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ ηελ νλνκαζία ηνπ.                                           (κνλ. 1) 

 

ΔΗΚΟΝΑ ΟΡΓΑΝΟΤ ΟΝΟΜΑΗΑ ΟΡΓΑΝΟΤ 

  

Πλεύκνλεο 

 

 

 

 

Δγθέθαινο 

               

Καξδηά 

   

 

 
 

 

Νεθξνί 

 

β) Να αληηζηνηρίζεηε ζηε ζηήιε Β, ηα όξγαλα ηεο ζηήιεο Α κε ηηο ιεηηνπξγίεο 

ηνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζηήιε Γ.                                                       (κνλ. 1)                                                                                                                                  

Α Β Γ 

Α. ηνκάρη 

 

Α.    3 1. Όξγαλα πνπ βνεζνύλ ζηελ αλαπλνή. 

 

 

Β. Πλεύκνλεο 

 

 

Β.    1 

2. Όξγαλν ζην νπνίν νινθιεξώλεηαη ε πέςε ηεο 

ηξνθήο πνπ έξρεηαη από ην ζηνκάρη θαη γίλεηαη ε 

απνξξόθεζε ησλ ζξεπηηθώλ νπζηώλ ζην αίκα.    

Γ. Αηκνθόξα     

αγγεία 

 

 

Γ.     4 

3. Όξγαλν ζην νπνίν απνζεθεύεηαη  

πξνζσξηλά ε ηξνθή θαη ζπλερίδεηαη ε   

πέςε πνπ μεθίλεζε ζην ζηόκα. 

Γ. Λεπηό 

έληεξν 

 

Γ.    2 

4. Λεπηνί ζσιήλεο κέζα ζηνπο νπνίνπο θπθινθνξεί ην 

αίκα. 

 

 

 

 

5. α) Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα κε ηηο ελδείμεηο 1- 4 ζην πην θάησ ζρήκα ηνπ 
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   γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο γπλαίθαο.                                                 (κνλ. 1) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

β) Να νλνκάζεηε ην κέξνο ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο γπλαίθαο όπνπ:                                  

                                                                                  (κνλ. 1) 

i. Βξίζθνληαη ηα σάξηα.  Ωνζήθε                                  

ii. Γίλεηαη ε γνληκνπνίεζε σαξίνπ θαη ζπεξκαηνδσαξίνπ. Ωαγσγόο 

iii. Δηζέξρεηαη ην πένο θαη γίλεηαη ε εθζπεξκάησζε. Κόιπνο 

iv. Δκθπηεύεηαη θαη αλαπηύζζεηαη ην έκβξπν. Μήηξα ή ελδνκήηξην 

 

6. α) Να αληηζηνηρίζεηε ζηε ζηήιε Β, ηηο νκνηαμίεο ηεο ζηήιεο Α κε ηηο 

πεξηγξαθέο ηνπο ηεο ζηήιεο Γ.                                                               (κνλ. 1) 

Α Β Γ 

Α. Πηελά  

 

 

Α.   3 

1. Γελλνύλ απγά ζηε μεξά. Σν δέξκα ηνπο είλαη μεξό θαη 

θαιύπηεηαη από θνιίδεο. Αλαπλένπλ κε πλεύκνλεο. 

Β. Ακθίβηα 

 

 

Β.   4 

2. Γελλνύλ απγά ζην λεξό. Ενπλ κόλν ζην λεξό. Αλαπλένπλ κε 

βξάγρηα. Σν δέξκα ηνπο θαιύπηεηαη από ιέπηα. 

Γ. Δξπεηά  

 

 

Γ.   1 

3. Γελλνύλ απγά κε ζθιεξό θέιπθνο ζηε μεξά. Σα πεξηζζόηεξα 

πεηνύλ θαη ην δέξκα ηνπο θαιύπηεηαη από θηεξά. Αλαπλένπλ κε 

 

1. Ωαγσγόο ή ζάιπηγγα 

2. Μήηξα ή ελδνκήηξην 

3. Κόιπνο 

4. Ωνζήθε 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

3 

 

 

  

   3 

 

 

2       

         4 
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πλεύκνλεο. 

Γ. Φάξηα 

 

 

 

 

Γ.   2 

4. Γελληνύληαη θαη κεγαιώλνπλ ζην λεξό αλαπλένληαο αξρηθά κε 

βξάγρηα. ηε ζπλέρεηα κεηακνξθώλνληαη. Έρνπλ δέξκα ιείν θαη 

πάληνηε πγξό. 

β) Να νλνκάζεηε ηελ νκνηαμία ζηελ νπνία θαηαηάζζεηαη ν άλζξσπνο θαη λα 

γξάςεηε ηξεηο (3) ιόγνπο πνπ λα δηθαηνινγνύλ ηελ απάληεζή ζαο.      (κνλ. 1) 

Οκνηαμία: Θειαζηηθά 

Λόγνη: Σξεηο ιόγνη από ηνπο πην θάησ, 

1. Γελλνύλ δσληαλά κηθξά. 

2. Θειάδνπλ ηα κηθξά ηνπο θαηά ηα πξώηα ζηάδηα ηεο δσήο ηνπο. 

3. Ενπλ άιια ζηε μεξά θαη άιια ζην λεξό. 

4.Αλαπλεύνπλ κε πλεύκνλεο. 

5. Σν δέξκα ηνπο θαιύπηεηαη από ηξίρεο. 

 

ΜΔΡΟ Γ : Μνλάδεο 6 

Από ηηο 3 εξσηήζεηο λα απαληήζεηε κόλν ζηηο 2. 

Κάζε ζσζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 3 κνλάδεο. 

 

1. α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε 1-4 ηνπ πην θάησ θπηηθνύ θπηηάξνπ.          (κνλ. 1)  

 

  

  

 

1. Κπηηαξηθό ηνίρσκα 
 
2. Κπηηαξηθή ή πιαζκαηηθή 
κεκβξάλε 
  
3. Υπκνηόπην 
 

4. Ππξήλαο 

3 

4 

     1 

    2 
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β) Να νλνκάζεηε δύν (2) κέξε ηνπ θπηηθνύ θπηηάξνπ πνπ δελ ππάξρνπλ ζην 

δσηθό θύηηαξν.                                                                                     (κνλ. 0,5) 

i. Υισξνπιάζηεο 

ii. Κπηηαξηθό ηνίρσκα ή Υπκνηόπην 

γ) ηνλ πην θάησ πίλαθα, λα αληηζηνηρίζεηε ζηε ζηήιε Β, ην θάζε νξγαλίδην ηεο 

ζηήιεο Α κε ηελ αληίζηνηρε ιεηηνπξγία ηνπ ζηε ζηήιε Γ.                          (κνλ. 1) 

Α Β Γ 

Α. Κπηηαξηθή ή 

πιαζκαηηθή κεκβξάλε 

 

Α.  4 

1. Βξίζθεηαη κόλν ζηα θπηηθά θύηηαξα. Ηζρπξό 

πεξίβιεκα πνπ πξνζηαηεύεη ην θπηηθό θύηηαξν 

θαη ηνπ δίλεη ζηαζεξό θαη άθακπην ζρήκα. 

Β. Μηηνρόλδξην  

Β.  3 

2. Βξίζθεηαη κόλν ζηα θπηηθά θύηηαξα. Απνηειεί 

απνζήθε λεξνύ θαη άιισλ νπζηώλ. 

Γ. Κπηηαξηθό ηνίρσκα  

Γ.  1 

3. Από ην νξγαλίδην απηό απειεπζεξώλεηαη 

ελέξγεηα.  

Γ. Υπκνηόπην  

Γ.  2 

4. Διέγρεη πνηεο νπζίεο κπαίλνπλ θαη πνηεο 

βγαίλνπλ από ην θύηηαξν. 

 
δ) Να νλνκάζεηε ηελ νπζία πνπ βξίζθεηαη κέζα ζηνπο ρισξνπιάζηεο ησλ 

θπηηθώλ θπηηάξσλ θαη λα εμεγήζεηε ην ξόιν ηεο νπζίαο απηήο γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηεο θσηνζύλζεζεο.                                                            (κνλ. 0,5) 

Μέζα ζηνπο ρισξνπιάζηεο ησλ θπηηθώλ θπηηάξσλ βξίζθεηαη ε 

ρισξνθύιιε. Ο ξόινο ηεο ρισξνθύιιεο είλαη λα δεζκεύεη ηελ ειηαθή 

ελέξγεηα πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηε θσηνζύλζεζε. 

 

2.  Ζ Μόληθα έθαλε ην έμεο πείξακα: 

Πήξε δύν πξάζηλα, θαιά πνηηζκέλα θπηά γεξαληνύ (α) θαη (β). Πάλσ ζηε 

γιάζηξα ηνπ θάζε θπηνύ ηνπνζέηεζε έλα κηθξό δνρείν. Σν δνρείν ζηε 

γιάζηξα ηνπ θπηνύ (α) πεξηείρε θαπζηηθό λάηξην θαη απηό ζηε γιάζηξα ηνπ 
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θπηνύ (β) λεξό από ηε βξύζε. Μεηά, θάιπςε ηα δύν θπηά κε δηαθαλέο 

ζαθνύιη θαη ηα έθιεηζε αεξνζηεγώο, όπσο θαίλεηαη πην θάησ. 

α) Πνηα ηδηόηεηα έρεη ην θαπζηηθό λάηξην;                                          (κνλ. 0,5) 

Σν θαπζηηθό λάηξην έρεη ηελ ηδηόηεηα λα απνξξνθά ην δηνμείδην ηνπ 

άλζξαθα. 

β) Γηαηί ε Μόληθα ρξεζηκνπνίεζε δύν θπηά γεξαληνύ θαη όρη έλα;      (κνλ. 0,5) 

Ζ Μόληθα ρξεζηκνπνίεζε 2 θπηά γηα λα κπνξεί λα ηα ζπγθξίλεη. Σν θπηό 

(β) είλαη ν κάξηπξαο θαη έρεη θαη ηνπο 4 παξάγνληεο πνπ ρξεηάδεηαη έλα 

θπηό γηα λα θσηνζπλζέζεη. 

 

ηε ζπλέρεηα ε Μόληθα έθνςε έλα θύιιν από ην θπηό (α) θαη έλα θύιιν από 

ην θπηό (β). Σα απνρξσκάηηζε θαη κεηά πξόζζεζε 3-4 ζηαγόλεο δηαιύκαηνο 

ησδίνπ ζε θάζε θύιιν. 

γ) Ση ρξώκα ζα έρεη ην δηάιπκα ησδίνπ ζε θάζε θύιιν θαη γηαηί;           (κνλ. 1) 

Φύιιν (α):  

Σν δηάιπκα ησδίνπ ζα έρεη θηηξηλνθαθέ ρξώκα γηαηί ην θαπζηηθό λάηξην 

απνξξόθεζε ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη ην θπηό δελ έθαλε 

θσηνζύλζεζε θαη δελ παξήγαγε άκπιν.  

Φύιιν (β):  

Σν δηάιπκα ησδίνπ ζα έρεη καύξν ρξώκα γηαηί ην θπηό είρε όινπο ηνπο 

παξάγνληεο θαη πξώηεο ύιεο γηα ηε θσηνζύλζεζε άξα παξήγαγε 

άκπιν. 

 

δ) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηελ πην θάησ πξόηαζε.                      (κνλ. 0,5) 

Με ηελ θσηνζύλζεζε ηα θπηά παξάγνπλ νμπγόλν θαη 

 γιπθόδε/ άκπιν. 

ε) Να γξάςεηε δύν (2) ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε θσηνζύλζεζε ζεσξείηαη 

ζεκαληηθή γηα ηε δσή ζηνλ πιαλήηε καο.                                            (κνλ. 0,5) 

i. Ζ θσηνζύλζεζε παξάγεη νμπγόλν ην νπνίν είλαη απαξαίηεην γηα ηελ 

αλαπλνή όισλ ησλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ.  

ii. Ζ θσηνζύλζεζε παξάγεη άκπιν πνπ απνηειεί ηελ ηξνθή ησλ θπηώλ 

θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ησλ δώσλ     ή 

Γηα λα θάλνπλ θσηνζύλζεζε ηα θπηά ρξεζηκνπνηνύλ δηνμείδην ηνπ 

άλζξαθα θαη έηζη κεηώλεηαη ην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ. 
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3. Να κειεηήζεηε ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα ην νπνίν παξνπζηάδεη έλα 

ηξνθηθό πιέγκα θαη λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ.   

 

 

α) Υξεζηκνπνηώληαο ην πην πάλσ πιέγκα λα νλνκάζεηε:                  (κνλ. 0,5) 

  1 Έλα θπηνθάγν νξγαληζκό 

 

Μηθξά δώα θαη κνλνθύηηαξνη 

νξγαληζκνί 

  2 Έλα πακθάγν νξγαληζκό 

 

Γαξίδα, Πηγθνπίλνο αδειίαο, 

Μπαθαιηάξνο, Καιακάξη 

 

β) Να εμεγήζεηε ηη ελλννύκε κε ηνλ όξν θνξπθαίνο ζεξεπηήο.         (κνλ. 0,5) 

Ο θνξπθαίνο ζεξεπηήο βξίζθεηαη ζην ηέινο κηαο ηξνθηθήο αιπζίδαο ή 

ζηελ θνξπθή ελόο ηξνθηθνύ πιέγκαηνο θαη δελ ηξώγεηαη από θαλέλα 

ζην ζπγθεθξηκέλν νηθνζύζηεκα. 

γ) Να γξάςεηε δύν (2) νξγαληζκνύο πνπ αληαγσλίδνληαη κεηαμύ ηνπο γηα ηηο 

γαξίδεο.                                                                                                (κνλ. 0,5) 

i. Φώθηα θαξθηλνθάγνο 
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ii. Πηγθνπίλνο αδειίαο ή Μπαθαιηάξνο 

δ)  Να εμεγήζεηε πνην είλαη πην ρξήζηκν, γηα λα θαηαιάβνπκε ηηο ηξνθηθέο 

ζρέζεηο κεηαμύ ησλ νξγαληζκώλ ζε έλα νηθνζύζηεκα, έλα ηξνθηθό πιέγκα ή 

κηα ηξνθηθή αιπζίδα.                                                                           (κνλ. 0,5) 

Δίλαη πην ρξήζηκν ην ηξνθηθό πιέγκα δηόηη καο δείρλεη όιεο ηηο ηξνθηθέο 

ζρέζεηο ζε έλα νηθνζύζηεκα θαη έηζη καο δίλεη κηα πην νινθιεξσκέλε 

εηθόλα ησλ ηξνθηθώλ ζρέζεσλ κεηαμύ ησλ νξγαληζκώλ. 

ε) Να αλαθέξεηε δύν (2) θνηλά ραξαθηεξηζηηθά όισλ ησλ ηξνθηθώλ αιπζίδσλ.                                                                                              

                                                                                                                (κνλ. 1) 

i. Όιεο μεθηλνύλ κε θπηά. 

ii. Μπνξεί λα έρνπλ έλα ή πεξηζζόηεξα είδε δώσλ  ή 

ην ηέινο ηεο αιπζίδαο ππάξρεη έλαο νξγαληζκόο πνπ δελ ηξώγεηαη 

από θαλέλα, ν θνξπθαίνο ζεξεπηήο. 

 

 

 

 

 

 

Ζ  Γηεπζύληξηα 

 

 

Διέλε Αβξαάκ Αλησλίνπ 
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ΓΤΜΝΑΙΟ ΟΛΔΑ                                      
ρνιηθή  Υξνληά  2013 - 2014 

 

ΓΡΑΠΣΔ  ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ  ΔΞΔΣΑΔΙ  ΙΟΤΝΙΟΤ 

 

 Βαζκόο                        : …………… 

 Τπνγξαθή θαζεγεηή : …………… 

Μάζεκα        : Βηνινγία Σάμε                             : Α‟ 

Ηκεξνκελία : 13/06/2014 Ώξα εμέηαζεο             : 7:45 - 9:15 

Γηάξθεηα       : 1,5 ώξα (90 ιεπηά)  

 

 
Ολνκαηεπώλπκν : ………….…………………….………………..……Αξ. …... Σκήκα : …… 
 
 
   1. Να γξάςεηε κόλν κε κπιε κειάλη. 

ΟΓΗΓΙΔΣ  2. Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πγξνύ (tipp-ex). 

   3. Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από εννέα (9) ζειίδεο. 

 
 

ΜΔΡΟ Α΄:  Απνηειείηαη από έμη (6) εξσηήκαηα. 

   Να απαληήζεηε ζε όια ηα εξσηήκαηα. 

   Κάζε εξώηεκα βαζκνινγείηαη κε κία (1) κνλάδα. 

1. Αθνύ κειεηήζεηε ηηο πην θάησ εηθόλεο λα ζεκεηώζεηε θάησ από ηελ θάζε κία, αλ πξόθεηηαη γηα 
έκβην, άβην ή λεθξό ζώκα.             (κνλ. 1) 

 
 

 
 

 

Νεθξό 

 

„Δκβην 

 

Άβην 

 

„Δκβην 
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2. Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α κε ηνπο νξηζκνύο ηεο ζηήιεο Β.        (κνλ. 1) 

Προζοτή: Σηη ζηήλη Β περιζζεύει ένας οριζμός. 

Α Β 

 

(α) Απνηειείηαη από έλα ζύλνιν νξγαληθώλ ζπζηεκάησλ θαη 
πεξηβάιιεηαη από ην δέξκα. 

Κύηηαξν ( δ ) 

(β) ύλνιν νξγάλσλ πνπ ζπλεξγάδνληαη κεηαμύ ηνπο γηα λα 
θάλνπλ κηα επξύηεξε ιεηηνπξγία ελόο πνιπθύηηαξνπ 

νξγαληζκνύ. 

Οξγαληζκόο ( α ) 
(γ) ύλνιν θπηηάξσλ πνπ είλαη όκνηα κνξθνινγηθά θαη είλαη 

εηδηθεπκέλα λα θάλνπλ ηελ ίδηα ιεηηνπξγία. 

Οξγαληθό ζύζηεκα ( β ) 
(δ) Γνκηθή θαη ιεηηνπξγηθή κνλάδα ηεο δσήο. 

Ηζηόο ( γ ) (ε) Απνηειείηαη από δηαθνξεηηθνύο ηζηνύο θαη θάλεη 
ζπγθεθξηκέλεο επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο ζε έλαλ πνιπθύηηαξν 

νξγαληζκό. 

 

3. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζην πην θάησ ζρήκα πνπ απεηθνλίδεη ηελ Φσηνζύλζεζε.  

              (κνλ. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Να νλνκάζεηε ην όξγαλν ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο γπλαίθαο ζην νπνίν: 

• παξάγνληαη ηα σάξηα: ……σνζήθε…………….………..                             (κνλ. 0,5) 

• αλαπηύζζεηαη ην έκβξπν: ……κήηξα………….…………                             (κνλ. 0,5) 

5. Να θαηαηάμεηε ηνπο αθόινπζνπο νξγαληζκνύο ζε Βαζίιεηα:      (κνλ. 1) 

δηνμείδην ηνπ άλζξαθα 

νμπγόλν 
ρισξνθύιιε 

λεξό 
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• ηαθπιόθνθθνο: ……κνλήξε………………………. 

• Αριαδηά: …………θπηά……………….…………….. 

• Κνθθηλνκαλίηαξν: ………κύθεηεο………………….. 

• νππηά: ……………δώα……..……………………… 

6. Να δηαρσξίζεηε ηνπο αθόινπζνπο νξγαληζκνύο ζε απηόηξνθνπο θαη ζε εηεξόηξνθνπο: 
              (κνλ. 1) 

• Σίγξεο: ………………εηεξόηξνθνη…………..………….. 

• Σξηαληαθπιιηά: …………απηόηξνθνη…………………… 

• Μαληηάξη: ……………εηεξόηξνθνη……………..……….. 

• Ακνηβάδα: ……………εηεξόηξνθνη…………..…………. 

ΜΔΡΟ Β΄: Απνηειείηαη από έμη (6) εξσηήκαηα. 

   Να απαληήζεηε ζε ηέζζεξα (4) από ηα εξσηήκαηα. 

   Κάζε εξώηεκα βαζκνινγείηαη κε δύν (2) κνλάδεο. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(α) Να νλνκάζεηε:              (κνλ. 0,5) 

• έλα θνξπθαίν ζεξεπηή: ……αεηόο………………………… 
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• έλα πακθάγν νξγαληζκό: ……κηθξό πηελό…….……….. 

(β) Με βάζε ην ηξνθηθό πιέγκα λα δεκηνπξγήζεηε κηα ηξνθηθή αιπζίδα:    (κνλ. 0,5) 

πνώδε θπηά —> ζθνπιήθη —> ζαύξα —> αεηόο 

 

 

(γ) Να αλαθέξεηε δύν (2) θνηλά ραξαθηεξηζηηθά πνπ παξνπζηάδνπλ όιεο νη ηξνθηθέο αιπζίδεο.  
                 (κνλ. 1) 

• αξρίδνπλ όιεο κε θπηά……………………………………………………………………………. 

• ηειείσλνπλ όιεο κε θνξπθαίν ζεξεπηή…………………………………………………………. 

 

2. ην πην θάησ ζρήκα απεηθνλίδεηαη ην αλζξώπηλν ζώκα. Αθνύ ην κειεηήζεηε, λα ζπκπιεξώζεηε 
ηνλ πίλαθα θαηάιιεια.             (κνλ. 2) 

 

Όργανο Οργανικό Σύζηημα 

 

1. πνεύμονες 

 

Αναπνεσζηικό 

 

2. καρδία 

 

Κσκλοθορικό 

 

3. λεπηό ένηερο 

 

Πεπηικό 

 

4. ζσκώηι 
 

Πεπηικό 

 

 

3. (α) ην πην θάησ ζρήκα απεηθνλίδεηαη έλα θύηηαξν. Αθνύ ην κειεηήζεηε, λα ζπκπιεξώζεηε ηνλ 
πίλαθα θαηάιιεια.             (κνλ. 1) 

 

Όνομα Οργανιδίοσ 

 

1. πσρήνας 
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2. κσηηαρικό ηοίτωμα 

 

 

 

3. τλωροπλάζηης 

 

 

Σν πην πάλσ θύηηαξν είλαη: 
 

θσηικό 

 

 

(β) Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α κε ηνπο νξηζκνύο ηεο ζηήιεο Β.    (κνλ. 1) 

Προζοτή: Σηη ζηήλη Β περιζζεύει ένας οριζμός. 
 

Α Β 

 
(α) Διέγρεη πνηεο νπζίεο κπαίλνπλ ή βγαίλνπλ από ην θύηηαξν. 

Μηηνρόλδξην ( γ ) 
(β) Απνηειεί απνζήθε λεξνύ θαη άιισλ νπζηώλ γηα ην θπηηθό 

θύηηαξν. 

Χπκνηόπην ( β ) 

(γ) Από ην νξγαλίδην απηό απειεπζεξώλεηαη ελέξγεηα πνπ 
πξνέξρεηαη από ζξεπηηθέο νπζίεο πνπ θαίγνληαη κε ηε βνήζεηα 

ηνπ νμπγόλνπ. 

Ππξήλαο ( ε ) 
(δ) Φηηαγκέλν από θπηηαξίλε, πξνζηαηεύεη ην θπηηθό θύηηαξν 

θαη ηνπ δίλεη ζηαζεξό θαη άθακπην ζρήκα. 

Κπηηαξηθό ηνίρσκα ( δ ) (ε) Πεξηέρεη ην γελεηηθό πιηθό (DNA) πνπ ειέγρεη όιεο ηηο 
ιεηηνπξγίεο ηνπ θπηηάξνπ. 
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4. Να αληηζηνηρίζεηε ηα ζρήκαηα ηεο ζηήιεο Α κε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Β θαη κε ηνπο νξηζκνύο 
ηεο ζηήιεο Γ.               (κνλ. 2) 

Προζοτή: Σηις ζηήλες Α και Γ περιζζεύει ένα ζτήμα και ένας οριζμός ανηίζηοιτα. 

 

5. (α) Να γξάςεηε ηελ ηξνθηθή αιπζίδα πνπ αλαθέξεηαη ζην πην θάησ θείκελν:        (κνλ. 1) 

  “… ε έλα ζαιάζζην νηθνζύζηεκα ε γαξίδα ηξέθεηαη κε ην θπηνπιαγθηόλ. Σν 

θπηνπιαγθηόλ απνηειείηαη από δηάθνξνπο νξγαληζκνύο πνπ είλαη απηόηξνθνη. Η θάιαηλα όξθα 

ηξώεη ηνλ πηγθνπίλν πνπ είλαη ν θύξηνο ζεξεπηήο ηεο γαξίδαο. …” 

 

θπηνπιαγθηόλ —> γαξίδα —> πηγθνπίλν —> θάιαηλα όξθα 

 

 

 

 

 

 

(β) Πνην είλαη πην ρξήζηκν γηα έλα επηζηήκνλα, κηα ηξνθηθή αιπζίδα ή έλα ηξνθηθό πιέγκα; Να 
αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.             (κνλ. 1) 

..…ηξνθηθή αιπζίδα, πην νινθιεξνκέλε εηθόλα…………………………………   ……………. 

Α Β Γ 

1 

 

 

 

 

Νεπξηθό θύηηαξν 

(Α: 4 , Γ: ε ) 

Δξπζξό αηκνζθαίξην 

(Α: 1 , Γ: β ) 

Δπηζειηαθό θύηηαξν 

(Α: 3 , Γ: α ) 

Κύηηαξν ξηδηθνύ 

ηξηρηδίνπ 

(Α: 2 , Γ: γ ) 

(α) Έρεη ηξηρίδηα πνπ 
κπνξνύλ λα 
κεηαθηλήζνπλ 

νπζίεο. 

2 

 

 

(β) Μεηαθέξεη 
νμπγόλν. 

3 

 

(γ) Πξνζιακβάλεη 
λεξό. 

4 

 

(δ) Φηηάρλεη ηξνθή 
γηα ην θπηό. 

5 

 

 

 

(ε) Μεηαθέξεη 
κελύκαηα ζε όιν ην 

ζώκα. 
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..………………………………………………………………………………………………………. 

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

 

6. Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α κε ηνπο νξηζκνύο ηεο ζηήιεο Β.      (κνλ. 2) 

Προζοτή: Σηη ζηήλη Β περιζζεύοσν δύο οριζμοί. 
 

Α Β 

 
(α) Αληίδξαζε ζε εξεζίζκαηα από ην πεξηβάιινλ. 

Αλάπηπμε ( γ ) 
(β) Γελ είρε πνηέ δσή. 

Νεθξό ( δ ) 
(γ) Αύμεζε κάδαο θαη όγθνπ. 

Απέθθξηζε ( η ) 
(δ) Δίρε θάπνηε δσή, αιιά ηώξα δελ έρεη. 

Αλαπλνή ( θ ) (ε) Παηδί πνπ πεξπαηά. 

Δξεζηζηηθόηεηα ( α ) (ζη) Απόθηεζε απνγόλσλ. 

Αλαπαξαγσγή ( ζη ) (ε) Πξόζιεςε ζξεπηηθώλ νπζηώλ. 

Κίλεζε ( ε ) (ζ) Ρνκπόη πνπ πεξπαηά. 

Άβην ( β ) (η) Απνβνιή άρξεζησλ νπζηώλ από ηνλ νξγαληζκό. 

 (θ) Πξόζιεςε νμπγόλνπ γηα ηελ απειεπζέξσζε ελέξγεηαο. 
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ΜΔΡΟ Γ΄: Απνηειείηαη από ηξία (3) εξσηήκαηα. 

   Να απαληήζεηε ζε δύν (2) από ηα εξσηήκαηα. 

   Κάζε εξώηεκα βαζκνινγείηαη κε ηξεηο (3) κνλάδεο. 

1. (α) Με ηε βνήζεηα ηεο δηπιαλήο εηθόλαο, λα ζπκπιεξώζεηε ηνλ αθόινπζν πίλαθα πνπ αθνξά ηε 
Φσηνζύλζεζε.            (κνλ. 1,5) 

 

Πρώηες Ύλες 

1. λεξό 

 

2. δηνμείδην ηνπ άλζξαθα 

Απαραίηηηοι παράγονηες 

3. ήιηνο / ειηαθή ελέξγεηα / 
θώο 

4. ρισξνθύιιε 

Προϊόνηα 

5. νμπγόλν 

 

6. γιπθόδε / άκπιν 

 

(β) Να πεξηγξάςεηε αλαιπηηθά ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεηε θαηά 
ηε δηάξθεηα ηεο δηεξεύλεζή ζαο γηα ηε ζεκαζία ηεο πξώηεο ύιεο κε ηνλ αξηζκό 2 (ζην πην πάλσ 
ζρήκα) ζηε ιεηηνπξγία ηεο Φσηνζύλζεζεο. ηελ απάληεζή ζαο λα αλαθέξεηε όια ηα ζηάδηα ηνπ 
πεηξάκαηνο ζπκπεξηιακβάλνληαο ηα ζηάδηα ηνπ απνρξσκαηηζκνύ ηνπ θύιινπ.     

       (κνλ. 1,5) 

2 θπηά, θαπζηηθό λάηξην ή αζβεζηόλεξν, πιαζηηθή δηαθαλέο ζαθνύια………………………. 

θύιιν ζε δεζηό λεξό, νηλόπλεπκα (ρσξίο θιόγα), δεζηό λεξό, ζε πηαηάθη πεηξί ιίγεο ζηαγόλεο 
ηώδην 
………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

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

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

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

..………………………………………………………………………………………………………. 
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2. (α) Να ζπκπιεξώζεηε θαηάιιεια ηηο πην θάησ πξνηάζεηο:         (κνλ. 1) 

• Σα θξηηήξηα κε βάζε ηα νπνία νη επηζηήκνλεο θαηαηάζζνπλ ηνπο δσληαλνύο νξγαληζκνύο ζηα 

δηάθνξα βαζίιεηα κπνξεί λα είλαη δνκηθά ή …κνξθνινγηθά…….. ή θαη …ιεηηνπξγηθά… . 

• Σν θξηηήξην κε ην νπνίν νη νξγαληζκνί πνπ αλήθνπλ ζην βαζίιεην ησλ δώσλ δηαρσξίδνληαη ζε 

δύν ζπλνκνηαμίεο είλαη: παξνπζία ή απνπζία ζπνλδπιηθήο ζηήιεο. 

• Σν θξηηήξην κε ην νπνίν έλαο άγλσζηνο, κνλνθύηηαξνο νξγαληζκόο ζα θαηαηαρζεί είηε ζηα 

πξώηηζηα είηε ζηα κνλήξε είλαη: ……….παξνπζία ή απνπζία ππξήλα ……..… . 

(β) Αθνύ παξαηεξήζεηε πξνζεθηηθά ηνλ πην θάησ πίλαθα, λα απαληήζεηε ηα εξσηήκαηα πνπ 
αθνινπζνύλ. 

Κξίηεξην 
Σαμηλόκεζεο 

ΣΠΟΝΓΥΛΩΤΑ 

Οκνηαμία Α Οκνηαμία Β Οκνηαμία Γ 

1ν 

Αλαπλένπλ αξρηθά 
κε βξάγρηα θαη κεηά 

κε πλεύκνλεο. 

Αλαπλένπλ κε 
πλεύκνλεο 

Αλαπλένπλ κε 
πλεύκνλεο 

2ν Γελλνύλ απγά  
Γελλνύλ απγά κε 
ζθιεξό ηζόθιη 

Γελλνύλ δσληαλά 
κηθξά 

 

(η) Να νλνκάζεηε ηηο νκνηαμίεο Α, Β θαη Γ.          (κνλ. 1,5) 

• Οκνηαμία Α: ………ακθίβηα………. 

• Οκνηαμία Β: ………πηελά………… 

• Οκνηαμία Γ: ………ζειαζηηθά……. 

(ηη) Να δώζεηε έλα άιιν θξηηήξην πνπ ζα κπνξνύζαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη επηζηήκνλεο 
γηα λα δηαρσξίζνπλ ηηο πην πάλσ νκνηαμίεο ησλ ζπνλδπισηώλ.     (κνλ. 0,5) 

..………πνπ δνπλ ή κε ηη θαιύπηεηαη ην δέξκα………………………………..…………………. 

..………………………………………………………………………………………………………. 
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3. αο δίλεηε ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα ηνπ αλδξηθνύ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο. 

(α) (η) Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα πνπ 
παξνπζηάδνπλ νη ελδείμεηο 1 - 5.       (κνλ. 1,5) 

1. …πξνζηάηεο αδέλαο……………….. 

2. ……νπξήζξα…………….………….. 

3. ……όξρεηο…………….…………….. 

4. ……ζπεξκαηηθόο πόξνο….……….. 

5. ……όζρεν……………….………….. 

(ηη) Πνην όξγαλν είλαη ππεύζπλν γηα 

ηελ απνβνιή ηνπ ζπέξκαηνο έμσ από 

ην ζώκα ηνπ άλδξα; 

…………………………………………. 

(β) Με ηε ζεμνπαιηθή επαθή επηηπγράλεηαη ε είζνδνο 400 εθαηνκκπξίσλ, πεξίπνπ, 

ζπεξκαηνδσαξίσλ ζην γελλεηηθό ζύζηεκα ηεο γπλαίθαο.             (κνλ. 0,5)  

(η) Πόζα από απηά ζα γνληκνπνηήζνπλ ην σάξην; …………έλα……………………………….  (ηη) 

ε πνην ζεκείν ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο γπλαίθαο ζα γίλεη ε γνληκνπνηήζε ηνπ σαξίνπ; 

…σαγσγόο ή ζάιπηγγα……… . 

(γ) Να εμεγήζεηε ηη είλαη ε θίκσζε θαη πσο απηή ζεξαπεύεηαη.            (κνλ. 0,5) 

..……κηθξό άλνηγκα ζην δέξκα πνπ θαιείπηεη ην πένο. ζεξαπεύεηαη κε εγρείξεζε ………… 

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

(δ) Ση ελλννύκε κε ηνλ όξν “θξίζηκε πεξίνδνο”;                (κνλ. 0,5) 

..ε πεξίνδνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ε γπλαίθα κπνξεί λα κείλεη έγθπνο……….………. 

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

Ζ Δηζεγήηξηα            Ο Γηεπζπληήο 

 

 

Μαξία Εακπέια - νεδηόλν Γξ Γεώξγηνο ηξαηνπξάο 
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ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΝ ΓΚΛΑΠΗΝ ΑΘΑΘΗΝ          ΠΣΝΙΗΘΖ ΣΟΝΛΗΑ 2013 – 2014 
 

ΓΟΑΞΡΔΠ ΞΟΝΑΓΥΓΗΘΔΠ ΔΜΔΡΑΠΔΗΠ ΗΝΛΗΝ 2014 
  

 

 

Κάζεκα : ΒΗΝΙΝΓΗΑ      Βαζκόο: _______________________ 

Ράμε: Α´        Νινγξάθσο: ___________________ 

Ζκεξνκελία:10/06/2014      πνγξαθή: ____________________ 

Σξόλνο: 1:30 ´        

Νλνκαηεπώλπκν:_______________________________________   Ρκήκα:____     Αξηζκόο:____ 

 

 

(Ρν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από 11 ζειίδεο /Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε δηνξζωηηθνύ πγξνύ) 

Κέξνο Α´: (Κνλάδεο 6) 

Λα απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξωηήζεηο (1-6). Θάζε ζωζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 

κηα (1) κνλάδα. 

 

1. Πηελ πην θάησ εηθόλα παξνπζηάδνληαη έκβηα, άβηα θαη λεθξά ζώκαηα. Λα επηιέμεηε από 
απηά θαη λα  ζπκπιεξώζεηε ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί.      (1κ) 
 

        

                           

                        
 

 ΔΚΒΗΑ/ΕΥΛΡΑΛΝΗ 

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΗ 
ΑΒΗΑ ΠΥΚΑΡΑ ΛΔΘΟΑ ΠΥΚΑΡΑ 

1 

 

Κπξκήγθη 

 

Ταιίδη-θιαδεπηήξη  δακπόλ 

2 

 

Γέληξν 

 

απηνθίλεην Γεξκάηηλεο κπόηεο 
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2. Πηνλ πην θάησ πίλαθα δίλνληαη πέληε δηαθνξεηηθνί δσληαλνί νξγαληζκνί. Λα γξάςεηε θάησ από 

θάζε νξγαληζκό ην Βαζίιεην ζην νπνίν αλήθεη.                (1κ)  

 

 

 

 

ΕΥΛΡΑΛΝΠ 

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ακνηβάδα Κειηά Καληηάξη Βαθηήξην Γάηνο 

ΒΑΠΗΙΔΗΝ Ξξώηηζηα Φπηά  Κύθεηεο  Κνλήξε Εώα 

 

3. Λα νλνκάζεηε ηα όξγαλα ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ πνπ θαίλνληαη ζην πην θάησ 

ζρεδηάγξακκα.            (1κ) 

 
  
 
 
 
 
 

 
 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Λα ζπκπιεξώζεηε ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα πνπ αλαθέξεηαη ζηε θσηνζύλζεζε.             (1κ) 

 

 

 

 

 

ΟΡΓΑΝΟ 

1:Πνεύμονες  

2:Σηομάτι  

3:Λ. ένηερο 

4:Π. ένηερο 

 Νεξό 
 

Φώς 

Χλωροθύλλε 

CO2 Ομπγόλν 
Άμσλο/Γλσκόδε 
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5. Πην δάζνο ηεο Ξάθνπ κάζακε όηη ν ζπηδαεηόο ηξέθεηαη κε θίδηα. Ρα θίδηα ηξέθνληαη κε 

κηθξνύο ιαγνύο θαη νη ιαγνί ηξέθνληαη κε ρνξηάξη.  

Λα παξνπζηάζεηε ηελ ηξνθηθή ζρέζε ησλ ηεζζάξσλ πην πάλσ νξγαληζκώλ ηνπνζεηώληαο ηνπο 

ζε κνξθή ηξνθηθήο αιπζίδαο.                  (1κ) 

 

 

  

 

6. Λα θαηαγξάςεηε, κε ηελ νξζή ζεηξά, ηα κέξε ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ άληξα από 

ηα νπνία πεξλνύλ ηα ζπεξκαηνδσάξηα . Λα μεθηλήζεηε από ηνλ ηόπν παξαγσγήο ηνπο κέρξη θαη 

ηελ έμνδό ηνπο από ην ζώκα.           (1κ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρνξηάξη
 χορτάρι 

η 

ιαγνί θίδηα ζπηδαεηόο  

όξρηο  
επηδηδπκίδα ζπεξκαηηθόο 

πόξνο  
νπξήζξα 
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Κέξνο Β´: (Μονάδες 8) 

Λα απαληήζεηε κόλν ζηηο ηέζζεξηο (4) από ηηο έμη (6) εξωηήζεηο. Θάζε ζωζηή απάληεζε 

βαζκνινγείηαη κε δύν (2) κνλάδεο. 

 

1. α) Πύκθσλα κε όζα έρεηε κάζεη κέρξη ηώξα, λα γξάςεηε ηέζζεξηο (4) θνηλέο ιεηηνπξγίεο πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ όινπο ηνπο δσληαλνύο νξγαληζκνύο.                             (1κ) 

 

Σαξαθηεξηζηηθά δωληαλώλ νξγαληζκώλ 

1. αλαπλένπλ  

2. αλαπηύζζνληαη  

3. αλαπαξάγνληαη 

4.απεθθξίλνπλ 

 

 

 

 

 

β) Αθνινπζνύλ κε ιαλζαζκέλε ζεηξά ηα ζηάδηα - βήκαηα ηεο επηζηεκνληθήο κεζόδνπ.       (0,5κ) 

Αθνύ εληνπίζεηε ηα δύν (2) ιάζε λα γξάςεηε ηελ νξζή ζεηξά βεκάησλ.       

 

 

Βήκα 1:                     

 

 

  

Βήκα 2 : 

 

Βήκα 3: 

 

Βήκα 4: 

 

 

Βήκα 5: 

 

Βήκα 6: 

 

  

Νξζή ζεηξά βεκάησλ:  

……1…               ……3…..               …2……..                ……4……                   6  ………….           5    ……….. 

(ε εξώηεζε ζπλερίδεηαη ζηελ επόκελε ζειίδα) 

          Ξαξαηήξεζε 

Γηαηύπωζε ππόζεζεο 

Γηεξεπλήζηκν εξώηεκα 

Δθηέιεζε πεηξάκαηνο  

Ρειηθό ζπκπέξαζκα 

Ππιινγή δεδνκέλωλ – Απνηειέζκαηα 
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γ) Από ηα πην θάησ όξγαλα εξγαζηεξίνπ λα ζεκεηώζεηε ηνπο αξηζκνύο πνπ καο δείρλνπλ: (0,5κ) 

 δνθηκαζηηθό ζσιήλα : Αξ:……………5……………..….…. 

 πιέγκα ζέξκαλζεο :   Αξ:……………31…………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. α) Πηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί δίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηέζζεξηο (4) νξγαληζκνύο. Λα   
αλαθέξεηε ζε πνηα νκνηαμία ζπνλδπισηώλ αλήθνπλ, ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πίλαθα.  (1κ) 

 

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΝΚΝΡΑΜΗΑ 

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

Πηελά 

Εεη θπξίσο ζηελ μεξά. Γελλά αβγά ζηελ μεξά. Αλαπλέεη κε πλεύκνλεο. Ρν δέξκα ηνπ 
είλαη μεξό θαη θαιύπηεηαη από θνιίδεο. 

Εξπεηά 

Γελ γελλνύλ αβγά, αιιά  δσληαλά  κηθξά, ηα νπνία ζειάδνπλ ζηα αξρηθά ζηάδηα ηεο 
δσήο ηνπο. Ενπλ άιια ζηε μεξά θαη άιια ζην λεξό. Αλαπλένπλ κε πλεύκνλεο. Ρν 
δέξκα ηνπο θαιύπηεηαη, θαηά θαλόλα, κε ηξίρεο. 

Θειαζηηθά 

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

Ψάξηα  

 

(ε εξώηεζε ζπλερίδεηαη ζηελ επόκελε ζειίδα) 

 3 

  4 
1 

11 

2 

5 

13 

8 

 1 

7 

14 

14 

26 

9 

6 

10 

29 

30 

31 

15 

16 

17 

12 

18 

12 

20 

23 

24 

14 

21 

28 

27 

18 

 

22 

19 

26 

31 

25 
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β) Ν πην θάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα δηάθνξσλ νκνηαμηώλ ησλ 

αζπόλδπισλ. Λα γξάςεηε δίπια από θάζε ζηήιε ηελ αληίζηνηρε νκνηαμία επηιέγνληαο κία από 

απηέο πνπ δίλνληαη πην θάησ.           (1κ) 

 
 
 

πόγγοι – Μαλάκια – Εχινόδερμα – Κνιδόζωα – Δακτυλιοςκώληκεσ – Αρθρόποδα 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΟΜΟΣΑΞΙΑ 

Σώμα ςε τμιματα, με αρκρωτά πόδια και εξωςκελετό Αρκρόποδα 

Αςκοειδζσ, πορώδεσ ςώμα με κφτταρα χαλαρά ςυνδεδεμζνα Σπόγγοι 

Πεπλατυςμζνο, ςκωλθκοειδζσ ςώμα με αμφίπλευρθ ςυμμετρία Πλατυζλμινκεσ 

Ένασ μεγάλοσ ςαρκώδθσ μυσ για ςώμα, κίνθςθ και διατροφι Μαλάκια 

Κυλινδρικό, ςκωλθκοειδζσ, πολφ λεπτό ςώμα χωρίσ επιμζρουσ τμιματα Νθματώδεισ ςκώλθκεσ 

Σώμα με πεντακτινωτι ςυμμετρία, χωρίσ κεφάλι Εχινόδερμα 

 
 
3. Λα αληηζηνηρίζεηε ηελ εηθόλα ηνπ θάζε νξγάλνπ κε ην όλνκα θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ.              (2κ) 
 

Όλνκα Νξγάλνπ 
Αληηζηνίρηζε 

1-4 κε α-δ 
Δηθόλα 
Νξγάλνπ 

Αληηζηνίρηζε 

α-δ κε I-IV 
Ιεηηνπξγία 
Νξγάλνπ 

1. Εγκέθαλος 

 

 

1._γ__ 

α 

 

 
 

α_IV__ 

Ι. Όργανο ζαν 
ζακούλι, 

όποσ αποθηκεύεηαι 
προζφρινά η ηροθή 
και γίνεηαι η πέυη 

2. Σηομάτι 

 

 

2._δ__ β  

 
 

β_III__ 
 

ΙΙ. Ελέγτει ηη 
λειηοσργία ηοσ 
οργανιζμού 

3. Ένηερα 
 
 

3._α__ 

γ 

 

γ_II__ 

ΙΙΙ. Βοηθούν ζηην 
απομάκρσνζη από ηο 
αίμα ηφν άτρηζηφν 

οσζιών και ζηη 
δημιοσργία ηφν 

ούρφν 

4. Νεθρoί 
 
 

4._β__ 

δ 

 

δ_I__ 

ΙV. Εκεί γίνεηαι η 
πέυη και 

απορρόθηζη οσζιών 
ηης ηροθής  
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4. α) Ρα πην θάησ ζρήκαηα δείρλνπλ θπηηθά θύηηαξα (θύηηαξα επηδεξκίδαο θξεκκπδηνύ) θαη δσηθά 
θύηηαξα (θύηηαξα βιελλνγόλνπ ηνπ ζηόκαηνο). Λα αλαγλσξίζεηε πνηα είλαη ηα θπηηθά θαη πνηα είλαη 
ηα δστθά.                      (0,5κ) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
β) Να ονομάζεηε ζηα κοσηιά 1 - 4 ηα οργανίδια – δομές ηα οποία αθορούν ζηο πιο κάηφ κύηηαρο. (1κ) 

 

 
 

 
 

 

γ) Λα νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ κηθξνζθνπίνπ 1 θαη 2:                                               (0,5κ)

     

 

          
 

 
 

1Κπηηαξηθή κεκβξάλε 

2Ππξήλαο  

3 Κπηηαξόπιαζκα 

4 Μηηνρόλδξην 

 

 

Θύηηαξα ζρεδηαγξάκκαηνο Α: Εστθά………… 
 
 
Θύηηαξα ζρεδηαγξάκκαηνο Β: Φπηηθά……… 
 
 

         Σχεδιάγραμμα Β      Σχεδιάγραμμα Α 

1. πξνζνθζάικηνη θαθνί 

2. αληηθεηκεληθνί θαθνί 
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5. α) Λα θπθιώζεηε ην ιάζνο ζηελ πην θάησ ηξνθηθή αιπζίδα.                   (0,25κ) 

 

 

ζθνπιήθη                             ρνξηάξη                θόηα                                αιεπνύ 

 

 

β) Από ηελ πην πάλσ αιπζίδα λα ζεκεηώζεηε έλαλ παξαγσγό θαη έλαλ θαηαλαισηή.          (0,5κ) 

Ξαξαγσγόο:………ρνξηάξη……………………… Θαηαλαισηήο:……………θόηα……………………………… 

 

γ) Λα γξάςεηε έλα θνηλό ραξαθηεξηζηηθό όισλ ησλ ηξνθηθώλ αιπζίδσλ.         (0,25κ) 

……Μεθηλνύλ κε παξαγσγνύο ……………………..…. 

 

δ)  πνζέζηε όηη ε Καξίλα, απνπζίαδε από ην κάζεκα ηεο Βηνινγίαο. Βνεζήζηε ηε Καξίλα λα  

ζπκπιεξώζεη ηνλ αθόινπζν πίλαθα.                 (1κ) 

           

 

Γείγκα ηξνθίκνπ Τωκί Εακπόλ Ξαηάηα Σαινύκη 

Σξώκα δηαιύκαηνο ηωδίνπ 

κεηά ηελ επαθή κε ην δείγκα 

 

καπξνκπιέ 

 

 

 

θηηξηλνθαθέ 

 

καπξνκπιέ 

 

θηηξηλνθαθέ 

 

6. α) Πηα πην θάησ εξσηήκαηα πνιιαπιήο επηινγήο ππάξρεη κόλν κηα νξζή απάληεζε γηα θάζε 

εξώηεκα. Λα θπθιώζεηε ηελ νξζή απάληεζε.                (1κ) 

 

1.     Ρα σάξηα: 

        α. παξάγνληαη ζηε κήηξα 

        β. παξάγνληαη ζηνπο όξρεηο 

        γ. είλαη ηα ζειπθά γελλεηηθά θύηηαξα 

        δ. είλαη ηα αξζεληθά γελλεηηθά θύηηαξα  

 

2. Ζ γέλλα ιέγεηαη θαη δηαθνξεηηθά: 

α. απνβνιή  

β. αλαπαξαγσγή 

γ. εμσζσκαηηθή γνληκνπνίεζε 

δ. ηνθεηόο  

 

3. Ρν ζπεξκαηνδσάξην είλαη: 

α. θύηηαξν πνπ έρεη νπξά 

β. θύηηαξν κε  θεθάιη  

γ. θύηηαξν πνπ θηλείηαη 

δ. θύηηαξν γηα ην νπνίν ηζρύνπλ όια όζα 

αλαθέξνληαη ζηα α, β θαη γ 

 

4. Θαηά ηελ έκκελε ξύζε: 

α. απειεπζεξώλεηαη ην ώξηκν σάξην 

β. σξηκάδεη έλα σάξην 

γ. απνβάιιεηαη βιέλλα θαη αίκα από ηνλ θόιπν 

δ. δεκηνπξγείηαη ην έκβξπν 

 

 

 

β) Λα ζπκπιεξώζεηε θαηάιιεια ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο :      (1κ) 

Ζ δηαδηθαζία ηεο έλσζεο ελόο σαξίνπ θαη ελόο ζπεξκαηνδσαξίνπ νλνκάδεηαη 

……………γνληκνπνίεζε…………….θαη έηζη πξνθύπηεη ην πξώην θύηηαξν ηνπ λένπ νξγαληζκνύ πνπ 

νλνκάδεηαη …………δπγσηό………….Απηό ην θύηηαξν κε ζπλερείο θπηηαξηθέο δηαηξέζεηο 

πνιιαπιαζηάδεηαη, θαζώο θηλείηαη πξνο ηε ………κήηξα……….,όπνπ ζα εκθπηεπζεί θαη ζα μεθηλήζεη 

ε ………θύεζε / εγθπκνζύλε. 
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Κέξνο Γ’: (Κνλάδεο 6) 

Λα απαληήζεηε κόλν ζηηο δύν (2) από ηηο ηξεηο (3) εξωηήζεηο. Θάζε ζωζηή απάληεζε 

βαζκνινγείηαη κε ηξεηο (3) κνλάδεο. 

1. α) Παο δίλεηαη πην θάησ ην ζρεδηάγξακκα ηνπ αληξηθνύ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο. Λα 

νλνκάζεηε ηα όξγαλα πνπ παξνπζηάδνπλ νη ελδείμεηο 1-4.                                            (1κ) 

 

1…πένο  

2…όξρηο  

3…επηδπδηκίδα 

4…ζπεξκαηηθόο πόξνο  

 

 

 

β) Πε πνην κέξνο ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο γπλαίθαο :          (0,5κ) 

 εηζέξρεηαη ην πένο θαηά ηε ζεμνπαιηθή επαθή; …θόιπνο  

 βξίζθνληαη – θπιάζζνληαη ηα σάξηα;…σνζήθεο  

 

γ) Λα αλαθέξεηε από κηα δηαθνξεηηθή αιιαγή πνπ ζπκβαίλεη ζην ζώκα ησλ αγνξηώλ θαη ησλ 

θνξηηζηώλ θαηά ηελ εθεβεία.                       (0,5κ) 

 Αγόξηα: βαζηά θσλή 

 Θνξίηζηα: αλάπηπμε ζηήζνπο  

 

δ) Ρν έκβξπν θαζώο αλαπηύζζεηαη βξίζθεηαη κέζα ζηνλ ακληαθό ζάθν, ν νπνίνο πεξηέρεη θαη ην 

ακληαθό πγξό. Ξνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ ακληαθνύ ζάθνπ κε ην ακληαθό πγξό;                   (0,25κ) 

Ξξνζηαζία εκβξύνπ από επηδξάζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο  

 

ε) Ζ σνξξεμία ζε κηα θνπέια κε θαηακήλην θύθιν 28 εκεξώλ ζπκβαίλεη ηε 14ε κέξα. Λα 

αηηηνινγήζεηε γηαηί ε θξίζηκε πεξίνδνο ηεο είλαη από ηελ 11ε κέρξη ηε 16ε  κέξα.            (0,5κ) 

Δπεηδή ηα ζπεξκαηνδσάξηα δνπλ ζην γελλεηηθό ζύζηεκα ηεο γπλαίθαο κέρξη θαη 3 κέξεο ελώ ην 

σάξην δεη κεηά ηελ σνξξεμία πεξίπνπ 1-1 ½ κέξα άξα αλ ππάξμεη ζεμνπαιηθή επαθή από ηελ 

11ε κέρξη ηε 16ε κέξα ηόηε έρνπκε απμεκέλεο πηζαλόηεηεο γηα εγθπκνζύλε. 

 

ζη) Λα εμεγήζεηε πνηα πάζεζε ζηα αγόξηα νλνκάδεηαη θξπςνξρία.         (0,25κ) 

Όηαλ ν έλαο ή θαη νη δύν όξρεηο παξακέλνπλ ζηελ θνηιηαθή πεξηνρή κεηά ηελ γέλλεζε αληί λα 

θαηεβνύλ ζην όζρεν. 

1 

4 

2 

3 
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2. α) Ρν πην θάησ ζρεδηάγξακκα παξνπζηάδεη ηελ ηαμηλόκεζε θάπνησλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ 
ζηα πέληε Βαζίιεηα.                    (1κ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Λα αληηζηνηρίζεηε ηα θξηηήξηα Α κέρξη Γ κε ηα ραξαθηεξηζηηθά 1 κέρξη 4 κε βάζε ηα νπνία έγηλε ε 
πην πάλσ ηαμηλόκεζε. 
 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΣΙΣΟΙΧΙΗ  ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

Α 
4 

Α - …………… 1 
Τα κφτταρα των οργανιςμών ζχουν πυρινα ι δεν ζχουν; 

Β 
1 

Β - …………… 2 
Τα κφτταρα των οργανιςμών ζχουν κυτταρικό τοίχωμα ι 
δεν ζχουν; 

Γ 
3 

Γ - …………… 
3 

Πώσ τρζφονται οι οργανιςμοί; (Κάνουν φωτοςφνκεςθ ι 
δεν κάνουν φωτοςφνκεςθ;) 

Γ 
2 

Γ - …………… 4 
Πόςα κφτταρα χρειάηονται για να δθμιουργθκεί ο 
οργανιςμόσ; 

 
β) Δίκαζηε ζην εξγαζηήξην θαη εθηεινύκε πείξακα γηα ηελ αλίρλεπζε ακύινπ ζηα θύιια. 

Ξξώηα όκσο πξέπεη λα απνρξωκαηίζνπκε ην θύιιν αθνινπζώληαο θάπνηα βήκαηα.  
 

Λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ θαη ζρεηίδνληαη κε ην πείξακα.                 

i) Γηαηί αξρηθά βάδνπκε ην θύιιν κέζα ζε θαπηό λεξό; γηα λα λεθξσζνύλ ηα θύηηαξα /λα γίλεη νινπεξαηή ε κεκβξάλε        (0,25κ) 
 

ii) Γηα πνην ιόγν βάδνπκε ην θύιιν κέζα ζε έλαλ δνθηκαζηηθό ζσιήλα κε νηλόπλεπκα θαη ην βξάδνπκε κέζα ζε 

πνηήξη δέζεσο κε λεξό; Ρν δεζηό νηλόπλεπκα έρεη ηελ ηδηόηεηα λα απνκαθξύλεη ηελ ρισξνθύιιε                  (0,25κ) 
 

iii) Ξνην δηάιπκα ρξεζηκνπνηνύκε γηα λα αληρλεύζνπκε ην άκπιν; Γηάιπκα ησδίνπ.                     (0,25κ) 

 

iv) Ξνην ρξώκα ζα πάξεη ην πην πάλσ δηάιπκα, αλ ππάξρεη άκπιν; Θα γίλεη καπξνκπιέ           (0,25κ) 
 

v) Αλ επαλαιάβνπκε ηελ πην πάλσ δηαδηθαζία (i-iv) ζε έλα δίρξσκν θύιιν, ζαλ απηό ηεο δηπιαλήο 

εηθόλαο, ηη ζα παξαηεξήζνπκε λα γίλεηαη:                                    (0,5κ) 

 ζηελ θίηξηλε πεξηνρή ηνπ θύιινπ; θηηξηλνθαθέ 

 ζηελ πξάζηλε πεξηνρή ηνπ θύιινπ; καπξνκπιέ 

Λα δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο επεηδή ην πξάζηλν κέξνο ηνπ θύιινπ έρεη ρισξνθύιιε- 

άξα όινπο ηνπο απαξαίηεηνπο παξάγνληεο          (0,5κ) 

ακνηβάδα, βαθηήξηα ζηαθπιόθνθθνπ, πεύθν, 
γατδνύξη, αγξηνκαλίηαξν 

βαθηήξηα ζηαθπιόθνθθνπ, 
ακνηβάδα 

πεύθν, γατδνύξη, αγξηνκαλίηαξν 

Κριηήριο Α 

βαθηήξηα 
ζηαθπιόθνθθνπ 

ακνηβάδα 

Κριηήριο Β 

πεύθν  

 
Γατδνύξη 

αγξηνκαλίηαξν 

 

 

Κριηήριο Γ 

αγξηνκαλίηαξν Γαϊδνύξη 

Κριηήριο Γ 
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3. Λα κειεηήζεηε ην πην θάησ ηξνθηθό πιέγκα θαη λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ: 

 
 

α) Λα νλνκάζεηε κε βάζε πάληνηε ην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα:             (1κ) 

 

α. έλαλ ζαξθνθάγν νξγαληζκό Φίδη 

β. έλαλ θνξπθαίν ζεξεπηή Αιεπνύ 

γ. έλαλ πακθάγν νξγαληζκό Αξνπξαίνο  

δ. έλαλ παξαγσγό Αγξηόρνξηα  

 

 

β) Λα γξάςεηε κηα ηξνθηθή αιπζίδα πνπ λα πεξηέρεη ηηο αθξίδεο .                              (1κ) 

αγξηόρνξηααθξίδεο θίδηααιεπνύ 

γ) Λα αλαθέξεηε έλα δεπγάξη νξγαληζκώλ πνπ απνηεινύλ, ζηελ ηξνθηθή αιπζίδα πνπ γξάςαηε 

ζην εξώηεκα (β) πην πάλσ, ην ζήξακα (ιεία) θαη ηνλ ζεξεπηή.           (0,5κ) 

 

Θήξακα (ιεία) Θεξεπηήο 

Αθξίδα Φίδη 
 

 

δ) Ρη ζα ζπκβεί, ζηνλ πιεζπζκό ησλ ζαιηγθαξηώλ, εάλ εμαθαληζηνύλ ηα ξαδίθηα; Λα  
αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                 (0,5κ) 

  
Θα εμαθαληζηνύλ θαη απηά αθνύ ηα ξαδίθηα είλαη ε κόλε ηξνθηθή ηνπο επηινγή. 

                      

Νη Δηζεγήηξηεο            Ζ Γηεπζύληξηα 

Καξία Αλδξένπ  

Καξηιέλα Λενθιένπο                 Σξύζσ Θαηηηξηδηή 

  

         

 

αγριότορηα 

 

ραδίκια βολβοί 

ζαλιγκάρια αροσραίοι ακρίδες  

αλεπούδες 

κοσνάβια θίδια 
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ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ ΓΤΜΝΑΗΟ       
ΚΟΚΚΗΝΟΣΡΗΜΗΘΗΑ                                                               ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ: 2013 – 2014 

 
ΓΡΑΠΣΔ  ΠΡΟΑΓΧΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΗΟΤΝΗΟΤ 2014 

 
Μάζεκα: ΒΗΟΛΟΓΗΑ  
 
Σάμε: Α΄                                                           Βαζκόο Βηνινγίαο:  ................................ 
 
Ζκεξνκελία: 16/06/2014                                    Οινγξάθσο: ........................................... 
 
Γηάξθεηα: 1 ώξα θαη 30 ιεπηά             Τπνγξαθή Καζεγεηή: ........................................ 

 
 
 
 
 

 
ΟΓΖΓΗΔ:  Να γξάςεηε κόλν κε κπιε πέλα.   
                   Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πγξνύ.  
                   Σν γξαπηό απνηειείηαη από  (14)  ζειίδεο, θαη πεξηιακβάλεη ηα                
                   κέξε  Α, Β θαη Γ. 
                   Να απαληήζεηε ζε ΟΛΑ ηα κέξε. 
 

 

ΜΔΡΟ Α΄: Απνηειείηαη από έμη (6) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε κία (1) 

κνλάδα.  Να απαληήζεηε  όιεο ηηο εξσηήζεηο. 

 
 
1.α. Να ζπκπιεξώζεηε ηα δύν (2) ζηάδηα ηεο Δπηζηεκνληθήο Μεζόδνπ πνπ απνπζηάδνπλ.  

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

 
i) Παξαηήξεζε 

ii) Δξώηεκα 

iii) Υπόζεζε 

iv) Πείξακα 

v) Απνηέιεζκα 

vi) Σπκπέξαζκα 

 
 
 
 
 

 

Ολνκαηεπώλπκν: .................Απαληήζεηο.............. Σκήκα: ..........    Αξηζκόο: .......... 
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β . Τν πην θάησ ζρήκα παξνπζηάδεη έλα κηθξνζθόπην. 

     Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο Α θαη Β ηεο εηθόλαο ηνπ κηθξνζθνπίνπ.  

 

  

 

Α.  Πξνζνθζάικηνη θαθνί 

 

Β.  Αληηθεηκεληθνί θαθνί 

 

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

 

 
 
 
2. Σηνλ πην θάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηέζζεξηο (4) νκάδεο δσληαλώλ νξγαληζκώλ.  

Να γξάςεηε θάησ από ηελ θάζε νκάδα ην Βαζίιεην ζην νπνίν  αλήθνπλ νη νξγαληζκνί.    

(4 x 0,25 = 1 μ)                                                                                                                                                                       

 

ΟΡΓΑΝΗΜΟΗ 

 

Aιεπνύ 

 

Mαληηάξη 

 

Aκνηβάδα 

 

Βαθηήξην 

ζηαθπιόθνθθνπ 

 

ΒΑΗΛΔΗΟ 

 

Εώα Μύθεηεο Πξώηηζηα Μνλήξε 

 
 

3. Οη πην θάησ όξνη δελ είλαη ζηε ζσζηή ζεηξά:                               (4 x 0,25 = 1 μ)                                                                                                                      

Οξγαληθό ζύζηεκα,   Κύηηαξν,   Ηζηόο,   Όξγαλν 

Να βάιεηε ζηε ζσζηή ζεηξά ηνπο πην πάλσ όξνπο ώζηε λα θηάζεηε από ην πην  

ζύλζεην ζην πην απιό .  

                                             

Οξγαληζκόο       Οξγαληθό ζύζηεκα        Όξγαλν              Ηζηόο                    Κύηηαξν  

A

[T

B 
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4. Να ζπκπιεξώζεηε  θαηάιιεια  ηα θελά ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα, έηζη ώζηε λα θαίλεηαη  

ζπλνπηηθά  ε δηαδηθαζία ηεο θσηνζύλζεζεο.                                             (4x 0,25 = 1 μ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.α. Να αλαθέξεηε δύν (2) θνηλά ραξαθηεξηζηηθά όισλ ησλ ηξνθηθώλ αιπζίδσλ. 

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

i. Όιεο νη ηξνθηθέο αιπζίδεο μεθηλνύλ κε θπηά. 

ii. Μπνξεί λα έρνπλ έλα ή πεξηζζόηεξα είδε δώσλ 

ή  ζην ηέινο βξίζθεηαη ν  θνξπθαίνο ζεξεπηήο. 

 

β. Πνην είλαη πην ρξήζηκν γηα έλαλ επηζηήκνλα, κηα ηξνθηθή αιπζίδα ή έλα ηξνθηθό πιέγκα;  

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                                                     (1 x 0,5 = 0,5 μ) 

 

Τν ηξνθηθό πιέγκα δηόηη καο δίλεη πην αιεζηλή θαη νινθιεξσκέλε εηθόλα όισλ ησλ ηξνθηθώλ 

ζρέζεσλ ζην νηθνζύζηεκα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φωρ 

Χλωπουύλλη 

 

Νεπό 
Άμςλο/Γλςκόζη Οξςγόνο 

Διοξείδιο τος 

Άνθπακα 
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6. Η Νίθε έρεη θαλνληθό θαηακήλην θύθιν 28 εκεξώλ. Να απαληήζεηε ζηα επόκελα εξσηήκαηα. 

 

        

 

α. Να ππνινγίζεηε θαη λα εμεγήζεηε πνηεο κέξεο ηνπ θαηακήληνπ θύθινπ, ε Νίθε κπνξεί λα 

κείλεη έγθπνο αλ έρεη ζεμνπαιηθή επαθή, δεδνκέλνπ όηη είρε «πεξίνδν» ζηηο  29 Μαΐνπ.                                                                 

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

Μποπεί να μείνει έγκςορ από ηιρ 8 μέσπι ηιρ 13 Ιοςνίος. 

 Εξήγηζη: Θα έσει ωοππηξία ηην 14η μέπα ηος καηαμήνιος κύκλος ηηρ, δηλαδή ζηιρ 11 

Ιοςνίος και η κπίζιμη πεπίοδορ είναι από ηην 11η - 16η μέπα ηος κύκλος ηηρ.   

                                                                                 

β. Αλ ε Νίθε δελ κείλεη έγθπνο, πόηε πξνβιέπεηε λα έρεη ηελ επόκελή ηεο «πεξίνδν» θαη γηαηί;                                                                        

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

                                                                                                              

Η επόμενή ηηρ πεπίοδορ θα είναι ζηιρ 26 Ιοςνίος, δηλαδή αθού ηελειώζει ο καηαμήνιορ 
κύκλορ ηηρ ηων 28 ημεπών θα απσίζει έναρ καινούπιορ καηαμήνιορ κύκλορ. 
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ΜΔΡΟ Β΄: Απνηειείηαη από έμη (6) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 

δύν (2) κνλάδεο. Από ηηο έμη (6) εξσηήζεηο λα απαληήζεηε ΜΟΝΟ ηηο ηέζζεξηο (4). 

 
 

1.α. Σηνλ παξαθάησ πίλαθα δίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα δύν (2) νκνηαμίεο Σπνλδπισηώλ . 

Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πίλαθα.                                                                    (4x 0,25 =1 μ) 

                                                                      

 

 
ΟΜΟΣΑΞΗΔ 

 
Πιεξνθνξίεο 

 
Ακθίβηα 

Γελληνύληαη θαη κεγαιώλνπλ αξρηθά ζην λεξό αλαπλένληαο κε 

βξάγρηα. Σηε ζπλέρεηα, κεηακνξθώλνληαη αλαπηύζζνληαο ηελ 

ηθαλόηεηα λα δνπλ θαη ζηελ μεξά αλαπλένληαο κε πλεύκνλεο 

Γελλνύλ  αβγά ζην λεξό. Τν δέξκα ηνπο είλαη ιείν θαη πάληνηε 

πγξό. 

 

 
 
Θειαζηηθά 

Πνιπθύηηαξνη δσηθνί νξγαληζκνί πνπ γελλνύλ «δσληαλά» 

κηθξά, ηα νπνία ζειάδνπλ  ζηα αξρηθά ζηάδηα ηεο δσήο ηνπο. 

Τν δέξκα ηνπο θαιύπηεηαη κε ηξίρεο. 

 

 
 
β. Να γξάςεηε δύν δηαθνξέο κεηαμύ πηελώλ θαη ςαξηώλ κε θξηηήξηα: 1ν  πώο αλαπλένπλ  
    θαη 2ν πώο είλαη θαιπκκέλν ην δέξκα ηνπο.                                               (4x 0,25 =1 μ) 
 
 

 Πηελά Φάξηα 

1Ο  πώο 

αλαπλένπλ 
Πλεύκνλεο Βξάγρηα 

2Ο πώο είλαη 

θαιπκκέλν ην 
δέξκα ηνπο 

Φηεξά Λέπηα 
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2. α. Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ πνπ θαίλνληαη ζηα πην θάησ 

ζρεδηαγξάκκαηα. 

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

 
  
 
 
 
 
 
 
 

1. Καξδία                                         2. Δγθέθαινο      
 
 
β. Να γξάςεηε ηε ιεηηνπξγία ησλ πην θάησ νξγάλσλ:                     (2 x 0,25 = 0,5 μ) 
 

i. ζηνκάρη 
 

Όξγαλν πνπ ζπλδέεηαη κε ην ιεπηό έληεξν. ην ζηνκάρη απνζεθεύεηαη πξνζσξηλά ε 
ηξνθή θαη ζπλερίδεηαη ε πέςε πνπ μεθίλεζε ζην ζηόκα.  

ii. πλεύκνλεο 
 
Όξγαλα ηα νπνία 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  νλνκάζεηε ηα πην θάησ νξγαληθά ζπζηήκαηα.                    (3 x 0,25 = 0,75 μ)    

                                                                      

                                                                                                             
 
 
 
 

 

 

 

 

 

1. Πεπηηθό ζύζηεκα            2. Νεπξηθό ύζηεκα               3.  Κπθινθνξηθό ζύζηεκα                

δ. Πώο νλνκάδνληαη ηα θύξηα όξγαλα ηνπ Δξεηζηηθνύ (ζηεξηθηηθνύ) Σπζηήκαηνο;  (1 x 0,25 = 0,25 μ) 

         Οζηά.            
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3. Να νλνκάζεηε ηα κέξε  ηνπ θπηηάξνπ  πνπ δείρλνπλ νη αξηζκνί. (4 x 0,25 = 1 μ ) 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

β. Να γξάςεηε δύν βαζηθέο δηαθνξέο κεηαμύ δσηθώλ θαη θπηηθώλ θπηηάξσλ. 

 (2 x 0,25 = 0,5 μ ) 

i) Σν θπηηθό θύηηαξν έρεη ρισξνπιάζηεο, ελώ ην δσηθό δελ έρεη. 

ii) Σν θπηηθό θύηηαξν έρεη θπηηαξηθό ηνίρσκα, ελώ ην δσηθό δελ έρεη 

ή  ην θπηηθό θύηηαξν έρεη κεγάιν ρπκνηόπην, ελώ ην δσηθό δελ έρεη. 

 

γ. Να νλνκάζεηε ην πην θάησ εμεηδηθεπκέλν θύηηαξν θαη λα γξάςεηε ηε ιεηηνπξγία ηνπ.                                     

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

 

Όλνκα: Νεπξηθό θύηηαξν 

Λεηηνπξγία: Μεηαθέξεη κελύκαηα ζε όιν ην ζώκα. 

 

 

 

 

 
 

 
 

1. Κπηηαξηθή κεκβξάλε 

2. Ππξήλαο 

3. Κπηηαξόπιαζκα 

4. Μηηνρόλδξην 
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4. Η παξαθάησ δηαδηθαζία αθνξά ζηνλ απνρξσκαηηζκό ηνπ θύιινπ γηα λα γίλεη αλίρλεπζε 

ακύινπ.  

α. Γηαηί πξέπεη λα απνρξσκαηίζνπκε ην θύιιν πξηλ θάλνπκε ηελ αλίρλεπζε ακύινπ; 

                    (1 x 0,25 = 0,25 μ ) 

Γηόηη ην ζθνύξν πξάζηλν ρξώκα ηνπ θύιινπ κπνξεί λα κελ καο επηηξέπεη λα δνύκε ηελ 

αιιαγή ρξώκαηνο κε ην ηώδην.  

β. Να απαληήζεηε ηα εξσηήκαηα πνπ αθνινπζνύλ όζν αθνξά ζηε δηαδηθαζία. 

Α/Α ηάδηα πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο Δηθόλα 

 

 

 

1. 

 

Βάιηε ζε έλα δνρείν δέζεσο 500ml δεζηό λεξό, έλα 

θξεζθνθνκκέλν θύιιν γεξαληνύ, θαη βξάζηε ην γηα 

έλα κε δύν ιεπηά. Γηαηί ρξεηάδεηαη λα βξάζνπκε ην 

θύιιν; 

Γηα λα καιαθώζεη ην θύιιν, λα ζπάζεη ε 

θπηηαξηθή κεκβξάλε ώζηε λα κπνξεί λα βγεη ε 

ρισξνθύιιε. 

 

(1 x 0,25 = 0,25 μ ) 

2. 

Βγάιηε ην θύιιν από ην δεζηό λεξό, θαη ηνπνζεηείζηε 

ην ζε έλα δνθηκαζηηθό ζσιήλα κε νηλόπλεπκα, ώζηε 

ην θύιιν λα θαιπθζεί από νηλόπλεπκα. Τνπνζεηείζηε 

ην δνθηκαζηηθό ζσιήλα ζην δνρείν δέζεσο κε ην 

δεζηό λεξό, θαη αθήζηε ην λα βξάζεη γηα 4-5 ιεπηά, 

αθνύ πξώηα ζβήζεηε ην ιύρλν. Γηαηί πξέπεη λα 

ηνπνζεηεζεί ην θύιιν ζε νηλόπλεπκα; 

 Γηα λα δηαιπζεί ην πξάζηλν ρξώκα ηεο 

ρισξνθύιιεο 

Γηαηί ν ιύρλνο πξέπεη λα ζβήζεη; 

Γηα λα κελ πάξεη θσηηά ην νηλόπλεπκα. Δίλαη 

εύθιεθην. 

(2 x 0,25 = 0,5 μ ) 

3. 

‘Όηαλ ην θύιιν απνρξσκαηηζηεί, βγάιηε ην από ην 

νηλόπλεπκα, κε κηα ιαβίδα θαη μεπιύλεηέ ην κε δεζηό 

λεξό. Τη ρξώκα έρεη ην απνρξσκαηηζκέλν θύιιν; 

Δίλαη θηηξηλσπό. 

Γηαηί  ην απνρξσκαηηζκέλν θύιιν δηαθέξεη ζην 

ρξώκα από ην κε απνρξσκαηηζκέλν θύιιν; 

Γηόηη δελ έρεη ρισξνθύιιε 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2 x 0,25 = 0,5 μ ) 
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4. 

Βάιηε ην απνρξσκαηηζκέλν θύιιν ζε έλα δνρείν 

Petri θαη ξίμηε ζε απηό 3-4 ζηαγόλεο δηαιύκαηνο 

ησδίνπ.  Αλ ην θύιιν πεξηέρεη άκπιν ηη ζα 

παξαηεξήζεηε;  

Θα καπξίζεη 

Αλ ην θύιιν πεξηέρεη άκπιν, ηόηε πνην ζα είλαη ην 

ζπκπέξαζκά ζαο όζνλ αθνξά ζηελ δηαδηθαζία ηεο 

θσηνζύλζεζεο ζε απηό ην θπηό; 

Σν θπηό έρεη θάλεη Φσηνζύλζεζε 

 

 

 

 

 

 

(2 x 0,25 = 0,5 μ ) 

 

 

5. Πην θάησ θαίλεηαη κηα ηξνθηθή αιπζίδα. 

 
 

α. Να δώζεηε έλα νξηζκό ηεο ηξνθηθήο αιπζίδαο.                              (1 x 0,5 = 0,5 μ ) 

Η ηποθική αλςζίδα είναι ένα διάγπαμμα πος δείσνει με ζςνεσόμενα βέλη ηον ηπόπο πος 

ζςνδέεηαι έναρ οπγανιζμόρ με έναν άλλο ζε ζσέζη με ηην ηποθή ηος (ποιορ οπγανιζμόρ 

ηπώει ποιον ζε ένα οικοζύζηημα). 

β. Σε απηή ηελ ηξνθηθή αιπζίδα λα νλνκάζεηε:                                 (2 x 0,25 = 0,5 μ ) 

    έλα Θεξεπηή: ιηνληάξη                              θαη έλα Θήξακα:  αληηιόπε 

 

γ. Πνηα είλαη ε πεγή ηεο ελέξγεηαο γηα ην ρνξηάξη;                         (1 x 0,25 = 0,25 μ ) 

 Ο Ήιηνο 

δ.  Από πνύ εμαζθαιίδνπλ ηελ ελέξγεηά ηνπο ηα δώα;                    (1 x 0,25 = 0,25 μ ) 

Σξώγνληαο άιια δώα ή/θαη θπηά                        

ε. Με βάζε ηε ζέζε ηνπο ζε κηα ηξνθηθή αιπζίδα πώο κπνξνύλ λα νλνκαζηνύλ: 

    i. ηα θπηά;  παξαγσγνί 

    ii. ηα δώα;   θαηαλαισηέο                                                            (2 x 0,25 = 0,5 μ ) 
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6. α. Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα ηνπ  γπλαηθείνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ζην πην θάησ 

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

 
 
                                                                                                                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
β. Να αλαθέξεηε ηέζζεξηο (4) αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζην ζώκα ησλ θνξηηζηώλ θαηά ηελ 

εθεβεία όπσο θαίλνληαη ζηελ πην θάησ εηθόλα. 

                                                                              (4 x 0,25 = 1 μ) 

 

 

1. Αλάπηπμε ζηήζνπο                                                                     1 

2. Οη  σνζήθεο αξρίδνπλ λα απειεπζεξώλνπλ σάξηα 

3. Οη γνθνί κεγαιώλνπλ                                                                  2 

4. Σξίρεο ζηα γελλεηηθά όξγαλα /Αξρίδεη ε έκκελε ξύζε  

                 3 

                                                                                                                  4 

 

 

 

 

 

4 Μήτπα 

 

1 Σάλπιγγα ή Ωαγωγόρ 

 

2  Ωοθήκη 

 

3 Κόλπορ 
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ΜΔΡΟ Γ΄: Απνηειείηαη από ηξεηο (3) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 

ηξεηο (3) κνλάδεο. Από ηηο ηξεηο (3) εξσηήζεηο λα απαληήζεηε ΜΟΝΟ ηηο δύν (2). 

                

1.α. Σαο δίλεηαη πην θάησ ην ζρεδηάγξακκα κηαο εγθύνπ. Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα πνπ 

παξνπζηάδνπλ νη ελδείμεηο 1 κέρξη 4 .                                                            (4 x 0,25 = 1 μ) 

                                                                                   

                                                                                         

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

β. Να απαληήζεηε ηηο αθόινπζεο εξσηήζεηο πνπ αθνξνύλ ζηελ εγθπκνζύλε. 
 
i. Πόηε θαη πνύ γίλεηαη ε γνληκνπνίεζε ηνπ σαξίνπ;                                      (2 x 0,25 = 0,5 μ ) 

Σν σάξην γνληκνπνηείηαη όηαλ ν ππξήλαο ηνπ σαξίνπ ελώλεηαη κε ηνλ ππξήλα ηνπ 

ζπεξκαηνδσαξίνπ. Απηό γίλεηαη ζηνλ σαγσγό / ζάιπηγγα. 

ii. Πόηε αξρίδεη ε εγθπκνζύλε;                                                                       (1 x 0,25 = 0,25 μ ) 

Από ηε ζηηγκή πνπ ε κάδα θπηηάξσλ εκθπηεύεηαη ζην ηνίρσκα ηεο κήηξαο 

iii. Πόζν δηαξθεί ε εγθπκνζύλε;                                                                      (1 x 0,25 = 0,25 μ ) 

Δλληά (9) κήλεο ή 38 εβδνκάδεο 

iv. Πώο ηξέθεηαη θαη πώο αλαπλέεη ην έκβξπν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θύεζεο; (2 x 0,25 = 0,5 μ ) 

Με ηνλ πιαθνύληα θαη ηνλ νκθάιην ιώξν. 

v. Πώο πξνζηαηεύεηαη ην έκβξπν από επηδξάζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

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

Με  ην ακληαθό πγξό πνπ βξίζθεηαη ζηνλ ακληαθό ζάθν. 

 

3. Αμνιακόρ σάκορ 

4. Αμνιακό ςγπό 1. Πλακούνταρ 

2.Ομυάλιορ λώπορ 
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2. Να κειεηήζηε ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα, ην νπνίν παξνπζηάδεη έλα ηξνθηθό πιέγκα θαη λα 

απαληήζεηε ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ.  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.α. Να νλνκάζεηε:         (4 x 0,25 = 1μ) 
 

α. Έλα Σαξθνθάγν Οξγαληζκό Γξπνθνιάπηεο/θόηζπθαο/βάηξαρνο/θνπθνπβάγηα/θίδη 

β. Έλα Κνξπθαίν Θεξεπηή θνπθνπβάγηα/θίδη 

γ. Έλα Φπηνθάγν Οξγαληζκό Μειίγθξα/θάκπηα/ζαιηγθάξηα/πνληηθόο/πεηαινύδα 

δ. Έλα Παξαγσγό Πεύθν/βειαληδηά/πνώδε θπηά 

 

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

                                                                                                            (4 x 0,25 = 1) 

Πολλέρ πιθανέρ απανηήζειρ ανάλογα με ηο ηποθικό πλέγμα.  

 

 

 γ. Με βάζε ην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα, λα νλνκάζεηε έλα νξγαληζκό πνπ έρεη  

ηξεηο (3) άκεζεο πεγέο ελέξγεηαο.                                                   (1 x 0,25 = 0,25μ) 

 

Κάκπηα / Κόηζπθαο / Κνπθνπβάγηα 
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δ. Με βάζε ην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα, ηη ζα ζπκβεί ζην πιεζπζκό ησλ  

πνληηθώλ αλ εμαθαληζηνύλ ηα βαηξάρηα; Να εμεγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  

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

Ο πιεζπζκόο ησλ πνληηθώλ ζα κεησζεί, αθνύ ηα θίδηα  δελ ζα βξίζθνπλ 
βαηξάρηα λα ηξώλε θαη έηζη ζα ηξέθνληαη κε πνληίθηα. 
 

ε. Με βάζε ην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα, γηα πνηα ηξνθή αληαγσλίδνληαη νη 

 θόηζπθεο κε ηνπο βάηξαρνπο;                                                      (1 x 0,25 = 0,25μ) 

Σηο πεηαινύδεο 
 
3. Σηελ εξώηεζε απηή ζαο δίλνληαη νδεγίεο γηα ηε δηεμαγσγή κηαο πεηξακαηηθήο 
δηαδηθαζίαο πνπ ζηνρεύεη ζηελ επηβεβαίσζε ή απόξξηςε ηεο αξρηθήο ππόζεζεο όηη 
«το ηλιακό υως είναι απαραίτητος παράγοντας για να γίνει η υωτοσύνθεση». 
 

α.  Να απαληήζεηε ζηα  εξσηήκαηα πνπ αθνινπζνύλ. 

Βήμα 1: Πάξηε δύν όκνηα θπηά γεξαληνύ θαιά πνηηζκέλα. Γηαηί ηα θπηά 

πξέπεη λα είλαη θαη ηα δύν πνηηζκέλα;                                     (1 x 0,25 = 0,25μ) 

Δπεηδή ην λεξό είλαη απαξαίηεην γηα ηε Φσηνζύλζεζε. 

Βήμα 2: Τα δύν θπηά, αξρηθά, είραλ ηνπνζεηεζεί γηα 72 ώξεο ζην ζθνηάδη. Γηαηί ηα 

θπηά ηνπνζεηήζεθαλ αξρηθά  γηα ηόζν πνιύ ρξόλν ζην ζθνηάδη;                                                                                     

                                                                                                  (1 x 0,25 = 0,25μ) 

Γηα λα ζηακαηήζεη ε Φσηνζύλζεζε θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ/εμαληιήζνπλ ην 

άκπιν πνπ έρνπλ απνζεθεύζεη ζηα θύιια ηνπο 

Σηε ζπλέρεηα, ην έλα θπηό αθέζεθε γηα ηνπιάρηζηνλ 24 ώξεο ζην θσο, ελώ ην άιιν 

ηνπνζεηήζεθε γηα αθόκα 24 ώξεο ζην ζθνηάδη. Σε ηη  απνζθνπεί απηή ε δηαδηθαζία;                                                                                

(1 x 0,25 = 0,25μ) 

ην λα απνδείμνπκε όηη κόλν ην θπηό πνπ είλαη ζην θσο θάλεη Φσηνζύλζεζε. 

Βήμα 3: Σηε ζπλέρεηα, θόςηε έλα θύιιν από ην θάζε θπηό. Σεκαδέςηε ην έλα από ηα 

δύν θύιια δέλνληάο ην κε έλα θνκκάηη θισζηή. Γηαηί πξέπεη λα γίλεη απηό;  

                                                                                                   (1 x 0,25 = 0,25μ) 

Γηα λα ηα μερσξίδνπκε κεηά όηαλ ζα ηα απνρξσκαηίζνπκε. 

Βήμα 4: Απνρξσκαηίζηε ηα δύν θύιια θαη πξνρσξήζηε ζηελ αλίρλεπζε ακύινπ.  
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β. Να ζπκπιεξώζεηε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα ηνπο «παπάγονηερ ηος πειπάμαηορ» 

πνπ έρεηε θάλεη.                                                                             (5 x 0,25 = 1,25μ) 

 

Α/Α 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΣΟΤ ΠΔΗΡΑΜΑΣΟ 

Παξάγνληεο  
πνπ 

θξαηήζαηε 
ζηαζεξνύο 

Παξάγνληαο  
πνπ αιιάμαηε 

Παξάγνληαο  
πνπ 

κεηξήζαηε 

1. Νεξό 
(Τη αιιάδεη από θπηό ζε 

θπηό ζην πείξακα;) 
 

Σν Φσο 

(Τη είδνπο αιιαγή   
κεηξνύκε ζην 
πείξακα;) 
 

Σελ αιιαγή 
ρξώκαηνο ηνπ 
Ησδίνπ κε ην 
θύιιν 

2. 
Γηνμείδην ηνπ 

άλζξαθα 

3. Υισξνθύιιε 

 

γ. Να γξάςεηε ηηο κεηξήζεηο (παξαηεξήζεηο) θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ πεηξάκαηόο ζαο 

ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Σηε ζπλέρεηα, κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ πεηξάκαηόο ζαο, 

λα θαηαγξάςεηε ην ζπκπέξαζκά ζαο θαη λα ην αηηηνινγήζεηε.                                                                             

                                                                                                            (3 x 0,25 = 0,75μ) 

 

Απνρξσκαηηζκέλν 

θύιιν 

Παξαηήξεζε/Απνηέιεζκα πκπέξαζκα/ 

Αηηηνιόγεζε 

  

Σν Ηώδην έκεηλε 

θηηξηλνθαθέ 

 

 

Σν θσο είλαη 

απαξαίηεην γηα 

ηε Φσηνζύλζεζε 

δηόηη κόλν ην 

θπηό πνπ ήηαλ 

ζην θσο πεξηέρεη 

άκπιν θαη άξα 

κόλν απηό έθαλε 

θσηνζύλζεζε.  

  

 

Σν Ηώδην έγηλε καύξν 

 

 
 

 

 Δηζεγήηξηεο                                                                   Γηεπζπληήο                                  

 
 
Μπισλά  Παλαγηώηα (Β.Γ)                                                                                        
Κιεάλζνπο Φξ. Φξύζσ 
                           Αλησληάδεο Μάξηνο 

… από 
θπηό ζην 
ζθνηάδη 

… από 
θπηό ζην 
θσο 
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  ΣΟ ΕΞΕΣΑΣΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΕΛΕΙΣΑΙ ΑΠΟ 7 ΕΛΙΔΕ ΚΑΙ 3 ΜΕΡΗ Α,Β, Γ 
  ΝΑ ΓΡΑΨΕΣΕ ΜΟΝΟ ΜΕ ΜΠΛΕ ΜΕΛΑΝΙ 
  ΑΠΑΓΟΡΕΤΕΣΑΙ Η ΧΡΗΗ ΔΙΟΡΘΩΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ 

 

 

1. τον πιο κάτω πίνακα απεικονίηονται τζςςερισ (4) ηωντανοί οργανιςμοί. Να γράψετε κάτω από 

τον κάκε οργανιςμό το Βαςίλειο ςτο οποίο αυτόσ ανικει.                  (μ. 1) 

2. Να γράψετε δυο τφπουσ μικροςκοπίου που χρθςιμοποιοφν οι επιςτιμονεσ ςτα εργαςτιρια.  

 i) ……φωτονικό.....…   ii) ……………ηλεκτρονικό……….....…………………          (μ. 1) 

3. Να γράψετε δίπλα από κάκε ςϊμα αν είναι ζμβιο, άβιο ι νεκρό.           (μ. 1) 

i) ξφλινο τραπεηάκι ...νεκρό.......   ii) γάτα  ........έμβιο.................................... 

4. Να γράψετε ςε ποιεσ δφο ςυνομοταξίεσ χωρίηουμε τα ηϊα.            (μ. 1) 

i) ……σπονδυλωτά...............……   ii) ……………ασπόνδυλα…………..………………………          

5. Να γράψετε τον οριςμό για τουσ αυτότροφουσ οργανιςμοφσ.                         (μ. 1) 

ΜΕΡΟ Α': Αποτελείται από ζξι (6) ερωτιςεισ. Κάκε ορκι απάντθςθ βακμολογείται 

με μία (1) μονάδα. Να απαντιςετε ςε ΟΛΕ τισ ερωτιςεισ. 

 

Ζωντανόσ  

οργανιςμόσ     

τουλίπα αγελάδα βάτραχοσ αμοιβάδα 

Βαςίλειο ςτο οποίο ανικει φυτά ζώα ζώα πρώτιστα 
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Οι οργανισμοί που φτιάχνουν την τροφή τους τη γλυκόζη (άμυλο) από απλές ουσίες όπως διοξείδιο του 

άνθρακα και νερό. 

6. Ποια είναι τα δφο γεννθτικά κφτταρα ςτον άνκρωπο;             (μ. 1) 

i) ………σπερματοζωάριο…………….   

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

 

 

1. α. Πιο κάτω απεικονίηεται ζνασ αρςενικόσ γαμζτθσ. Να γράψετε ςε τι αντιςτοιχοφν οι αρικμοί Ι 

μζχρι ΙΙΙ ςτον πίνακα δίπλα από το ςχιμα.            (μ. 1.5) 

 

 

 

 

 

 

 

β. ε ποιο μζροσ του γεννθτικοφ ςυςτιματοσ τθσ γυναίκασ αναπτφςςεται το ζμβρυο;     (μ. 0.5) 

………………………στη μήτρα……………………………..........................……………………………………. 

2. Σο πιο κάτω ςχιμα δείχνει τρόπουσ με τουσ οποίουσ ενιςχφεται το φαινόμενο του 

κερμοκθπίου. Αφοφ παρατθριςετε προςεκτικά τθν εικόνα να απαντιςετε τα ερωτιματα που 

ακολουκοφν.  

 

 

 

 

 

α. Να περιγράψετε το φαινόμενο του κερμοκθπίου.             (μ. 1) 

ΜΕΡΟ Β΄: Αποτελείται από ζξι (6) ερωτιςεισ. Κάκε ορκι απάντθςθ βακμολογείται με δυο (2) 

μονάδεσ. Από τισ ζξι (6) ερωτιςεισ να απαντιςετε ΜΟΝΟ ςτισ τζςςερισ (4). 

Α/Α Μζρη του αρσενικοφ γαμζτη 

Ι ουρά 

ΙΙ αυχένας 

ΙΙΙ κεφάλη 
μιτοχόνδρια 

ι ιι ιιι 
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Το διοξείδιο του άνθρακα που συσσωρεφεται στην ατμόσφαιρα τησ γησ εγκλωβίζει μζροσ τησ ηλιακισ ακτινοβολίασ στο 

εσωτερικό τησ γησ με αποτζλεσμα να αυξάνεται η θερμοκρασία. 

β. Η αφξθςθ των δαςϊν ςυμβάλει ςτθ μείωςθ του φαινομζνου του κερμοκθπίου. Πωσ αυτό το 

γεγονόσ ςτθρίηει τθν φπαρξθ τθσ ηωισ ςτον πλανιτθ μασ;  

Να αναφζρετε δυο λόγουσ.                 (μ. 1)  

i) τα φυτά των δασϊν με τη φωτοσφνθεση δεσμεφουν το διοξείδιο του άνθρακα με αποτζλεσμα να μη συσσωρεφεται στην 

ατμόσφαιρα και να μειώνεται το φαινόμενο του θερμοκηπίου  

ii) Με τη μείωση του φαινομένου του θερμοκηπίου η θερμοκρασία διατηρείται σε επίπεδα  συμβατά με τη ζωή. 

3. Να διαβάςετε το πιο κάτω κείμενο ςχετικά με τα οργανικά ςυςτιματα του ανκρϊπινου 

οργανιςμοφ και να απαντιςετε τα ερωτιματα που ακολουκοφν. 

…Ο κ. Κϊςτασ επιςκζφτθκε το γιατρό μετά από ζνα επίμονο και ζντονο πόνο ςτα ζντερα του.  

Ο γιατρόσ του ςυνζςτθςε μια ςειρά εξετάςεων και αναλφςεισ αίματοσ… 

α. ε ποιο οργανικό ςφςτθμα ανικουν το λεπτό και παχφ ζντερο; πεπτικό σφστημα   (μ. 0.5) 

β. ε ποιο οργανικό ςφςτθμα ανικει το αίμα; ……κυκλοφορικό σφστημα...........         (μ. 0.5) 

γ. Πωσ ςχετίηονται μεταξφ τουσ τα πιο πάνω οργανικά ςυςτιματα;           (μ. 1) 

Οι θρεπτικζσ ουσίεσ αλλά και οι τυχόν βλαβερζσ, τοξικζσ ουσίεσ που εισζρχονται στο σϊμα μασ με τη διατροφι μασ 

διασποφνται σε απλοφστερεσ ουσίεσ μζσα από τα όργανα του πεπτικοφ συστιματοσ. Οι απλζσ ουσίεσ μεταφζρονται με το 

αίμα που είναι μζροσ του κυκλοφορικοφ συστιματοσ σε όλο το σϊμα όπου χρειάζονται και στα όργανα από τα οποία θα 

αποβληθοφν.   

4. α. Να παρατθριςετε το πιο κάτω ςχιμα και να γράψετε ςτο πίνακα δίπλα από τθν εικόνα ςε τι 

αντιςτοιχοφν οι ενδείξεισ 1 μζχρι 4.                  (μ. 1) 

 

 

 

 

 

 

β. Σο πιο πάνω κφτταρο είναι φυτικό ι ηωικό; …………………………φυτικό……………….      (μ. 0.5)  

γ. Να δικαιολογιςετε τθν απάντθςθ ςασ            (μ. 0.5) 

Ο χλωροπλάστης υπάρχει στο φυτικό  και όχι στο ζωικό κύτταρο 

Α/Α Μζρος του κυττάρου 

1 κυτταρικό τοίχωμα 

2 χλωροπλάστης 

3 χυμοτόπιο 

4 πυρήνας 
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5.Να γράψετε κάτω από κάκε εικόνα πιο όργανο του ανκρϊπινου οργανιςμοφ απεικονίηεται.(μ.2) 

    

μήτρα καρδιά πνεύμονες μάτι 

 

6. Να παρατθριςετε προςεκτικά το πιο κάτω τροφικό πλζγμα και να απαντιςετε τα ερωτιματα 

που ακολουκοφν.                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α. Να γράψετε τον οριςμό για ζνα άβιο ςϊμα.          (μ. 0.5) 

Το σώμα που δεν έχει και δεν είχε ποτέ ζωή  

β. Να δϊςετε ζνα παράδειγμα άβιου ςϊματοσ που κα ςυναντιςουμε ςτο οικοςφςτθμα που ηουν 

οι πιο πάνω οργανιςμοί.                (μ. 0.5) 

το έδαφος στο οποίο φυτρώνουν το πεύκο και τα άλλα φυτά 

γ. Να γράψετε ζναν αυτότροφο οργανιςμό .........βελανιδιά.................................(μ. 0.5) 

δ. Να γράψετε ζνα καταναλωτι ...............κότσυφασ................................................... (μ. 0.5) 
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1. το εργαςτιριο εκτελζςαμε ζνα πείραμα το οποίο χρθςιμοποιιςαμε κατά τθ μελζτθ των 

παραγόντων που επθρεάηουν τθ λειτουργία τθσ φωτοςφνκεςθσ. Πιο κάτω δίνονται με εικόνεσ (I-

IV) τα ςτάδια του πειράματοσ.  

 

  

 

  

 

α. Να βάλετε τα ςτάδια ςτθ ςειρά που εκτελζςτθκαν ςτο εργαςτιριο.               (μ. 1)   

......ΙΙΙ,  II,  I,  IV.......................................... 

β. Ποιο διάλυμα περιζχει ο δοκιμαςτικόσ ςωλινασ ςτθν εικόνα ΙΙ και ποιοσ ο ρόλοσ του;      (μ. 1) 

Διάλυμα .......οινόπνευμα................................................................................................ 

Ρόλοσ: ...........διαλύει τη χρωστική  (χλωροφύλλη)............ 

γ. Πότε το διάλυμα τθσ εικόνασ ΙV γίνεται μαφρο όταν ζρκει ςε επαφι με το φφλλο;          (μ. 0.5) 

..............................όταν το φύλλο περιέχει άμυλο....... 

δ. Να γράψετε ζνα παράγοντα που κα κρατιςουμε ςτακερό όταν επαναλάβουμε το πιο πάνω 

πείραμα.               (μ. 0.5) 

.......το χρόνο διάρκειας κάθε σταδίου....................................... 

2. Να παρατθριςετε το πιο κάτω τροφικό πλζγμα και να απαντιςετε τα ερωτιματα που 

ακολουκοφν. 

 

 

 

 

 

ΜΕΡΟ Γ': Αποτελείται από τρεισ (3) ερωτιςεισ. Κάκε ορκι απάντθςθ βακμολογείται με τρεισ(3) 

μονάδεσ. Από τισ τρεισ (3) ερωτιςεισ να απαντιςετε ΜΟΝΟ ςτισ δυο (2). 

I 

II 

III 

IV 
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α. Να γράψετε ζνα οργανιςμό που είναι:              (μ. 1) 

i) κιραμα:.....λαγός......    ii) κθρευτισ: .............αζτόσ............... 

β. Να γράψετε μια τροφικι αλυςίδα ςφμφωνα με το πιο πάνω πλζγμα.   (μ. 0.5) 

τριφύλλι -----------> σκουλήκι---------> βάτραχος----------> αετός 

γ. i) Να γράψετε δυο οργανιςμοφσ του πλζγματοσ οι οποίοι φωτοςυνκζτουν.   (μ. 0.5) 

.......πουρνάρι, σιτάρι....................................................... 

ii) Να ςυμπλθρϊςετε τθν εξίςωςθ τθσ φωτοςφνκεςθσ ςτο διάγραμμα που ακολουκεί.    (μ. 0.5) 

 

 

 

δ. Σι κα ςυμβεί ςτο τροφικό πλζγμα αν για κάποιο λόγο ο πλθκυςμόσ των πουρναριϊν 

εξαφανιςτεί;               (μ. 0.5) 

Αν ο πληθυσμός των πουρναριών εξαφανιστεί τότε τα έντομα θα μειωθούν/εξαφανιστούν  απότομα και θα λιγοστέψουν 

πολύ οι σαύρες και οι βάτραχοι . Τότε θα ανταγωνίζονται για τα σκουλήκια που τρώνε μαρούλι και τριφύλλι. Δηλαδή η 

ισορροπία του οικοσυστήματος με τους πιο πάνω οργανισμούς θα διαταραχθεί . 

3. Να παρατθριςετε προςεκτικά τουσ οργανιςμοφσ που είδε ζνασ επιςτιμονασ κάτω από το 

μικροςκόπιο. 

 

 

 

 

 

 

 

α. Πιο κριτιριο χωρίηει τουσ πιο πάνω οργανιςμοφσ ςε δυο διαφορετικζσ ομάδεσ;      (μ. 0.5) 

.............η ύπαρξη του πυρήνα............................... 

β. Ποια δυο χαρακτθριςτικά του οργανιςμοφ ΙΙ τον κατατάςςουν ςτο βαςίλειο μονιρθ;       (μ. 0.5) 

χαρακτθριςτικό 1 ....δεν έχει πυρήνα..     χαρακτθριςτικό 2 ...κυτταρικό τοίχωμα..... 

διοξείδιο 

ανκρακα 

νερό 
   

γλυκόηθ οξυγόνο 

θλιακι ακτ. 

χλωροφφλ. 
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γ. Να γράψετε δυο μζρθ του μικροςκοπίου που χρθςιμοποίθςε ο επιςτιμονασ για να 

παρατθριςει τουσ οργανιςμοφσ.             (μ. 0.5) 

i) .......προσοφθάλμιο φακό......                   ii) .....οπτική τράπεζα.......... 

 

δ. Να ονομάςετε τισ ομάδεσ Α, Β, Γ ςφμφωνα με τα πιο κάτω κριτιρια ταξινόμθςθσ.      (μ. 1.5) 

    

  Α: ....ψάρια...      Β: .......πτηνά.....     Γ: ....θηλαστικά...  

 

 

 

               Η Γιευθύντρια 

                             Ταχματζιάν Βέρα 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ  

ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ 

ΟΜΑΔΑ  

Α 

ΟΜΑΔΑ  

Β 

ΟΜΑΔΑ  

Γ 

1ο αναπνζουν μόνο 

με βράγχια 

αναπνζουν με 

πνεφμονεσ 

αναπνζουν με πνεφμονεσ 

2ο γεννοφν αυγά 

μόνο ςτο νερό 

γεννοφν αυγά ςτθ ξθρά 

με ςκλθρό κζλυφοσ 

γεννοφν ηωντανά μικρά 



ΛΑΝΙΣΔΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ 
ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ: 2013-2014 
 

 
 
 
 

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 
 

 
ΒΑΘ.: ................................... 
 
ΟΛΟΓΡ.: ............................... 
 
ΤΠΟΓΡ.: ............................... 

  

ΣΑΞΗ: Α΄  ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 12-06-2014 

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΝΟΛΟ ΜΟΝΑΓΩΝ: 20 
ΤΝΟΛΙΚΟ ΥΡΟΝΟ: 

1 ΩΡΑ ΚΑΙ 30 ΛΔΠΣΑ  

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

 

 
 

ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΔΝΝΔΑ (9) ΔΛΙΓΔ 
 

 

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

 
1. Να ζςμπληπώζεηε ηα κενά ζηιρ πιο κάηω πποηάζειρ με ηιρ καηάλληλερ λέξειρ.                                                                                                                                                                                                                       

 

1 α. Ζ θίκσζε είλαη κηα παζνινγηθή θαηάζηαζε/πάζεζε  ηνπ αλδξηθνύ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο. 

1 β. Τα ζπέξκα απνηειείηαη από ηα  ζπεξκαηνδσάξηα θαη ηα εθθξίκαηα πνπ παξάγνληαη από ηνπο 

αδέλεο                                                          (4 x 0,25 = 1μ) 

 
2. Να βάιεηε ζε θύθιν ηα  όπγανα πνπ είλαη ππεύζπλα γηα ηην παπαγωγή ηων γεννηηικών 
κςηηάπων  ηόζο ζηον άνηπα όζο και ζηη γςναίκα.                                                                (2 x 0,5 = 1 μ)                                              

 
 Α. πένο   Β. όξρεηο Γ. κήηξα Γ. σαγσγόο Δ. σνζήθεο 
 
3. Να παξαηεξήζεηε ηελ εηθόλα ηνπ κηθξνζθνπίνπ πνπ ζαο δίλεηαη. Πάλσ ζηελ εηθόλα ζεκεηώλνληαη 
νη ελδείμεηο 1-4. Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί κε βάζε ηελ εηθόλα.                                                                                                                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4 x 0,25 = 1 μ) 

 

Μέπη μικποζκοπίος 

Μέξνο 1: αληηθεηκεληθόο θαθόο 

 

Μέξνο 2: νπηηθή ηξάπεδα 

 

Μέξνο 3: θσηεηλή πεγή 

 

Μέξνο 4: πξνζνθζάιζκηνο θαθόο 

1 

2 

3 

4 

http://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=nyO9LAySI7IMLM&tbnid=abprRp4iwnlfpM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.biologycorner.com/worksheets/microscope_use.html&ei=WUSwUbP3JsSBPYD-gbAH&v6u=http://s-v6exp1-ds.metric.gstatic.com/gen_204?ip=81.4.170.194&ts=1370506295406481&auth=s3tinfijbqlqyhw4osag5dwigtup2ooq&rndm=0.538362626131427&v6s=2&v6t=32286&bvm=bv.47534661,d.ZWU&psig=AFQjCNE0y-aAFWaxleLCp97qHAEGY9SZnQ&ust=1370592695439555
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4. Να παξαηεξήζεηε ηηο πην θάησ εηθόλεο θαη λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 

              

                         Κύηηαπο Α                                                  Κύηηαπο Β                                        

 

4 α. Να ραξαθηεξίζεηε ην θύηηαξν Α θαη ην Κύηηαξν Β κε βάζε ην πνύ βξίζθεηαη     

    ζπγθεληξσκέλν ην γελεηηθό πιηθό ηνπο (DNA).                                           (2 x 0,25 = 0,5 μ)                                                                

                 Κύηηαξν Α: πξνθαξπσηηθό θύηηαξν 
 
                 Κύηηαξν Β: επθαξπσηηθό θύηηαξν 
 
  4    β. Να αλαθέξεηε ζε πνην βαζίιεην ησλ νξγαληζκώλ αλήθεη ην Κύηηαξν Α θαη  

ζε πνην ην Κύηηαξν Β.                                                                                (2 x 0,25 = 0,5 μ) 
 
Κύηηαξν Α,   Βαζίιεην Μνλήξε 
 
Κύηηαξν Β,   Βαζίιεην Πξώηηζηα 

                                                                                                                                                                         

5. Σηελ πην θάησ δηάηαμε εηθόλσλ παξαηεξνύκε ηνλ ηξόπν νξγάλσζεο ησλ πνιπθύηηαξσλ 

νξγαληζκώλ. Να ηνπνζεηήζεηε θάησ από ηελ θάζε εηθόλα ηελ θαηάιιειε ιέμε πνπ θαλεξώλεη ην 

ζηάδην νξγάλσζεο από ηελ πην πνιύπινθε δνκή ζηελ πην απιή δνκή.                  (4 x 0,25 = 1 μ)                                                                                                                             

 

Οξγαληζκόο                     νξγαληθό ζύζηεκα            όξγαλν                   ηζηόο                         θύηηαξν 

 

6. Να αληηζηνηρίζεηε θάζε νξγαλίδην ηνπ θπηηάξνπ από 1 - 4, κε ηε ιεηηνπξγία πνπ απηό επηηειεί.  

Οπγανίδιο ηος κςηηάπος Λειηοςπγία   

1. κηηνρόλδξην Α. εθεί γίλεηαη ε ζύλζεζε ηεο ηξνθήο 1 Γ 

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

3. θπηηαξηθή κεκβξάλε Γ. παξάγεη ελέξγεηα  3 Δ 

4. ππξήλαο Γ. απνζεθεύεη λεξό θαη ζξεπηηθέο νπζίεο 4 Β 

                  Δ. ειέγρεη ηελ είζνδν θαη έμνδν νπζηώλ                       (4 x 0,25 = 1μ)                                                     
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ΜΔΡΟ Β’: Απνηειείηαη από 6 (έξι) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 2 (δύο)  
                   κνλάδεο. Από ηιρ 6 (έξι) επωηήζειρ, να απανηήζεηε ΜΟΝΟ ζηιρ 4 (ηέζζεπιρ). 

 
1 α. Σαο δίλνληαη νη πην θάησ έλλνηεο: 

Αποηελέζμαηα, Πείπαμα, Δπώηημα, Παπαηήπηζη, ςμπέπαζμα, Τπόθεζη 

Να ηηο ηνπνζεηήζεηε ζηε ζσζηή ζεηξά, ώζηε λα δείμεηε ηε ζσζηή πνξεία πνπ πξέπεη λα 

αθνινπζνύλ νη επηζηήκνλεο, όηαλ δηεξεπλνύλ δηάθνξα επηζηεκνληθά εξσηήκαηα.       (6 x 0,25 = 1,5 μ)          

Παξαηήξεζε, Δξώηεκα, Υπόζεζε, Πείξακα, Απνηειέζκαηα, Σπκπέξαζκα                                                                                                  

 
1 β. Αλ πεηύρεη ην πείξακα ελόο βηνιόγνπ επηζηήκνλα θαη επηβεβαησζεί ε αξρηθή ηνπ ππόζεζε, ηη 

πξέπεη λα θάλεη ζηε ζπλέρεηα;                                                                                       (1 x 0,5 = 0,5 μ) 

Σηε ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα επαλαιάβεη ηα πεηξάκαηά ηνπ γηα λα ζηγνπξεπηεί όηη  επηβεβαηώλεηαη ε 

αξρηθή ηνπ ππόζεζε θαη έρεη πεηύρεη ην πείξακά ηνπ.  

 

2. Να παξαηεξήζεηε ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα πνπ αθνξά ηε ιεηηνπξγία ηεο θσηνζύλζεζεο θαη λα 

απαληήζεηε ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 

 

 

 

 
2 α. Να γξάςεηε ηη παξηζηάλνπλ ηα γξάκκαηα Α, Β θαη Γ.                                            (3 x 0,25 = 0,75 μ)          
 
Α: Πξώηεο Ύιεο , Β: Απαξαίηεηνη Παξάγνληεο  Γ: Πξντόληα 
 
2 β. Πνηνο από ηνπο αξηζκνύο 1 - 4 παξηζηάλεη ηελ ηξνθή ηνπ θπηνύ θαη πνηα είλαη απηή;                    
 
Ο αξηζκόο 4 παξηζηάλεη ηελ ηξνθή ηνπ θπηνύ πνπ είλαη ην άκπιν.         (2 x 0,25 = 0,5 μ)  

2 γ. Τα θπηά ζεσξνύληαη απηόηξνθνη ή εηεξόηξνθνη νξγαληζκνί; Να εμεγήζεηε ηελ απάληεζε πνπ 

ζα δώζεηε.                                                                                                                     (2 x 0,25 = 0,5 μ) 

Τα θπηά ζεσξνύληαη απηόηξνθνη νξγαληζκνί γηαηί παξάγνπλ κόλα ηνπο ηελ ηξνθή ηνπο κέζα ζην 

ζώκα ηνπο θαη δελ ηε βξίζθνπλ έηνηκε. 

 
2 δ. Σε πνηα νξγαλίδηα ηνπ θπηηθνύ θπηηάξνπ γίλεηαη ε πην πάλσ ιεηηνπξγία;              (1 x 0,25 = 0,25 μ) 

Γίλεηαη ζηνπο ρισξνπιάζηεο 
 

 

Α Β 
Γ 

1 

2 

3 4 

Αέξην Οπζία 
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3. Σηελ πην θάησ εηθόλα δηαθξίλεηαη ε δνκή ελόο αλζξώπηλνπ ζπεξκαηνδσαξίνπ.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.α. Πώο νλνκάδεηαη ην κέξνο Α ηνπ ζπεξκαηνδσαξίνπ; Απρέλαο  (1 x 0,5=0,5μ) 

 

3.β. Πώο νλνκάδνληαη ηα νξγαλίδηα Φ πνπ βξίζθνληαη κέζα ζην κέξνο Α ηνπ ζπεξκαηνδσαξίνπ  

θαη πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπο;                                                                                               (2 x 0,5=1μ) 

Τα νξγαλίδηα Φ ηνπ κέξνπο Α νλνκάδνληαη κηηνρόλδξηα θαη ν ξόινο ηνπο είλαη λα δίλνπλ ελέξγεηα  

ζην ζπεξκαηνδσάξην γηα ηελ θίλεζή ηνπ.  

3.γ. Να εμεγήζεηε ηνλ ξόιν ηνπ κέξνπο Β ζην αλζξώπηλν ζπεξκαηνδσάξην.                    (1 x 0,5=0,5μ) 
 
Τν κέξνο Β πεξηέρεη ρεκηθέο νπζίεο πνπ ην βνεζνύλ λα ηξππήζεη ην πεξίβιεκα ηνπ σαξίνπ  

όηαλ ην ζπλαληήζεη γηα λα κπνξέζεη λα γίλεη ε  γνληκνπνίεζε.  

                                                                                                                                                                           

4. Σηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί δίλνληαη νξηζκέλνη νξγαληζκνί, νη νπνίνη αλήθνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο 
Οκνηαμίεο Σπνλδπισηώλ Εώσλ. Να γξάςεηε ζε ποια Ομοηαξία αλήθεη ν θάζε νξγαληζκόο θαη ηπία 
(3) βαζικά σαπακηηπιζηικά γηα ηελ θάζε Οκνηαμία, πνπ ζα κπνξνύζαηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ζαλ 
θξηηήξηα, γηα λα δηαρσξίζεηε απηά ηα ζπνλδπισηά κεηαμύ ηνπο.                                                                                                   

         (8 x 0,25=2μ)     
                                          

Οξγαληζκνί         Οκνηαμία Φαξαθηεξηζηηθά (Κξηηήξηα) 

 

Ακθίβηα  

 
α. ην δέξκα ηνπο είλαη ιείν θαη πάληα πγξό 
β. γελλνύλ απγά ζην λεξό 
γ. ζηα αξρηθά ζηάδηα ηεο δσήο ηνπο αλαπλένπλ κε βξάγρηα 
θαη ζηε ζπλέρεηα κε πλεύκνλεο 
 

 

 
 

 
 
 

Δξπεηά  
 

 
       

α. ην δέξκα ηνπο είλαη μεξό θαη θαιύπηεηαη από θνιίδεο 
 
β. αλαπλένπλ κε πλεύκνλεο 
 
γ. γελλνύλ απγά ζηε μεξά 

Μέξνο Α 

Οξγαλίδηα Φ 

Μέξνο Β 
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5. α. Να γξάςεηε πνηα είλαη ηα όξγαλα Α, Β θαη Γ θαη ζε πνην 

νξγαληθό ζύζηεκα αλήθεη θάζε έλα από απηά, ζπκπιεξώλνληαο 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί.                      

                                                                            (6 x 0,25 = 1,5 μ) 

 
5. β. Να αλαθέξεηε ηε ιεηηνπξγία  ηνπ θαζελόο από ηα όξγαλα ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ πνπ 
αλαθέξνληαη πην θάησ, ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί.                           (2 x 0,25 = 0,5 μ) 

 

 

ΟΡΓΑΝΟ 

                                     

                                       ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

 

Όξγαλν 1 

Παξάγεη ηε ρνιή θαη απνηνμηλώλεη ηνλ νξγαληζκό απαιιάζζνληάο 

ηνλ από βιαβεξέο νπζίεο. 

 

Όξγαλν 3  

Δθεί νινθιεξώλεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο πέςεο θαη νη ζξεπηηθέο 

νπζίεο απνξξνθνύληαη από ηα ηνηρώκαηα ηνπ νξγάλνπ απηνύ γηα 

λα πεξάζνπλ ζην αίκα 

 
6 α. Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα πνπ παξνπζηάδνπλ νη ελδείμεηο 1 κέρξη 4, γξάθνληαο δίπια από ηνλ 

θάζε αξηζκό ην όξγαλν ζην νπνίν αληηζηνηρεί.                                                                (4 x 0,25 = 1 μ)       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

6 β. Πνην όξγαλν είλαη ππεύζπλν γηα ηε δηνρέηεπζε ηνπ ζπέξκαηνο κέζα ζην ζώκα ηεο γπλαίθαο; 

Τν πένο                                                                                                                        (1 x 0,5 = 0,5 μ)        

ΟΡΓΑΝΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΤΣΗΜΑ 

 

Όξγαλν Α:πλεύκνλεο 

 

 

Αλαπλεπζηηθό 

 

Όξγαλν Β:θαξδία 

Κπθινθνξηθό 

 

Όξγαλν Γ: ζηνκάρη  

Πεπηηθό 

 

Οπξήζξα  

Πξνζηάηεο αδέλαο 

Δπηδηδπκίδα  

Όξρεηο  
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6 γ. Να  αλαθέξεηε δπν (2) πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ε θίκσζε ζε έλαλ άληξα. 

Ζ θίκσζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη κνιύλζεηο θαη πόλνπο ζηελ θεθαιή ηνπ πένπο θαη επίζεο κπνξεί 

λα πξνθαιέζεη πόλν θαηά ηε ζηύζε θαη ηε ζεμνπαιηθή επαθή. (2x 0,25 = 0,5 μ) 

 

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

 

1. Να κειεηήζεηε ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα ην νπνίν παξνπζηάδεη έλα ηξνθηθό πιέγκα ελόο 

νηθνζπζηήκαηνο θαη λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. α. Με βάζε ην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα λα νλνκάζεηε:                       (4 x 0,25 = 1μ) 

 

α. Έλαλ παξαγσγό Θάκλνη, γξαζίδη, ζπόξνη 

β. Έλαλ πακθάγν νξγαληζκό Αξθνύδα, αγξηόγαινο 

γ.  Έλαλ θνξπθαίν ζεξεπηή Γεξάθη, αξθνύδα  

δ.  Έλαλ θπηνθάγν νξγαληζκό Πεηαινύδα, ειάθη, καξκόηα, ζθίνπξνο 
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1. β. Αλ γηα θάπνην ιόγν ηα θπηά ζην πην πάλσ νηθνζύζηεκα ζηακαηήζνπλ λα θάλνπλ ηε ιεηηνπξγία 

ηεο θσηνζύλζεζεο, πνηνη νξγαληζκνί πηζηεύεηε ζα επεξεαζηνύλ; Να  δηθαηνινγήζεηε ηελ 

απάληεζή ζαο. 

Θα επεξεαζηνύλ όινη νη νξγαληζκνί ηνπ νηθνζπζηήκαηνο γηαηί ζα ζπάζνπλ όιεο νη ηξνθηθέο    

αιπζίδεο θαη ζα δηαηαξαρζεί ε ηζνξξνπία ηνπ νηθνζπζηήκαηνο.                                               (1 x 0,5 = 0,5μ) 

 

1. γ. Να ζπκπιεξώζεηε ηα πην θάησ θνπηηά ώζηε λα δεκηνπξγήζεηε κηα ηποθική αλςζίδα ζηελ 

νπνία λα ζπκκεηέρνπλ 4 (ηέζζεξηο) νξγαληζκνί από ην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα.  (4 x 0,25 =1μ) 

 

 

 

 

1. δ. Να εμεγήζεηε, αλ ζα επεξεαζηεί ν πιεζπζκόο ηεο αξθνύδαο ζηελ πεξίπησζε πνπ κεησζεί 

πνιύ ν πιεζπζκόο ησλ πεηαινύδσλ. Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                (1 x 0,5 = 0,5μ) 

Αλ κεησζεί πνιύ ν πιεζπζκόο ησλ πεηαινύδσλ ηόηε ζα απμεζνύλ ηα ζεξάκαηα ηεο πεηαινύδαο 

(γξαζίδη, ζάκλνη), ην ειάθη, ε καξκόηα θαη ν αγξηόγαινο ζα ηξώλε πεξηζζόηεξν θαη ζα απμεζνύλ κε 

απνηέιεζκα ε αξθνύδα λα έρεη πεξηζζόηεξα ζεξάκαηα θαη λα απμεζεί ν πιεζπζκόο ηεο.  

Δλαιιαθηηθά: Θα επεξεαζηνύλ όινη νη νξγαληζκνί ηνπ νηθνζπζηήκαηνο άξα θαη ε αξθνύδα, γηαηί ζα 

ζπάζνπλ όιεο νη ηξνθηθέο αιπζίδεο θαη ζα δηαηαξαρζεί ε ηζνξξνπία ηνπ νηθνζπζηήκαηνο. 

2. Αθνύ κειεηήζεηε πξνζεθηηθά ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα, πνπ αθνξά ηελ ηαμηλόκεζε ησλ 

δσληαλώλ νξγαληζκώλ ζε Βαζίιεηα, λα απαληήζεηε ζηα εξσηήκαηα πνπ αθνινπζνύλ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ζάκλνη πεηαινύδα αγξηόγαινο γεξάθη 
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2 α. Πνην είλαη ην θξηηήξην Β θαη πνην ην θξηηήξην Γ κε βάζε ηα νπνία γίλεηαη ε ηαμηλόκεζε ησλ πην 

πάλσ νξγαληζκώλ;                                                                                                                                (2 x 0,5 = 1μ) 

Κξηηήξην Β: Αλ ηα θύηηαξα ελόο νξγαληζκνύ έρνπλ ζρεκαηηζκέλν ππξήλα                                                                                                                                             

Κξηηήξην Γ: Με πνην ηξόπν ν νξγαληζκόο εμαζθαιίδεη ηελ ηξνθή ηνπ.  

2 β.  Να αλαγλσξίζεηε κε βάζε ην ζρεδηάγξακκα ηνλ νξγαληζκό 4 θαη νξγαληζκό 5. (2 x 0,25 = 0,5 μ) 

Οξγαληζκόο 4: Μαληηάξη 

Οξγαληζκόο 5: Σρηληά 

 

2 γ. Να αλαθέξεηε ζε πνην βαζίιεην αλήθεη ν θαζέλαο από ηνπο πην θάησ νξγαληζκνύο. 

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

Οπγανιζμόρ Βαζίλειο 

Οξγαληζκόο 2 Πξώηηζηα 

Οξγαληζκόο 4 Μύθεηεο 

Οξγαληζκόο 5 Φπηά 

                                                                                                                                                                            

 

3. Να παξαηεξήζεηε πξνζεθηηθά ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα πνπ παξηζηάλεη έλα πείξακα γηα ηε 
ιεηηνπξγία ηεο θσηνζύλζεζεο θαη λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 
  

 

 

 3 α. Πνηνλ παξάγνληα κεηαβάιινπλ νη καζεηέο ζην πην πάλσ πείξακα;                          (1 x 0,5 =0,5 μ) 
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Τν Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα                                                                                                                                           
 

3 β. Πνηα ππόζεζε ζέινπλ λα ειέγμνπλ νη καζεηέο;                                                      (1 x 0,5 = 0,5 μ)        

Αλ ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα είλαη απαξαίηεηνο παξάγνληαο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο θσηνζύλζεζεο                                   

3 γ. Γηαηί ρξεζηκνπνηνύλ γπάιηλα δνρεία ζην πείξακά ηνπο;                                          (1x 0,5 = 0,5 μ) 

Γηα λα κπνξνύλ λα εηζέξρνληαη νη αθηίλεο ηνπ ήιηνπ θαη λα παξακείλεη ζηαζεξόο ν παξάγνληαο 

ειηαθό θσο ( ειηαθή ελέξγεηα).  

3 δ. Τη γίλνληαη ηα πξντόληα ηεο θσηνζύλζεζεο κεηά ην ζρεκαηηζκό ηνπο;                   (1x 0,5 = 0,5 μ) 

Φξεζηκνπνηνύληαη από ην θπηό σο ε ηξνθή ηνπ (άκπιν) 

3 ε. Να αλαθέξεηε δπν (2) κέξε ηνπ θπηνύ ζηα νπνία κπνξνύκε λα αληρλεύζνπκε άκπιν. 

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

3 ζη. Πνηα δηαδηθαζία πξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζνπκε, γηα λα κπνξέζνπκε λα θάλνπκε ηελ 

αλίρλεπζε ηνπ ακύινπ ζε έλα θπηό; Να εμεγήζεηε ηνλ ιόγν πνπ είλαη απαξαίηεην λα γίλεη πξώηα 

απηή ε δηαδηθαζία θαη κεηά ε αλίρλεπζε ηνπ ακύινπ.                                                    (2x 0,25 = 0,5 μ)                                                                                                                                                                              

Θα πξέπεη λα θάλνπκε πξώηα απνρξσκαηηζκό ηνπ θύιινπ γηαηί αλ δε γίλεη ν απνρξσκαηηζκόο, ηόηε 

δε ζα θαίλεηαη ε αιιαγή ηνπ ρξώκαηνο ηνπ ησδίνπ από θαθεθόθθηλν ζε κπιε-καύξν άξα δε ζα γίλεη ε 

αλίρλεπζε ηνπ ακύινπ. 

 

 

 

 

 

 

Οη Δηζεγήηξηεο                                                                                                Ζ Γηεπζύληξηα 

                                                                                    

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

 

Σαββνύια Κνπηηνύθε                                                                            Εσή Οδπζζέσο - Πνιπδώξνπ 

 

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

 

Κπξηαθή Αξέζηε 
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ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΛΟΓΔΡΟΠΟΤΛΟΤ     ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2013 – 2014 

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 

ΜΑΘΗΜΑ: Βηνινγία 

 

ΣΑΞΗ Α΄ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ : 06/06/2014                                          

ΥΡΟΝΟ: 1 ΩΡΑ ΚΑΙ 30 ΛΔΠΣΑ                           ύλνιν  κνλάδσλ: 20 

Ολνκαηεπώλπκν:…………………………………………………………….. 

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

ΟΓΗΓΙΔ: 1. Να γξάθεηε κόλν κε κπιέ ή καύξε πέλα. 

 2. Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε  δηνξζσηηθνύ πγξνύ. 

3. Να απαληήζεηε ζε όια ηα κέξε. 

4. Να γξάςεηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζην εμεηαζηηθό δνθίκην, ζηνλ θελό ρώξν κεηά από θάζε 

εξώηεζε. 

5. Σν γξαπηό απνηειείηαη από 9 ζειίδεο. 

 

ΜΔΡΟ Α : Μνλάδεο 6 

Τν κέξνο απηό απνηειείηαη από έμη (6) εξσηήζεηο. Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο. 

Κάζε ζσζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε κηα (1) κνλάδα 

. 

1. Να γξάςεηε ηα κέξε ηνπ κηθξνζθνπίνπ ζηελ πην θάησ εηθόλα.                                      (κνλ.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βαθμόσ: ……………………..….. 

 

Ολογράφωσ:……………………… 

 

Υπογραφή:……………………….. 

1. προςοφθάλμιοσ φακόσ 

2. αντικειμενικόσ φακόσ 

3. μικρομετρικόσ κοχλίασ 

4. φωτεινή πηγή 
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2.  Να γξάςεηε ζηνλ πην θάησ πίλαθα γηα θάζε νξγαληζκό ζε πνην βαζίιεην αλήθεη.        (κνλ.1) 

 

ΟΡΓΑΝΙΜΟ ακνηβάδα θνπλέιη ζαικνλέια ειηά 

ΒΑΙΛΔΙΟ πξώηηζηα δώα κνλήξε θπηά 

 

 

3. Να γξάςεηε ην όλνκα ηνπ νξγάλνπ κε βάζε ηε ιεηηνπξγία πνπ δίλεηε ζηνλ πίλαθα.    (κνλ.1) 

ΡΟΛΟ Αληιία ηνπ 

αίκαηνο 

Πξόζιεςε 

νμπγόλνπ 

Καζαξηζκόο 

ηνπ αίκαηνο 

Παξαγσγή ηεο 

ρνιήο 

ΟΡΓΑΝΟ θαξδηά πλεύκνλαο λεθξόο ζεθώηη 

 

4. Να γξάςεηε ηνπο ηέζζεξεηο (4) παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο 

θσηνζύλζεζεο                                                                                                                    (κνλ.1) 

i. Νεξό…………………. 

ii. Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα…………. 

iii. ρισξνθύιιε………. 

iv. Ηιηαθή ελέξγεηα………………….. 

 

5. Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ γπλαηθείνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ θαίλνληαη ζην ζρήκα.    

                                                                                                                                             (κνλ.1) 

 

 

 

 

 

 

1. ωαγωγόσ 

2. ωοθήκη 

3. μήτρα 

4. κόλποσ 



3 
 

6. Να νλνκάζεηε ηα βαζηθά κέξε ηνπ δσηθνύ θπηηάξνπ πνπ θαίλνληαη ζην ζρήκα. Τα βέιε 

δείρλνπλ αθξηβώο ην νξγαλίδην.                                                                                           (κνλ.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. κυτταρική μεμβράνη 

2. πυρήνασ 

3. κυτταρόπλαςμα 

4. μιτοχόνδριο 
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ΜΔΡΟ Β : Μνλάδεο 8 

Τν κέξνο απηό απνηειείηαη από έμη (6) εξσηήζεηο. Να απαληήζεηε κόλν ζηηο ηέζζεξηο (4). 

Κάζε ζσζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δύν (2) κνλάδεο. 

 

1. Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα κε βάζε ηελ θαηάηαμε πνπ θάλεηε γηα ηνπο πην 

θάησ νξγαληζκνύο.                                                                                                              (κνλ.2) 

ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΟΜΟΣΑΞΙΑ 

ΠΟΝΓΤΛΩΣΩΝ 

ΟΡΓΑΝΙΜΟ  ΟΜΟΣΑΞΙΑ 

ΑΠΟΝΓΤΛΩΝ 

Κξνθόδεηινο εξπεηά Ορηαπόδη καιάθηα 

βάηξαρνο ακθίβηα αρηλόο ερηλόδεξκα 

Πεξηζηέξη πηελά αξάρλε αξζξόπνδα 

άλζξσπνο ζειαζηηθά κέδνπζα Κληδόδσα 

 

2. α) Σαο δίλνληαη ηα αθόινπζα όξγαλα ηα νπνία πξέπεη λα ηα θαηαηάμεηε ζην νξγαληθό 

ζύζηεκα πνπ αλήθνπλ.                                                                                                       (κνλ.1) 

Όξγαλν Οξγαληθό ζύζηεκα 

1. πλεύκνλεο Αλαπλεπζηηθό 

2. ζηνκάρη πεπηηθό 

3. θιέβεο θπθινθνξηθό 

4. όξρεηο αλαπαξαγσγηθό 

 

β. Να γξάςεηε κε απιά ιόγηα ην  βαζηθό ξόιν γηα ηα εμήο κέξε ηνπ θπηηθνύ θπηηάξνπ.   (κνλ.1) 

 

I. Κπηηαξηθό ηνίρσκα: 

Πξνζηαζία θαη ζηήξημε ηνπ θπηηθνύ θπηηάξνπ…………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

II. ρισξνπιάζηεο:  

Τν νξγαλίδην ηνπ θπηηθνύ θπηηάξνπ ζην νπνίν γίλεηαη ε θσηνζύλζεζε. Πεξηέρεη ηε 

ρισξνθύιιε. 

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

III. ρπκνηόπην: Απνζεθεπηηθόο ρώξνο λεξνύ θαη άιισλ νπζηώλ ζην θπηηθό 

θύηηαξν.……………………………………………………. 

IV. κηηνρόλδξην: Τν νξγαλίδην ζην νπνίν γίλεηαη ε απειεπζέξσζε ηεο ελέξγεηαο από ηελ 

θαύζε ησλ ζξεπηηθώλ κε νμπγόλν 

……………………………………………………….…………………………………… 
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3.α. Να δώζεηε ηνλ νξηζκό ηεο θσηνζύλζεζεο.                                                                 (κνλ.1) 

Η δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ηα θπηά παξάγνπλ ζξεπηηθέο νπζίεο αθνύ πξνζιάκβάλνπλ δηνμείδην 

ηνπ άλζξαθα, λεξό θαη ειηαθή ελέξγεηα. Γίλεηαη ζηνπο ρισξνπιάζηεο 

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

β. Να γξάςεηε ζε ζπληνκία ηέζζεξεηο (4 ) ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε θσηνζύλζεζε είλαη 

ζεκαληηθή ιεηηνπξγία γηα ηε δσή ζηνλ πιαλήηε.                                                                  (κνλ.1) 

I. Παξάγεη ηξνθή γηα ηα θπηά  

II. Δεζκεύεη κεγάιεο πνζόηεηεο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα από ηελ αηκόζθαηξα κεηώλνληαο ην 

θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ 

III. Απειεπζέξσζε κεγάισλ πνζνηήησλ νμπγόλνπ ζηελ αηκόζθαηξα 

IV. Από ηα θπηά μεθηλά ε ηξνθηθή αιπζίδα 

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

4.  α. Να γξάςεηε ηα ηέζζεξα (4) επηζηεκνληθά θξηηήξηα ηαμηλόκεζεο ησλ νξγαληζκώλ: (κνλ.1) 

i. Πόζα θύηηαξα ρξεηάδνληαη γηα λα δνκεζεί ν νξγαληζκόο. 

ii. Τα θύηηαξα πνπ δνκνύλ ην ζώκα ηνπ νξγαληζκνύ έρνπλ ππξήλα ή όρη 

iii. Ύπαξμε ή όρη θπηηαξηθνύ ηνηρώκαηνο ζηα θύηηαξα 

iv. Ο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν εμαζθαιίδεη ηε ηξνθή ηνπ ν νξγαληζκόο 

 

     β. Να γξάςεηε δύν (2) βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζειαζηηθώλ.                                  (κνλ.1) 

 

i. Φέξνπλ ηξίρσκα ζην ζώκα ηνπο 

ii. Γελλνύλ κηθξά ηα νπνία ζπιάδνπλ. 
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5.α. Να εμεγήζεηε ηη είλαη ε επηζηεκνληθή κέζνδνο.                                                          (κνλ.0.5) 

Η δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη γηα λα απαληεζεί κηα ππόζεζε αθνύ γίλνπλ θάπνηα πεηξάκαηα, 

γίλεη αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη βγνπλ ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ νδεγεί ζηε δηαηύπσζε ελόο 

θαλόλα. 

 

β. Να ζπκπιεξώζεηε ηα ζηάδηα πνπ αθνινπζνύληαη ζε κηα επηζηεκνληθή κέζνδν.        (κνλ.1.5) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ αλδξηθνύ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ θαίλνληαη ζην ζρήκα    

                                                                                                                                       (κνλ.2)    

 

1. πξνζηάηεο αδέλαο   2. ζπεξκαηηθόο πόξνο   3. Επηδηδπκίδα  4. νπξήζξα 

5. ζπεξκαηνδόρνο θύζηε 6. Πένο 7. Όξρεηο 8. όζρεν 

 

 

 

 

 

 

παρατήρηςη ερώτημα 

ςυμπεράςματα αποτελέςματα 

πείραμα υπόθεςη 
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ΜΔΡΟ Γ : Μνλάδεο 6.  

Τν κέξνο απηό απνηειείηαη από ηξεηο (3) εξσηήζεηο. Να απαληήζεηε  κόλν ζηηο δύν (2). 

Κάζε ζσζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε ηξεηο (3) κνλάδεο. 

 

1.  α) Να γξάςεηε ηα θύξηα γεγνλόηα πνπ ζπκβαίλνπλ ζηα ηέζζεξα (4) ζηάδηα ηνπ θαηακήληνπ 

θύθινπ ηεο γπλαίθαο.                                                                                                           (κνλ.1) 

Υξνληθό ζηάδην ΓΔΓΟΝΟΣΑ 

1.  1
ε
- 5

ε
 κέξα Έκκελε ξύζε (απνβνιή αγνληκνπνίεηνπ σαξίνπ καδί κε βιέλλα θαη αίκα 

από ην ελδνκήηξην) 

2. 6
ε
- 13

ε
 κέξα Ωξίκαλζε σαξίνπ θαη πάρπλζε ελδνκεηξίνπ 

3. 14
ε
 κέξα Ωνξξεμία (απειεπζέξσζε σαξίνπ από ηε σνζήθε), ν βιελλνγόλνο 

ζπλερίδεη λα αλαπηύζζεηαη 

4. 15
ε
 -28

ε
 κέξα Πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ βιελλνγόλνπ. Αλ δελ γίλεη γνληκνπνίεζε ηόηε 

μεθηλά λένο θύθινο 

 

β. Να εμεγήζεηε πσο επηηπγράλεηαη ε θπηηαξηθή εμεηδίθεπζε  δίλνληαο θαη έλα παξάδεηγκα                                              

                                                                                                                                           (κνλ.1) 

Τν θάζε θύηηαξν αλάινγα κε ηε δνπιεηά πνπ θάλεη ζηνλ νξγαληζκό έρεη θαη θαζνξηζκέλε δνκή. 

Παξάδεηγκα: Τν εξπζξνθύηηαξν έρεη ζθαηξηθό ζρήκα ζαλ δίζθνο, ρσξίο ππξήλα γηα λα 

κεηαθέξεη ην νμπγόλν 

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

 

γ.  Να εμεγήζεηε κε απιά ιόγηα ηελ αξρή: «Τν θύηηαξν απνηειεί ηε βαζηθή κνλάδα ηεο 

δσήο»                                                                                                                                 (κνλ.1) 

Τν ζώκα ελόο νξγαληζκνύ απνηειείηαη από θύηηαξν/α. Τα θύηηαξα είλαη δσληαλά θαη εθηεινύλ 

όιεο ηηο  απαξαίηεηεο ιεηηνπξγίεο.  
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2.  α) Να γξάςεηε ηέζζεξεηο (4) επηπηώζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ γηα ηε δσή 

ζηνλ πιαλήηε.                                                                                                                 (κνλ. 1) 

I. Υπεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε 

II. Ληώζηκν ησλ πάγσλ 

III. Πιεκκύξεο 

IV. Εμαθάληζε εηδώλ πνπ επεξεάδνληαη από ηελ ππεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε 

 

β.  Σαο δίλεηαη ε εηθόλα ηνπ νηθνζπζηήκαηνο  ελόο δάζνπο. Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ εμήο 

πίλαθα.                                                                                                                               (κνλ.2)  

 

Αβηνηηθνί 

παξάγνληεο 

Βηνηηθνί  

παξάγνληεο 

Απηόηξνθνη 

νξγαληζκνί 

Δηεξόηξνθνη 

νξγαληζκνί 

1. λεξό 1. δέληξα 1. δέληξα 1. πεηαινύδα 

2. έδαθνο 2. πνπιηά 2. ζάκλνη 2. ειάθη 
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3.α. Να γξάςεηε δύν (2) ξόινπο ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο.                                 (κνλ.1) 

I. Παξαγσγή γελλεηηθώλ θπηηάξσλ 

II. Αλαπαξαγσγή ηνπ είδνπο 

  

β.  Η Άλλα είλαη παληξεκέλε κε ην Δεκήηξε θαη ζέινπλ λα απνθηήζνπλ παηδί.  Ο θαηακήληνο 

ηεο θύθινο δηαξθεί 28 κέξεο. Με βάζε ηνλ πίλαθα πνπ δίλεηαη λα ππνινγίζεηε ηα εμήο: 

      ΙΟΥΝΙΟΣ 2014     

Δε Τρ Τε Πε Παρ 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             

 

i. Αλ ε Άλλα είρε πεξίνδν ζηηο 1 Ινύληνύ (πξώηε κέξα ηνπ θύθινπ ηεο) λα ππνινγίζεηε πνηα 

εκεξνκελία ζα έρεη σνξξεμία;     Σηηο 14 Ινπλίνπ.                                                                           

(κνλ. 0.5) 

ii. Να ππνινγίζεηε πνηα ρξνληθή πεξίνδν είλαη ε θξίζηκε ηεο πεξίνδνο (γόληκεο κέξεο)                   

     Από ηηο 11-16 Ινπλίνπ. Τα ζπεξκαηνδσάξηα επηδνύλ εληόο ηνπ γπλαηθείνπ ζπζηήκαηνο 

γηα 3 κέξεο ελώ ην σάξην γηα 1 κέξα. Πξνζζέηνπκε κηα κέξα αλ ε σνξξεμία γίλεη ηελ 15
ε
 

κέξα.    (κνλ. 1) 

iii. Πόηε αλακέλεηαη ε έλαξμε ηνπ επόκελνπ θαηακήληνπ θύθινπ αλ δελ γίλεη γνληκνπνίεζε;       

29 Ινπλίνπ. Ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ θαηακήληνπ θύθινπ                                                                                                                              

(κνλ. 0.5) 

 

 

 

 

 

 

Ο Δηεπζπληήο                                                                                Οη εηζεγεηέο 

                                                                                                      Παληειήο Σπύξνπ 

                                                                                                      Νίθε Σηαύξνπ 

Αιέμαλδξνο Αιεμάλδξνπ 
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ΓΤΜΝΑΗΟ ΑΓΗΟΤ ΗΩΑΝΝΖ              ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ: 2013 – 2014 

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΗΟΤΝΗΟΤ 

ΜΑΘΖΜΑ: ΒΗΟΛΟΓΗΑ             ΣΑΞΖ: Α΄                            

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ: Παξαζθεπή, 6 / 6 / 2014                              ΒΑΘΜΟ:                  ……...……… 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1.30΄ 

ΩΡΑ: 7:45 – 9:15                        ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ/ΣΡΗΑ:………...…………………….. 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ:…………………….……………….. ΣΜΖΜΑ:…………… ΑΡ:………….. 

ΤΟ ΔΞΔΤΑΣΤΗΚΟ ΓΟΚΗΜΗΟ ΑΠΟΤΔΛΔΗΤΑΗ ΑΠΟ ΣΡΗΑ (3) ΜΔΡΖ ΚΑΗ ΔΝΝΔΑ (9) ΔΛΗΓΔ 

Οδεγίεο: Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πγξνύ ή ηαηλίαο. Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε κόλν κπιε πέλαο. 

ΜΔΡΟ Α  

Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο (1-6). Κάζε ζσζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε κία (1) 

κνλάδα. 

 

Δξώηεζε 1  

(α) Κάησ από ηηο εηθόλεο Α θαη Β λα γξάςεηε κηα (δηαθνξεηηθή) ιεηηνπξγία πνπ λα δηθαηνινγεί όηη ν 

αληίζηνηρνο νξγαληζκόο είλαη δσληαλόο. 

 

 

 

         

 

Λεηηνπξγία: αλαπλνή                               Λεηηνπξγία: αλαπαξαγσγή  

    (2 x 0,25 = 0,5 κ.) 

(β) Πνηα είλαη ε βαζηθή δηαθνξά κεηαμύ άβησλ θαη λεθξώλ ζσκάησλ; 

Σα άβηα ζώκαηα δελ έρνπλ δσή ελώ ηα λεθξά ζώκαηα θάπνηε είραλ δσή θαη ηώξα δελ έρνπλ 

      (1 x 0,5 = 0,5 κ.)  

Δξώηεζε 2 

Σηνλ πην θάησ πίλαθα λα νλνκάζεηε ηα πξντόληα ηεο θσηνζύλζεζεο (Α θαη Β) θαη λα αλαθέξεηε ηε 

ρξεζηκόηεηα ηνπ θάζε πξντόληνο, γηα όινπο ηνπο δσληαλνύο νξγαληζκνύο. 

Πξντόλ Όλνκα πξντόληνο Φξεζηκόηεηα 

 

Α 

 

Ομπγόλν 

 

Απαξαίηεην γηα ηελ αλαπλνή όισλ 

ησλ νξγαληζκώλ 

 

 

Β 

 

γιπθόδε 

 

 

Δίλαη ζξεπηηθή νπζία γηα όινπο 

ηνπο νξγαληζκνύο 

 

       (4 x 0,25 = 1 κ.) 

Α Β 

ήλιοσ 
    Α 

  Β 

http://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Z-WVHWWtnZQLwM&tbnid=dwfP-IKiP2AEPM:&ved=0CAUQjRw&url=http://pngimg.com/img/insects/butterfly&ei=22mDU9O2Fcay7AacsIAI&bvm=bv.67720277,d.ZGU&psig=AFQjCNHUH08Wqkm7_uAqO_LWIz6tl7DvQA&ust=1401207615294880
http://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=0fTZwYCKmEMR_M&tbnid=pCo53jO2EUm-CM:&ved=0CAUQjRw&url=http://moonglowlilly.deviantart.com/art/Small-Fruit-Tree-354251520&ei=jG6DU7zuOMSO7AaR6ICYDw&bvm=bv.67720277,d.ZGU&psig=AFQjCNE7tUiHiEFSkRz2Z-G0BMcQ8OtgTg&ust=1401208308591827
https://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=u3h-ljbizMs-xM&tbnid=LEMgPHouDBl7SM:&ved=0CAUQjRw&url=https://plus.google.com/111089477969055003681&ei=hW-DU8iVNpKh7AbUqoHYDg&bvm=bv.67720277,d.ZGU&psig=AFQjCNE7tUiHiEFSkRz2Z-G0BMcQ8OtgTg&ust=1401208308591827
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Δξώηεζε 3 

(α) Σε πνην βαζίιεην αλήθεη ν κνλνθύηηαξνο νξγαληζκόο πνπ θαίλεηαη ζην ζρήκα; 

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  

Αλήθεη ζηα πξώηηζηα δηόηη έρεη ππξήλα 

(β) Να γξάςεηε δύν δηαθνξέο κεηαμύ ηνπ αγξηλνύ θαη ηεο ιαηδηάο, νη νπνίεο λα 

δηθαηνινγνύλ ηελ θαηάηαμε ησλ δύν νξγαληζκώλ ζε δηαθνξεηηθά βαζίιεηα.                          

i. Σν αγξηλό είλαη εηεξόηξνθνο νξγαληζκόο ελώ ε ιαηδηά απηόηξνθνο    

 ii. Σα θύηηαξα ηνπ αγξηλνύ δελ έρνπλ θπηηαξηθό ηνίρσκα ελώ ηεο ιαηδηάο έρνπλ 

         (2 x 0,5 = 1 κ.) 

Δξώηεζε 4 

 Να ζπκπιεξώζεηε ηα θνπηηά Α – Γ πνπ θαίλνληαη πην θάησ, έηζη ώζηε λα ζρεκαηίζεηε κηα ηξνθηθή 

αιπζίδα ζηελ νπνία ε ζαύξα λα έρεη ζεξεπηή ην γεξάθη θαη ζήξακα ηελ αθξίδα. 

 

 

 

  (4 x 0,25 = 1 κ.) 

Δξώηεζε 5  

Σην ζρήκα θαίλνληαη αλζξώπηλα θύηηαξα κεηά από κεγέζπλζε ζην 

δηπιαλό κηθξνζθόπην. 

(α) i. Από πνύ πξνέξρνληαη ηα θύηηαξα απηά;  

Από ην βιελλνγόλν ηνπ ζηόκαηνο 

ii. Πόζε είλαη ε ηειηθή κεγέζπλζε ησλ πην πάλσ θπηηάξσλ; 400X  

                                                                                        (2 x 0,25 = 0,5 κ.)  

(β) Να εμεγήζεηε αλ, ην ζύλνιν ησλ πην πάλσ θπηηάξσλ, απνηειεί ηζηό.  

   Απνηειεί ηζηό δηόηη είλαη όκνηα κνξθνινγηθά θύηηαξα θαη είλαη εηδηθεπκέλα λα θάλνπλ ηελ ίδηα  

ιεηηνπξγία. 

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

Δξώηεζε 6 

Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ πνπ θαίλνληαη πην θάησ. 

 

 

 

  

 

νζηό ζηνκάρη εγθέθαινο λεθξνί 

                                                                                                                                           (4 x 0,25 = 1 κ.) 

 

πυρήνασ 

10X 

40X 

ρνξηάξη ακρίδα σαύρα γεξάθη 

Β Γ Γ Α 

http://www.biology-resources.com/drawing-paramecium-ciliary.html
http://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=2yp-Q7nniGeV6M&tbnid=Vj-XNWLV87RRaM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.icapp.ch/2.Ebene/3menue/eservices_details.html&ei=83aDU9CODJOB7QbnuIGYBg&psig=AFQjCNE5S9PTRt2yDT6No8Kco_4is4gyxQ&ust=1401210977888186
http://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Ri3qCnhlxrwT_M&tbnid=0Ii25C21Qi8I9M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.organsofthebody.com/stomach/&ei=TXeDU9TiOIPY7AbstoEY&psig=AFQjCNG_jt7elMtz9lQzNEbwUQk3lWiDSQ&ust=1401211072781563
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ΜΔΡΟ Β : 

Να απαληήζεηε κόλν ζηηο ηέζζεξηο (4) από ηηο έμη (6) εξσηήζεηο. Κάζε ζσζηή απάληεζε 

βαζκνινγείηαη κε δύν (2) κνλάδεο. 

 

Δξώηεζε 1 

(α) Έλαο θαζεγεηήο Βηνινγίαο δήηεζε από δύν καζεηέο ηνπ, ηνλ Κώζηα θαη ηνλ Παύιν, λα 

νκαδνπνηήζνπλ ηνπο πην θάησ νξγαληζκνύο: 

 

 

 

 

 

Α: Νπρηεξίδα         Β: Γπξίλνο          Γ: Χάξη                 Γ: Πνληηθόο       Δ: Γειθίλη 

 

Οη απαληήζεηο ησλ δύν καζεηώλ, ήηαλ δηαθνξεηηθέο θαη θαίλνληαη ζηνλ πην θάησ πίλαθα. Πνην 

ραξαθηεξηζηηθό ρξεζηκνπνίεζε ν θάζε καζεηήο γηα λα δεκηνπξγήζεη ηηο νκάδεο ηνπ; 

 

Μαζεηήο Οκάδεο Φαξαθηεξηζηηθό 

Κώζηαο Οκάδα 1: Α,Γ,Δ 

Οκάδα 2: Β,Γ 

 

Ο ηξόπνο αλαπλνήο (πλεύκνλεο/ βξάγρηα) 

Παύινο Οκάδα 1: Α,Γ 

Οκάδα 2: Β,Γ,Δ 

 

Ο ηόπνο πνπ δνπλ (μεξά /ζάιαζζα) 

                            (2 x 0,25 = 0,5 κ.) 

 

(β) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα πνπ αθνξά ηελ ηαμηλόκεζε ηνπ αλζξώπνπ ζε βαζίιεην, 

ζπλνκνηαμία θαη νκνηαμία, γξάθνληαο θαη έλα ραξαθηεξηζηηθό πνπ αληηζηνηρεί ζην θαζέλα. 

 

ΑΝΘΡΩΠΟ 

Βαζίιεην Σπλνκνηαμία Οκνηαμία 

 

Εώα 

 

 

πνλδπισηά  

 

Θειαζηηθά  

Φαξαθηεξηζηηθό βαζηιείνπ Φαξαθηεξηζηηθό ζπλνκνηαμίαο Φαξαθηεξηζηηθό νκνηαμίαο 

 

Πνιπθύηηαξνη νξγαληζκνί 

 

Έρνπλ ζπνλδπιηθή ζηήιε  

 

 

Σν δέξκα ηνπο θαιύπηεηαη κε 

ηξίρεο 

                           (6 x 0,25 = 1,5 κ.) 

http://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=NH1R3qoGqdZncM&tbnid=DZbGJye6k85-xM:&ved=0CAUQjRw&url=http://dallas.wildlifepro.net/category/bat-removal-exclusion/&ei=lz6EU7SKHMqq7QaHlIDYBQ&bvm=bv.67720277,d.ZGU&psig=AFQjCNH44PO5kEUflsNP0yIDfUs292W2Yw&ust=1401262098887528
http://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=c2xcoAI7l4-7eM&tbnid=WNSnV2tkOQGs5M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.imaginarium.gr/51370.htm&ei=nz-EU6mkJeyv7AbXrIHwDQ&bvm=bv.67720277,d.ZGU&psig=AFQjCNFRcpD79h44_ZRRvLhEYMbSRXe5uQ&ust=1401262343715158
http://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Yk7W_FDy9vQTtM&tbnid=_6iH0nNeLyolDM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.warrenphotographic.co.uk/26019-wood-mouse&ei=lkCEU_PTLsOV7AbExIHABw&bvm=bv.67720277,d.ZGU&psig=AFQjCNG5uJmr0k08kH_h6diqBAAzkabvBQ&ust=1401262596173364
http://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=JM8rqbHbKbGWDM&tbnid=Iip9Ww1wj2LcYM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.fotoplayer.com/v4/slidenav.php?folder=non-jpg-formats/&file=Dolphin.png&ei=5kCEU5mNAdOS7Ab3yIGoAg&bvm=bv.67720277,d.ZGU&psig=AFQjCNGZhWNf88MKtwmliAeQ2COb5XeGaw&ust=1401262676182163
http://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=UbFni7kVi9wF8M&tbnid=fKq140jRf2T__M:&ved=0CAUQjRw&url=http://1393.gr.all.biz/psari-lythrni-ristis-poititas-g2366&ei=RUGEU7G-CMLB7Ab76IA4&bvm=bv.67720277,d.ZGU&psig=AFQjCNFN8Ga21x3msgGS7sQEVa5aHRelJg&ust=1401262760184282
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Δξώηεζε 2 

Σην δηπιαλό ζρήκα θαίλεηαη ην αλδξηθό αλαπαξαγσγηθό ζύζηεκα. 

(α) Να νλνκάζεηε ηηο ελδείμεηο 1 θαη 2. 

1= επηδηδπκίδα 

2= νπξήζξα 

                                                                           

 (2 x 0,25 = 0,5 κ.) 

(β) Να αλαθέξεηε ην όξγαλν ηνπ άλδξα πνπ είλαη ππεύζπλν γηα ηελ πην θάησ ιεηηνπξγία : 

i. Μεηαθνξά ηνπ ζπέξκαηνο ζηελ νπξήζξα: ζπεξκαηηθόο πόξνο 

ii. Γηνρέηεπζε ηνπ ζπέξκαηνο ζην ζώκα ηεο γπλαίθαο: πένο 

iii. Παξαγσγή εθθξηκάησλ θαη ζπεξκαηνδσαξίσλ: όξρεηο 

             (3 x 0,25 = 0,75 κ.) 

(γ) Σην ηέινο θάζε πξόηαζεο λα βάιεηε Σ αλ είλαη ζσζηή θαη Λ αλ είλαη ιάζνο. 

i. Τν ζπέξκα απνηειείηαη κόλν από δηάθνξα εθθξίκαηα.  Λ 

ii. Ζ θίκσζε  κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζηεηξόηεηα ζηνλ άλδξα. Λ 

iii. Τα όξγαλα πνπ παξάγνπλ εθθξίκαηα νλνκάδνληαη αδέλεο.                (3 x 0,25 = 0,75 κ.) 

 

 

Δξώηεζε 3 

Σην ζρήκα θαίλεηαη έλα θπηηθό θύηηαξν. 

(α) Να νλνκάζεηε ηηο ελδείμεηο 1 θαη 2. 

1= θπηηαξόπιαζκα , 2= ρπκνηόπην 

                                                                                       (2 x 0,25 = 0,5 κ.) 

(β) Πνηνο είλαη ν ξόινο ησλ πην θάησ ζε έλα θπηηθό θύηηαξν. 

i. Ππξήλαο: πεξηέρεη ην γελεηηθό πιηθό πνπ ειέγρεη όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ θπηηάξνπ 

ii. Κπηηαξηθό ηνίρσκα: πξνζηαηεύεη ην θπηηθό θύηηαξν θαη ηνπ δίλεη ζηαζεξό ζρήκα 

    (2 x 0,25 = 0,5 κ.) 

(γ) Σε πνην νξγαλίδην ηνπ θπηηθνύ θπηηάξνπ: 

i. Παξάγεηαη ε γιπθόδε; ρισξνπιάζηεο 

ii. Καίγεηαη ε γιπθόδε  κε ηε βνήζεηα ηνπ νμπγόλνπ θαη απειεπζεξώλεηαη ελέξγεηα; κηηνρόλδξην 

                (2 x 0,25 = 0,5 κ.) 

(δ) Να γξάςεηε: 

i. Έλαλ νξηζκό γηα ην ηη είλαη θύηηαξν: είλαη ε δνκηθή θαη ιεηηνπξγηθή κνλάδα ηεο δσήο 

ii. Μηα δηαθνξά κεηαμύ θπηηθνύ θαη δσηθνύ θπηηάξνπ: ην θπηηθό θύηηαξν έρεη ρισξνπιάζηεο 

ελώ ην δσηθό όρη 

    (2 x 0,25 = 0,5 κ.) 

1 

2 

1 2 
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Δξώηεζε 4 

(α) Τη νλνκάδνπκε νξγαληθό ζύζηεκα; 

Σν ζύλνιν νξγάλσλ πνπ ζπλεξγάδνληαη κεηαμύ ηνπο γηα λα θάλνπλ κηα επξύηεξε ιεηηνπξγία ελόο 

πνιπθύηηαξνπ νξγαληζκνύ 

      (1 x 0,5 = 0,5 κ.) 

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

αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ, θαζώο θαη πνηα ιεηηνπξγία επηηειεί, ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πην θάησ πίλαθα. 

Όξγαλα Οξγαληθό Σύζηεκα Λεηηνπξγία 

 

 

 

 

Κπθινθνξηθό ζύζηεκα 

Λεηηνπξγεί σο αληιία. Γέρεηαη ην αίκα από όια ηα 

όξγαλα ηνπ ζώκαηνο θαη αθνύ ην ζηείιεη ζηνπο 

πλεύκνλεο γηα λα εκπινπηηζηεί κε νμπγόλν, ζηε 

ζπλέρεηα ην ζηέιλεη ζε όιν ην ζώκα 

 

 

 

 

Αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα 

Βνεζνύλ ζηελ αλαπλνή. Γηεπθνιύλνπλ ηελ 

πξόζιεςε νμπγόλνπ θαη ηελ απνβνιή ηνπ 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 

       (4 x 0,25 = 1 κ.) 

(γ) Γίπια από ηηο πην θάησ πξνηάζεηο λα γξάςεηε ην όξγαλν ηνπ αλζξώπνπ πνπ επηηειεί ηελ 

αληίζηνηρε ιεηηνπξγία. 

Λεηηνπξγία Οξγάλνπ Όξγαλν 

Πέςε θαη απνξξόθεζε νπζηώλ ηεο ηξνθήο. 

 

Λεπηό έληεξν 

 

Παξαγσγή ηεο ρνιήο. 

 

 

πθώηη  

    (2 x 0,25 = 0,5 κ.) 

 

Δξώηεζε 5 

(α) Να νλνκάζεηε ηηο ελδείμεηο 1 θαη 2 ηνπ δηπιαλνύ ζρήκαηνο. 

1= κήηξα , 2= νκθάιηνο ιώξνο 

                                                                                         (2 x 0,25 = 0,5 κ.) 

(β) Πνηνο είλαη ν ξόινο ησλ πην θάησ; 

i. Ακληαθό πγξό: πξνζηαηεύεη ην έκβξπν από επηδξάζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο 

ii. Πιαθνύληαο: πξνκεζεύεη ην έκβξπν κε ζξεπηηθέο νπζίεο θαη νμπγόλν 

         (2 x 0,5 = 1 κ.) 

(γ) i. Αλ ε θύεζε γηα ην πην πάλσ έκβξπν μεθίλεζε ζηηο 15 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2014, πνην κήλα 

αλακέλεηαη ν ηνθεηόο ηνπ; ηνλ Ννέκβξην 

1 
2 

 

http://www.google.com.cy/imgres?imgurl=http://www.ucl.ac.uk/news/news-articles/1104/heart.jpg&imgrefurl=http://www.ucl.ac.uk/news/news-articles/1104/11040501&h=350&w=350&tbnid=89vkuw4kiQCRRM:&zoom=1&docid=ee3JN37DkwJcGM&hl=el&ei=iXeDU_yAKtPe7AaZvIBg&tbm=isch&ved=0CJ0BEDMoLjAu&iact=rc&uact=3&dur=142089&page=3&start=31&ndsp=21
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     ii. Από πνην όξγαλν ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο γπλαίθαο εμέξρεηαη ην έκβξπν θαηά ηνλ 

ηνθεηό; από ηνλ θόιπν 

    (2 x 0,25 = 0,5 κ.) 

 

Δξώηεζε 6 

(α) Με ηε βνήζεηα ηνπ πην θάησ πίλαθα, ζηνλ νπνίν δίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα θάπνηνπο νξγαληζκνύο, 

λα απαληήζεηε ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ θαη λα δηθαηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο. 

i. Ο νξγαληζκόο Α κπνξεί λα αλήθεη ζηα ςάξηα; Όρη δηόηη ηα ςάξηα έρνπλ δέξκα κε ιέπηα 

ii. O νξγαληζκόο Β κπνξεί λα αλήθεη ζηα ακθίβηα; Όρη δηόηη ηα ακθίβηα δνπλ θαη ζην λεξό θαη ζηελ 

μεξά 

iii. Πνηνο από ηνπο πην πάλσ νξγαληζκνύο αλήθεη ζηελ νκνηαμία ησλ εξπεηώλ; Ο νξγαληζκόο Γ δηόηη 

ην δέξκα ηνπ θαιύπηεηαη κε θνιίδεο 

iv. Σε πνην βαζίιεην αλήθεη ν νξγαληζκόο Δ; ηνπο κύθεηεο δηόηη έρεη θύηηαξα κε θπηηαξηθό 

ηνίρσκα πνπ δελ θσηνζπλζέηνπλ 

v. Σε πνην βαζίιεην αλήθεη ν νξγαληζκόο Ε; ηα θπηά δηόηη κόλν ζην βαζίιεην απηό νη νξγαληζκνί 

είλαη πνιπθύηηαξνη, έρνπλ θύηηαξα κε ππξήλα θαη παξάγνπλ ηελ ηξνθή 

(5 x 0,25 = 1,25 κ.) 

(β) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο: 

Ζ δηαδηθαζία, πνπ αθνινπζνύλ νη επηζηήκνλεο, γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ νξγαληζκώλ νλνκάδεηαη 

ηαμηλόκεζε θαη βαζίδεηαη πάληα ζε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα. Ο θιάδνο  ηεο Βηνινγίαο πνπ αζρνιείηαη 

κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ νξγαληζκώλ νλνκάδεηαη ηαμηλνκία . 

(3 x 0,25 = 0,75 κ.) 

 

  

Οξγαληζκόο Πιεξνθνξίεο 

Α Γελλά απγά ζην λεξό θαη ην δέξκα ηνπ είλαη ιείν θαη πγξό.  

Β Εεη θαη πνιιαπιαζηάδεηαη κόλν ζην λεξό. 

Γ Γελλά απγά κε ζθιεξό θέιπθνο ζηελ μεξά θαη αλαπλέεη κε πλεύκνλεο.  

Γ Γελλά απγά ζηελ μεξά θαη ην δέξκα ηνπ θαιύπηεηαη από θνιίδεο. 

Δ 
Πνιπθύηηαξνο νξγαληζκόο, κε θύηηαξα πνπ έρνπλ ππξήλα θαη θπηηαξηθό ηνίρσκα 

θαη δελ θσηνζπλζέηνπλ.  

Ε 
Πνιπθύηηαξνο νξγαληζκόο κε θύηηαξα πνπ έρνπλ ππξήλα θαη παξάγεη ηελ ηξνθή 

ηνπ.   
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ΜΔΡΟ Γ: 

Να απαληήζεηε κόλν ζηηο δύν (2) από ηηο ηξεηο (3) εξσηήζεηο. Κάζε ζσζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη 

κε ηξεηο (3) κνλάδεο. 

 

Δξώηεζε 1 

Σην ζρήκα θαίλεηαη ην αλαπαξαγσγηθό ζύζηεκα ηεο γπλαίθαο. 

(α) Τη δείρλνπλ νη αξηζκνί 1 θαη 2; 

1= σαγσγόο , 2= ηξάρεινο 

   (2 x 0,25 = 0,5 κ.) 

(β) Γύν ιεηηνπξγίεο ησλ σνζεθώλ είλαη: 

i. Δθθξίλνπλ δηάθνξεο γπλαηθείεο νξκόλεο 

ii. Απειεπζεξώλνπλ ζπλήζσο κηα θνξά ηνλ κήλα έλα σάξην 

    (2 x 0,25 = 0,5 κ.) 

(γ) Αλ Α = ζειπθό γελλεηηθό θύηηαξν θαη Β= αξζεληθό γελλεηηθό θύηηαξν, λα απαληήζεηε ηα πην 

θάησ:   

  i. Τη ζρήκα έρεη ην θύηηαξν Α; ζθαηξηθό 

 ii. Πνηνο  είλαη  ν ηξόπνο  θίλεζεο  ηνπ θπηηάξνπ Β; ελεξγεηηθή θίλεζε κε ηε βνήζεηα ηεο νπξάο 

iii. Σε πνην όξγαλν γίλεηαη ε έλσζε ησλ θπηηάξσλ Α θαη Β; ζηνλ σαγσγό 

iv. Πώο νλνκάδεηαη ε έλσζε ησλ ππξήλσλ ησλ θπηηάξσλ Α θαη Β; γνληκνπνίεζε 

       (4 x 0,25 = 1 κ.) 

(δ) Τη είλαη ε έκκελε ξύζε θαη πόζν δηαξθεί; 

Δίλαη ε απνβνιή ηνπ θαηεζηξακκέλνπ ελδνκεηξίνπ ζαλ βιέλλα κε αίκα δηακέζνπ ηνπ θόιπνπ 

Γηαξθεί 3 – 5 κέξεο 

(1 x 0,5 = 0,5 κ.) 

(ε) Ο Κώζηαο θαη ε Διέλε είλαη έλα δεπγάξη πνπ απνθάζηζε λα θάλεη παηδί. Ζ Διέλε (κε θαηακήλην 

θύθιν 28 εκεξώλ) είρε πεξίνδν ζηηο 5 Ηνπλίνπ. 

i. Πνηα κέξα ηνπ Ηνπλίνπ αλακέλεηαη λα έρεη σνξξεμία ε 

Διέλε; ηηο 18 Ηνπλίνπ 

ii. Πνηεο κέξεο ηνπ Ηνπλίνπ, κπνξεί ε Διέλε λα κείλεη έγθπνο 

αλ έρεη ζεμνπαιηθή επαθή ; 

Από ηηο 15 κέρξη ηηο 20 Ηνπλίνπ 

 

    (2 x 0,25 = 0,5 κ.) 

 

 

1 

2 

 
Α 

Β 
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Δξώηεζε 2  

Να κειεηήζεηε ην πην θάησ ηξνθηθό πιέγκα θαη λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(α) Να νλνκάζεηε έλαλ νξγαληζκό: 

i. πακθάγν : θόηα   ii. απηόηξνθν: ρνξηάξη 

iii. θαηαλαισηή: βάηξαρνο   iv. ζαξθνθάγν : θίδη                                                          

(4 x 0,25 = 1 κ.) 

(β) Να αλαθέξεηε:  

   i.      Έλαλ νξγαληζκό γηα ηνλ νπνίν αληαγσλίδνληαη νη θνξπθαίνη ζεξεπηέο: ιαγόο. 

  ii.   Τί δείρλνπλ ηα βέιε ζηηο πην πάλσ ηξνθηθέο αιπζίδεο: ηε θαηεύζπλζε κεηαθνξάο ηεο ελέξγεηαο 

iii. Από  πνύ εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηά  ηνπ ην ρνξηάξη θαη από πνύ ην ζαιηγθάξη. 

Φνξηάξη: από ηνλ ήιην Σαιηγθάξη: από ην καξνύιη 

                  (4 x 0,25 = 1 κ.) 

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

δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  Έλα ηξνθηθό πιέγκα δηόηη καο δίλεη πην αιεζηλή θαη 

νινθιεξσκέλε εηθόλα ησλ ηξνθηθώλ ζρέζεσλ ζε έλα νηθνζύζηεκα 

                 (1 x 0,5 = 0,5 κ.) 

(δ) Να εμεγήζεηε πώο ζα επεξεαζηνύλ νη παξαγσγνί θαη πώο νη ζαύξεο, αλ εμαθαληζηνύλ, γηα θάπνην 

ιόγν, όινη νη βάηξαρνη. 

Παξαγσγνί: ζα κεησζνύλ δηόηη ζα απμεζνύλ νη πεηαινύδεο πνπ ηξέθνληαη κε ρνξηάξη. Δπίζεο ηα 

θίδηα ζα ηξώλε πεξηζζόηεξεο ζαύξεο νη νπνίεο ζα κεησζνύλ κε απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ησλ 

αθξηδώλ θαη ηε κείσζε ησλ παξαγσγώλ 

Σαύξεο: ζα κεησζνύλ δηόηη ηα θίδηα ζα ηξώλε πεξηζζόηεξεο αθνύ δελ ζα έρνπλ ζηε δηαηξνθή 

ηνπο βάηξαρνπο                                                                                                            (2 x 0,25 = 0,5 κ.) 
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Δξώηεζε 3 

Σην ζρήκα Α θαίλεηαη κηα πεηξακαηηθή δηάηαμε πνπ κειεηά θάπνηνλ παξάγνληα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε 

θσηνζύλζεζε. Τν θπηό είλαη πνηηζκέλν, έρεη πξάζηλα θύιια θαη έκεηλε ζηνλ ήιην γηα δύν κέξεο. Σηε 

ζπλέρεηα θόπεθαλ ηα θύιια Α θαη Β από ηα αληίζηνηρα δνρεία, έγηλε ζε απηά ε δηαδηθαζία ηνπ 

απνρξσκαηηζκνύ (ηα βήκαηα ηεο νπνίαο θαίλνληαη πην θάησ ζην ζρήκα Β) θαη αλίρλεπζε ακύινπ. 

 

 

 

 

 

 

 

(α) Με ηε βνήζεηα ησλ πην πάλσ  ζρεκάησλ , λα απαληήζεηε ηηο πην θάησ εξσηήζεηο: 

i. Γηαηί , θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ απνρξσκαηηζκνύ, βάδνπκε ηα θύιια ζε λεξό πνπ βξάδεη;  

Γηα λα λεθξσζνύλ ηα θύηηαξα θαη λα βγεη πην εύθνια ε ρισξνθύιιε 

ii. Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ νηλνπλεύκαηνο ζηε δηαδηθαζία ηνπ απνρξσκαηηζκνύ;  

 Γηαιύεη ηε ρισξνθύιιε θαη βνεζά ζηνλ απνρξσκαηηζκό ηνπ θύιινπ 

iii. Πνηα είλαη ε νπζία Φ πνπ ξίρλνπκε κε ην ζηαγνλόκεηξν; Γηάιπκα ησδίνπ 

iv. Πνηνλ παξάγνληα ηεο θσηνζύλζεζεο κειεηνύκε κε ην πην πάλσ πείξακα; Σν δηνμείδην ηνπ 

άλζξαθα               (4 x 0,25 = 1 κ.) 

(β) Τη  ρξώκα ζα πάξεη ηειηθά, ε νπζία Φ ,ζηα απνρξσκαηηζκέλα  θύιια Α θαη Β θαη  γηαηί; 

i. Φύιιν Α: καύξν δηόηη ην θύιιν Α θάλεη ηε ιεηηνπξγία ηεο θσηνζύλζεζεο 

ii. Φύιιν Β: θηηξηλνθαθέ δηόηη ην θύιιν Β δελ θάλεη ηε ιεηηνπξγία ηεο θσηνζύλζεζεο  

         (2 x 0,5 = 1 κ.) 

(γ) Αλ ην θπηό ζην πην πάλσ πείξακα είρε θηηξηλνπξάζηλα θύιια, πνην ζα ήηαλ ην απνηέιεζκα ηεο 

αλίρλεπζεο ακύινπ ζην θύιιν Α θαη γηαηί; ε πξάζηλε πεξηνρή ηνπ θύιινπ ζα καπξίζεη δηόηη θάλεη 

θσηνζύλζεζε θαη παξάγεη άκπιν ελώ ε θίηξηλε ζα γίλεη θηηξηλνθαθέ δηόηη δελ θάλεη 

θσηνζύλζεζε ιόγσ απνπζίαο ηεο ρισξνθύιιεο           (1 x 0,5 = 0,5 κ.) 

(δ) Γηαηί , θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λύθηαο , νη λνζειεπηέο κηαο θιηληθήο, βγάδνπλ  ηα θπηά έμσ από ηα 

θιεηζηά δσκάηηα ησλ αζζελώλ; δηόηη ηε λύθηα ηα θπηά δελ θάλνπλ θσηνζύλζεζε άξα δελ 

παξάγνπλ νμπγόλν, αλαπλένπλ όκσο θαη ρξεζηκνπνηνύλ ην νμπγόλν πνπ ππάξρεη ζην δσκάηην 

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

 

  

 

 

  ΟΗ ΔΗΣΖΓHΤΔΣ       Ο ΓΗΔΥΘΥΝΤΖΣ: 

 

……………………...... 

Μαξία Φξπζνζηόκνπ                          ……………………...... 

            Γηάλλεο Σηαύξνπ 

……………………...... 

Κώζηαο Κσλζηαληίλνπ                                
 

Α 
Β 

Διάλυμα 

καυςτικοφ 

νατρίου Νερό 

Φφλλο 

Νερό που 

βράζει 

Οινόπνευμα 
Νερό που 

βράζει 

Λφχνοσ

Bunsen 

Oυςία  Χ 

Σχήμα Α 
Σχήμα Β 
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1. α) Να συμπληρώσετε τις ενδείξεις στο παρακάτω σχήμα του ζωικού κυττάρου.                       (0,75 μον.) 

 

β) Να αναφέρετε μία διαφορά μεταξύ ζωικού και φυτικού κυττάρου.                                               (0,25 μον.) 

Μία από τις παρακάτω δηλώσεις: 

- Το φυτικό κύτταρο διαθέτει κυτταρικό τοίχωμα ενώ το ζωικό όχι. 

- Το φυτικό κύτταρο διαθέτει ένα μεγάλο κεντρικό χυμοτόπιο ενώ το ζωικό όχι. 

- Το φυτικό κύτταρο διαθέτει χλωροπλάστες ενώ το ζωικό όχι. 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ                                    ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014 

ΛΕΜΕΣΟΣ 

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 

ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/6/2014 

ΤΑΞΗ: Α΄ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 ΩΡΑ ΚΑΙ 30 ΛΕΠΤΑ  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :……………………………………..  ΤΜΗΜΑ :………..   ΑΡ.: ………….. 

 

 
ΒΑΘΜΟΣ:……………… 

Υπογρ. Καθ.:…………… 

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ (9) ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ (TIPPEX) 

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ (Α,Β,Γ) 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ Ά: (μονάδες 6) 

Αποτελείται από έξι ερωτήσεις της μίας (1) μονάδας. Να απαντήσετε σε 
όλες τις ερωτήσεις  
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2.α) Σας δίνεται το σχεδιάγραμμα του αντρικού αναπαραγωγικού συστήματος . Να συμπληρώσετε τις 

ενδείξεις.                                                                                                                                                            (0,75 μον.) 

 

 

1.    Πέος 
 
2.  Ουρήθρα 
 
3.   Προστάτης αδένας 

 

β) Σε ποιο όργανο γίνεται η παραγωγή των σπερματοζωαρίων;                                                            (0,25 μον.) 

Στους όρχεις. 

3. Να αναφέρετε δύο θετικές και δύο αρνητικές ενέργειές σας σε σχέση με την προστασία του 

περιβάλλοντος.                                                                                                                                                       

Θετικές                                                                                                                                                                 (0,5 μον.) 

Ι. Να προωθούμε την ανακύκλωση. 

ΙΙ. Να εξοικονομούμε ενέργεια κατά τις διάφορες δραστηριότητες μας όπως οι μετακινήσεις. 

Αρνητικές                                                                                                                                                      (0,5 μον.) 

Ι. Όταν πετάμε σκουπίδια στην ύπαιθρο και στους δημόσιους χώρους 

ΙΙ. Εάν με τις ενέργειές μας προκαλούμε πυρκαγιές στη φύση 

 

4. Να συμπληρώσετε τα κενά στα πιο κάτω κείμενα.                                                                                                      (1 μον.) 

Η τεράστια ποικιλία οργανισμών που υπάρχει στον πλανήτη μπορεί με μία λέξη να χαρακτηριστεί ως 
βιοποικιλότητα. 

Η διαδικασία που ακολουθείται για την κατηγοριοποίηση των οργανισμών ονομάζεται ταξινόμηση 

Όλοι ο ζωντανοί οργανισμοί κατατάσσονται σε μία από τις πέντε μεγάλες ομάδες, τα βασίλεια. Οι 
οργανισμοί που ανήκουν στο βασίλειο των ζώων κατατάσσονται σε δύο ομάδες, τα σπονδυλωτά και τα 
ασπόνδυλα. Οι  ομάδες αυτές ονομάζονται συνομοταξίες Βασική δομική διαφορά μεταξύ σπονδυλωτών 
και ασπόνδυλων είναι η παρουσία της σπονδυλικής στήλης. 
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5. α) Να δώσετε έναν ορισμό για τον όρο μεταμόσχευση.                                                                         (0,5 μον.) 

Η μεταφορά με εγχείρηση ενός υγειούς οργάνου από ένα νεκρό ή ζωντανό δότη σε ένα άλλο άτομο τον 

λήπτη. 

β) Να αναφέρετε ένα όργανο το οποίο μπορεί να μεταμοσχευθεί κι ένα που δεν μπορεί να  

μεταμοσχευθεί.                                                                                                                                                  (0,5 μον.)                                                                                                                                                                          

Ένα όργανο που μπορεί να μεταμοσχευθεί είναι η καρδιά. 

Ένα όργανο που δεν μπορεί να μεταμοσχευθεί είναι ο εγκέφαλος. 

6. α) Για την προετοιμασία παρασκευασμάτων για μικροσκοπική παρατήρηση είναι απαραίτητη η χρήση 
γυάλινων αντικειμενοφόρων πλακών και καλυπτρίδων.  

 

Γιατί, κατά τη γνώμη σας, οι αντικειμενοφόρες πλάκες και οι καλυπτρίδες πρέπει να είναι πολύ καθαρές; 

                                                                                                                                                                               (0,5 μον.) 

Για να μην εμποδίζουν την μικροσκοπική παρατήρηση του αντικειμένου 

β) Να υπολογίσετε την τελική μεγέθυνση, όταν χρησιμοποιούνται οι πιο κάτω φακοί.                     (0,5 μον.) 

 

 

 

 

1.  α) Να συμπληρώσετε τις ενδείξεις στο παρακάτω σχήμα του μικροσκοπίου.                                (1,5 μον.) 

 

   1 Προσοφθάλμιος φακός 

   2 Τράπεζα εργασίας 

   3 Φωτεινή πηγή 

   4 Αντικειμενικός φακός 

β) Ποια είδη μικροσκοπίων γνωρίζετε;                                                                                                                           (0,5 μον.) 

Ι.  Φωτονικό                             ΙΙ. Ηλεκτρονικό 

ΜΕΡΟΣ ΄Β: (μονάδες 8) 
Αποτελείται από έξι (6) ερωτήσεις των 2 μονάδων. 
Από τις έξι ερωτήσεις να απαντήσετε ΜΟΝΟ  στις ΤΕΣΣΕΡΙΣ 
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2. α)  Να συμπληρώσετε κατάλληλα τα κενά στο πιο κάτω διάγραμμα έτσι ώστε να φαίνεται συνοπτικά η 

διαδικασία της φωτοσύνθεσης.                                                                                                                          (1 μον.) 

 

β) Να αναφέρετε δύο λόγους για τους οποίους η φωτοσύνθεση είναι απαραίτητη για όλους τους 

οργανισμούς.                                                                                                                                                          (1 μον.) 

Ι. Παράγει τη γλυκόζη που είναι η τροφή των φυτών. 

ΙΙ. Παράγει οξυγόνο που είναι απαραίτητο για όλους του ζωντανούς οργανισμούς. 

 

3.  α) Να αντιστοιχίσετε τους όρους της στήλης Α με εκείνους της στήλης Β.                                          (1 μον.) 

 

Όργανο Λειτουργία Απαντήσεις  

1

 

Α: εκεί ολοκληρώνεται η πέψη της 
τροφής 

1. Γ 

2. Δ 

3. Β 

4. Α 

2

 

Β: λειτουργεί ως αντλία 

3 

 

Γ: πρόσληψη οξυγόνου και αποβολή 
διοξειδίου του άνθρακα 

4 

 

Δ: παράγει τη χολή και απαλλάσσει τον 
οργανισμό από βλαβερές ουσίες 

 

 

β)  Να συμπληρώσετε τα κενά στα πιο κάτω κείμενα.                                                                                   (1 μον.) 

Το στομάχι είναι ένα  όργανο σαν σακούλι που συνδέεται με το λεπτό έντερο. Στο στομάχι αποθηκεύεται 
προσωρινά η τροφή και συνεχίζεται η πέψη που ξεκίνησε στο στόμα. 
Τα  αιμοφόρα αγγεία είναι λεπτοί σωλήνες μέσα στους οποίους κυκλοφορεί το αίμα που μεταφέρει προς 
τα όργανα θρεπτικές  ουσίες και οξυγόνο. και απομακρύνει από αυτά άχρηστες ουσίες (π.χ. διοξείδιο του 
άνθρακα). 
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4. α) Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται κριτήρια ταξινόμησης (στήλη Α) και δυάδες οργανισμών (στήλη Β). 

Να επιλέξετε το πιο κατάλληλο κριτήριο για τον ταξινομικό διαχωρισμό  μεταξύ των οργανισμών στην κάθε  δυάδα 

που σας δίνεται.                                                                                                                                                                    (1 μον.) 

Κριτήρια Ταξινόμησης Δυάδες οργανισμών Απαντήσεις 

Κριτήριο 1: Πόσα κύτταρα χρειάζονται για να δομηθεί 
ο οργανισμός; Α.   Αμοιβάδα – Σταφυλόκοκκος Κριτήριο 1. Β 

Κριτήριο 2: Τα κύτταρα με τα οποία δομείται ο 
οργανισμός είναι κύτταρα με πυρήνα ή χωρίς πυρήνα; Β.   Αμοιβάδα - Σπουργίτης Κριτήριο 2. Α   

Κριτήριο 3: Τα κύτταρα με τα οποία δομείται ο 
οργανισμός είναι κύτταρα με κυτταρικό τοίχωμα ή 
χωρίς κυτταρικό τοίχωμα; 

Γ.    Μανιτάρι - Μαρούλι Κριτήριο 3. Δ 

Κριτήριο 4:  
Πώς ο οργανισμός εξασφαλίζει την τροφή του; Δ.    Μανιτάρι - Άνθρωπος Κριτήριο 4. Γ 

 

β)  Ένας βιολόγος που μελετά τα σπονδυλωτά επισκέφτηκε το δάσος Λεμεσού και καταμέτρησε διάφορα 

είδη σπονδυλωτών.  Από τις πέντε συνολικά ομοταξίες των σπονδυλωτών κατάφερε να εντοπίσει 

οργανισμούς μόνο από τις τέσσερις. Οι καταμετρήσεις του παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα:  

Οργανισμός Αριθμός 
ατόμων 

Φάσσα 4 

Βάτραχος 4 

Σκαλιφούρτα 6 

Μαύρο φίδι 1 

Λαγός 2 

Σαύρα 4 

Να κατασκευάσετε ένα ραβδοειδές διάγραμμα (ραβδόγραμμα) στο οποίο να φαίνεται ο συνολικός 

αριθμός των ατόμων από κάθε ομοταξία γράφοντας δίπλα από κάθε άξονα (Χ και Υ) τι αποτυπώνει ο 

καθένας.                                                                                                                                                          (1 μον.) 
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5.    Πιο κάτω παρουσιάζεται μία τροφική αλυσίδα. 

                             Χορτάρι    →     Λαγός    →  Αλεπού 

α) Να ονομάσετε ένα οργανισμό  που είναι θηρευτής.                                                                              (0,5 μον.) 

Λαγός / Αλεπού 

β) Ποιος οργανισμός αποτελεί θήραμα για το λαγό;                                                                                  (0,5 μον.) 

Το χορτάρι 

γ) Τι συμβολίζουν τα βέλη σε μία τροφική αλυσίδα;                                                                                  (0,5 μον.) 

Τη ροή της ενέργειας 

δ) Να δώσετε ένα ορισμό για την τροφική αλυσίδα.                                                                                 (0,5 μον.) 

Είναι ένα διάγραμμα που μας παρουσιάζει τις τροφικές σχέσεις μεταξύ συγκεκριμένων οργανισμών 

 

6. α) Να ζωγραφίσετε στο πιο κάτω τετράγωνο ένα σπερματοζωάριο κι ένα ωάριο και να τα ονομάσετε. 

                                                                                                                                                                                (1μον.) 

                                                                                               
 

 

β) Πώς θα χαρακτηρίζατε το σχήμα του σπερματοζωάριου;                                                                     (0,5 μον.) 

Υδροδυναμικό 

γ) Ποιο χαρακτηριστικό του σπερματοζωάριου το βοηθά στην κίνηση;                                                 (0,5 μον.) 

Η ουρά του αλλά και το σχήμα του 
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1. α) Η παρακάτω εικόνα παρουσιάζει ένα στάδιο της διαδικασίας αποχρωματισμού του φύλλου. Να 

απαντήσετε στα ερωτήματα που ακλουθούν.  

 

 

Ι) Γιατί πρέπει να τοποθετηθεί το φύλλο μέσα σε οινόπνευμα; 
                                                                                                (0,5 μον) 
Για να απομακρυνθεί η χλωροφύλλη 
 
ΙΙ) Γιατί τοποθετούμε το σωλήνα με το οινόπνευμα μέσα σε 
ποτήρι με νερό που βράζει;                                               (0,5 μον) 
 
Για να αποφύγουμε τον κίνδυνο ανάφλεξης του οινοπνεύματος. 

 

β) Πώς μπορώ να αποδείξω ότι το παραπάνω αποχρωματισμένο φύλλο περιέχει άμυλο;                   (1 μον.) 

Ρίχνοντας μερικές σταγόνες ιωδίου στο αποχρωματισμένο φύλλο θα παρατηρήσουμε αλλαγή στο χρώμα 

του ιωδίου από κεραμιδί σε βαθύ μπλε/μαύρο. 

γ)  Η Μαρία έκανε το εξής πείραμα. Πήρε δύο όμοια φυτά γερανιού, το ένα το πότιζε κανονικά για μερικές 

ημέρες και το άλλο δεν το πότιζε καθόλου. Ακολούθως προσπάθησε να ανιχνεύσει άμυλο στα φύλλα των 

φυτών αυτών. 

  

Ι. Σε ποιο φυτό πιστεύετε ότι στα φύλλα θα ανιχνευθεί άμυλο;                                                              (0,5 μον.) 

Στο φυτό Α 

ΙΙ. Πώς εξηγείτε την πιθανή απουσία αμύλου στα φύλλα του ενός από τα δύο φυτά;                        (0,5 μον.) 

Στο φυτό Β δεν θα ανιχνεύσουμε άμυλο διότι η απουσία νερού στις ρίζες του δεν θα επιτρέψει να γίνει 

φωτοσύνθεση αφού το νερό αποτελεί πρώτη ύλη για τη φωτοσύνθεση. 

 

ΜΕΡΟΣ ΄Γ: (μονάδες 6) 
Αποτελείται από τρεις (3)ερωτήσεις των 3  μονάδων. 
Από τις τρεις ερωτήσεις να απαντήσετε ΜΟΝΟ  στις ΔΥΟ 
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2. Η Διαμάντω που είναι 26 ετών, και έχει κανονικούς κύκλους 28 ημερών, είναι παντρεμένη με τον Νίκο, 

28 ετών, εδώ και 2 χρόνια. Αποφάσισαν να κάνουν παιδί και σκέφτονται σε ποιες μέρες του καταμήνιου 

κύκλου της Διαμάντως, αν έχουν σεξουαλική επαφή, η Διαμάντω θα μπορούσε να μείνει έγκυος. 

 

     

α) Η Διαμάντω είχε περίοδο (πρώτη μέρα του κύκλου της) στις 2 Μαρτίου. Να γράψετε πότε μπορεί, εάν 

έχει σεξουαλική επαφή, να μείνει έγκυος. Πώς ονομάζεται το χρονικό  αυτό διάστημα του καταμήνιου 

κύκλου;                                                                                                                                                                (1 μον.)  

 

Η Διαμάντω μπορεί να μείνει έγκυος κατά το διάστημα μεταξύ 12 και 17 

Μαρτίου. 

Το χρονικό αυτό διάστημα ονομάζεται κρίσιμη περίοδος. 

      

β)  Αν η Διαμάντω δεν μείνει έγκυος, πότε αναμένεται να έχει την επόμενή της περίοδο;                 (0,5 μον.) 

Στις 30 Μαρτίου 

 

γ) Πιο κάτω παρουσιάζονται οι τέσσερις φάσεις του καταμήνιου κύκλου. 

    

 

Ι. Ποια από τις παραπάνω φάσεις αντιπροσωπεύει την έμμηνη ρύση;                                                  (0,5 μον.)  

Η φάση Β 

ΙΙ. Ποια αντιπροσωπεύει την ωορρηξία;                                                                                                        (0,5 μον.) 

Η φάση Δ 

δ) Να περιγράψετε ποια γεγονότα συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της έμμηνης ρύσης.                      (0,5 μον.) 

Ο κατεστραμμένος βλεννογόνος αποβάλλεται από τον κόλπο μαζί με 

 βλέννα και το αγονιμοποίητο ωάριο. 
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3.  Πιο κάτω σας δίνεται ένα τροφικό πλέγμα. Να απαντήσετε στα ερωτήματα που ακολουθούν κι 

αφορούν το τροφικό αυτό πλέγμα.  

 

α) Να σχηματίσετε μία τροφική αλυσίδα  με βάση το τροφικό αυτό πλέγμα με τέσσερις οργανισμούς 

σχηματίζοντας κι οποιοδήποτε σύμβολο είναι απαραίτητο για την πλήρη περιγραφή της.                  (1 μον.) 

 
                           Σιτάρι            Ποντικός              Φίδι             Γεράκι 
Χορτάρι            Ποντικός            Φίδι              Γεράκι   
                         Χορτάρι           Λαγός            Φίδι              Αλεπού 
Χορτάρι            Λαγός            Φίδι              Γεράκι 

 

β)  Να εντοπίσετε ένα οργανισμό που να είναι:                                                                                              (1 μον.) 

Φυτοφάγος:   Λαγός/Ακρίδα                                 Παμφάγος: Αλεπού 

Σαρκοφάγος: Γεράκι/Φίδι/Σαύρα                                   Αυτότροφος: Χορτάρι 

γ)     Να αναφέρετε δύο κορυφαίους θηρευτές σύμφωνα με το παραπάνω τροφικό πλέγμα.          (0,5 μον.)   

Γεράκι      Αλεπού 

δ) Να δώσετε έναν ορισμό για τον όρο κορυφαίος θηρευτής.                                                                  (0,5 μον.)   

Ο οργανισμός που βρίσκεται στην κορυφή της τροφικής αλυσίδα και δεν τρώγεται από κανένα.                                                                                                                                               

 

 

                                                                                                                                 Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ             

 

 

                                                                                                                                 Παντελή Χρυστάλλα 



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το εξεταςτικό δοκίμιο αποτελείται από δζκα (10 ) ςελίδεσ. 
Οι απαντιςεισ να γράφονται πάνω ςτο δοκίμιο, το οποίο κα επιςτραφεί ςτο τζλοσ τθσ εξζταςθσ. 
Απαγορεφεται θ χριςθ διορκωτικοφ υγροφ. 

 

ΜΕΟΣ Α΄: Μονάδεσ 6 
Αποτελείται από ζξι (6) κζματα. Κάκε ορκι απάντθςθ βακμολογείται με μία (1) μονάδα.  
Να απαντιςετε ςε όλα τα κζματα. 
 

Θζμα 1ο 
                                                                         α) Να ονομάςετε τα γεννθτικά κφτταρα Α και Β. 
                                                                              Γεννθτικό κφτταρο Α.  Ωάριο 
                                                                              Γεννθτικό κφτταρο Β.  Σπερματοηωάριο 
                                                                                                                                                                               (2 x 0,25 = 0,5μ) 

                                                                               
                                                                          β) Να γράψετε μια διαφορά ανάμεςα ςτα κφτταρα Α και Β. 
                                                                               Το ωάριο ζχει ςιμα ςφαιρικό ενϊ το ςπερματοηωάριο ζχει  
                                                                                ςχιμα υδροδυναμικό. 
                                                                                                                                                                               (1 x 0,5 = 0,5μ) 
 

 
 Θζμα 2ο                    
 Το πιο κάτω διάγραμμα δείχνει μια  τροφικι αλυςίδα .                
           

    Χορτάρι                 Ακρίδα              Βάτραχοσ             Φίδι               Αετόσ   

    
   Να γράψετε: 
α) Τον παραγωγό τθσ πιο πάνω τροφικισ αλυςίδασ.  Το χορτάρι        

β) Τον κορυφαίο κθρευτι. Ο αετόσ  

γ)  Ζνα ηευγάρι οργανιςμϊν που αποτελοφν κιραμα (λεία) και κθρευτι. 

 

            Θιραμα (Λεία)                  Θθρευτισ 

                        Φίδι  
                      Ακρίδα 

                     Αετόσ 
                 Βάτραχοσ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΘΣ                                                                    ΣΧΟΛΙΚΘ ΧΟΝΙΑ 2013-2014 
                                           

ΓΑΡΤΕΣ ΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 
(Ρροτεινόμενεσ απαντιςεισ) 

ΜΑΘΘΜΑ :ΒΙΟΛΟΓΙΑ                                                                                    ΤΑΞΘ: Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
   
ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ: 06/6/2014                                                                              ΧΟΝΟΣ: 1.30 ϋ  
  
ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ:.............................................................................................................. 
   
ΤΜΘΜΑ:................           ΑΙΘΜΟΣ:..........                      ΒΑΘΜΟΣ:......................................... 
                                                                

                                                             Υπογραφι κακθγθτι/τριασ:………………………………. 

 

A 
B 

  (4 x 0,25 = 1μ)
 

 



2 

 

                                                   
 
Θζμα 3ο                                                                                                                                                          (4 x 0,25 = 1μ)      

 
Να γράυετε κάτφ από κάθε εικόνα την έννοια ποσ αντιπροσφπεύει: 

                                  

 

1                                    2.                                     3.                                        4.                                    5. 
 

 
 

 
 
 

Θζμα 4ο                                                                                                                                                                                                                                    
(4 x 0,25 = 1μ) 

 

Να ςυμπλθρϊςετε, κατάλλθλα, τα κενά ςτο πιο κάτω ςχεδιάγραμμα, ζτςι ϊςτε να φαίνεται, ςυνοπτικά, θ 
διαδικαςία τθσ φωτοςφνκεςθσ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Θζμα 5ο                                                                                                                                                                                                                                      

(4 x 0,25 = 1μ)
 

Να γράψετε ςε ποια ςυνομοταξία ανικουν τα ηϊα που φαίνονται ςτο πιο κάτω πίνακα 
 

           ΖΩΟ                               AΚΤΙΝΟΓΑΦΙΑ ΖΩΟΥ ΣΥΝΟΜΟΤΑΞΙΑ 

                                                 
                                     Γάτα 
 
 

 
                                  Σπονδυλωτά 
 

       

 
 
                                  Αςπόνδυλα 

 
                                    Ψάρι 
 
 

 
 
                              Σπονδυλωτά 

 
Με ποιο κριτιριο τα ζχετε διαχωρίςει ςτισ πιο πάνω ςυνομοταξιεσ;. Αν ζχουν ςπονδυλικι ςτιλθ ι όχι 
 
 
 
 
 

Χλωροφφλλθ 

 
  Οξυγόνο 

Ηλιακό φωσ 

 
Γλυκόηθ 

 
Νερό 

Διοξείδιο    
του 
άνκρακα 

Χταπόδι 

   Κύτταρο Ιστός Στομάτι 
Οργανικό          
ςφςτθμα 

 

Οργανισμός 
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Θζμα 6ο                                                                                                                                                                                                                                      
(4 x 0,25 = 1μ) 

 
Να ονομάςετε τα όργανα του ανκρϊπινου οργανιςμοφ που δείχνουν οι εικόνεσ ςτον πιο κάτω  
 πίνακα και ακολοφκωσ να αντιςτοιχίςετε το κάκε όργανο με τθ λειτουργία  του. 
 

                                                

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ΜΕΟΣ Β΄: Μονάδεσ 8 
Αποτελείται από ζξι (6) κζματα. Κάκε ορκι απάντθςθ βακμολογείται με δφο (2) μονάδεσ. Από τα ζξι (6) 
κζματα να απαντιςετε ΜΟΝΟ ςτα τζςςερα (4). 

 
 
 Θζμα 1ο 

 

α) i) Να ονομάςετε τα οργανίδια  που δείχνουν οι αρικμοί ςτα  πιο κάτω κφτταρα. 
 

1. Ρυρινασ 
 
       2. Κυτταρόπλαςμα 
 
       3. Χυμοτόπιο 
 
     ii) Ροιο από τα δφο κφτταρα είναι 
          το φυτικό;. Το Α 
 
   iii) Να γράψετε δφο λόγουσ για να δικαιολογιςετε τθν απάντθςθ ςασ.    
        1.  Ζχει χλωροπλάςτεσ 
        2.  Ζχει ζνα μεγάλο χυμοτόπιο 
 
β) Να ςυμπλθρϊςετε ςτον πιο κάτω πίνακα το όνομα του οργανιδίου του κυττάρου που ταιριάηει. 

Πνομα οργανιδίου Λειτουργία 

 
                                Μιτοχόνδριο 

Απελευκερϊνεται ενζργεια που προζρχεται από 
κρεπτικζσ ουςίεσ που καίγονται με τθ βοικεια του 
οξυγόνου. 

 
                        Κυτταρικι μεμβράνθ 

Θ επιφάνεια που ξεχωρίηει το εςωτερικό του 
κυττάρου από το εξωτερικό περιβάλλον του. 
Ελζγχει ποιεσ ουςίεσ μπαίνουν ι βγαίνουν από το 
κφτταρο. 

Λειτουργία οργάνου 

Α.  Λεπτοί ςωλινεσ μζςα ςτουσ  
      oποίουσ κυκλοφορεί το αίμα.  
  

Β. Λειτουργεί ςαν αντλία, ςτζλλει το  
     αίμα ςτουσ πνεφμονεσ για να 
    οξυγονωκεί και ςτθ ςυνζχεια το  
     ςτζλλει ςε όλα τα όργανα. 

Γ.  Αναπνοι, δζςμευςθ οξυγόνου και      
     αποβολι διοξειδίου του άνκρακα  
     που παράγεται από τα διάφορα  
     όργανα. 

Πργανο Πνομα οργάνου 

 

1. 

 

 

      Καρδία 

 

2. 

 

 

     Ρνεφμονεσ 

  

 

1.    Β 

 

 

 

 

 

2.    Γ 
 

 

 (8x 0,25 = 2μ) 

 

1 

2 

  3 



4 

 

 
Θζμα 2ο       

 
 

 

Αφιςαμε τα  φυτά του παρακάτω ςχιματοσ ςτισ ςυνκικεσ που φαίνονται ςτθν πιο κάτω εικόνα για τρεισ 
μζρεσ. Στθ ςυνζχεια κάναμε ανίχνευςθ αμφλου ςτα φφλλα από τα φυτά Α και Β. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
α) 
     i) Γιατί το ςακοφλι πρζπει να είναι διαφανζσ;  
        Για να μπορεί να περνά το θλιακό φωσ. 
 
   ii) Ροιο από τα δφο φυτά δεν κα παράγει άμυλο;  Το Α 
 
 

β) 

     i)  Με ποια ουςία ανιχνεφω το άμυλο;  Με το διάλυμα ιωδίου. 

     ii)  Ροια αλλαγι γίνεται ςτο χρϊμα τθσ πιο πάνω ουςίασ όταν ζλκει ςε επαφι με το άμυλο; 

         Από κιτρινοκαφζ γίνεται μαφρο. 

γ) 

     i)  Ρριν γίνει θ ανίχνευςθ του αμφλου πρζπει να αποχρωματίςουμε τα φφλλα.  

         Κατά τον αποχρωματιςμό τοποκετοφμε το φφλλο ςε δοχείο με ηεςτό νερό .Γιατί; 

        Για να ςπάςει το κυτταρικό τοίχωμα. 

    ii) Μετά τοποκετϊ το φφλλο ςε ηεςτό οινόπνευμα .Ροια ιδιότθτα ζχει το ηεςτό οινόπνευμα;  

        Διαλφει τθ χλωροφφλλθ τθ χλωροφφλλθ 
 
δ) Να γράψετε το ςυμπζραςμα του πιο πάνω πειράματοσ.        
    Το διοξείδιο του άνκρακα είναι απαραίτθτθ πρϊτθ φλθ για να φωτοςυνκζςει το  φυτό 
 
 
 

διάλυμα καυςτικοφ 
         νατρίου 

Διαφανζσ  
πλαςτικό  
ςακοφλι 

Διαφανζσ  
πλαςτικό  
ςακοφλι 

Α Β 

Οι γλάςτρεσ Α και Β είναι   
ποτιςμζνεσ 

(1x 0,5 = 0,5μ) 

 

(2x 0,25 = 0,5μ) 

 

(2x 0,25 = 0,5μ) 

 

(2x 0,25 = 0,5μ) 

 



5 

 

Θζμα 3ο        

 

α) Στο  πιο κάτω ςχιμα να ονομάςετε τα όργανα του αναπαραγωγικοφ ςυςτιματοσ του άνδρα  που 
    δείχνουν οι αρικμοί  1 μζχρι 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
β) Να γράψετε μια λειτουργία των οργάνων με  
     τουσ αρικμοφσ 2 και 4;  
 
Πργανο 2. Ραραγωγι ςπερματοηωαρίων 
 Πργανο 4. Ζξοδοσ του ςπζρματοσ ι ζξοδοσ των οφρων 
 
γ) Τι είναι θ κρυψορχία και γιατί επιβάλλεται να γίνει κεραπεία τθσ ςε πολφ μικρι θλικία;  
     Πταν οι όρχεισ δεν ζχουν κατζβει μζςα ςτο όςχεο αλλά παραμζνουν κρυμμζνοι μζςα ςτθ κοιλιακι 
     περιοχι. Επιβάλλεται θ κεραπεία ςε πολφ μικρι θλικία γιατί θ ψθλι κερμοκραςία του ςϊματοσ 
    προκαλεί ςτειρότθτα. 
 
 
Θζμα 4ο      

 

α) Να εξθγιςετε γιατί θ απόφαςθ του ψαριοφ Νζμο να πθδιξει ςτθ  

     διπλανι γυάλα με τα υδρόβια φυτά είναι ορκι. 
    Γιατί ςτθ διπλανι γυάλα τα φυτά με τθ λειτουργία  τθσ φωτοςφνκε- 
     ςθσ προςλαμβάνουν το διοξείδιο του άνκρακα που αποβάλουν τα 
    ψάρια με τθ λειτουργία τθσ αναπνοισ και αποβάλουν οξυγόνο μζςα  
    ςτθ γυάλα. 

 
 

β) Να μελετιςετε το πιο κάτω κείμενο και να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ που ακολουκοφν . 
      

  Ρολλοί επιςτιμονεσ υποςτθρίηουν ότι κατά τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ το Φαινόμενο του Θερμοκηπίου  
γίνεται όλο και πιο έντονο με αποτζλεςμα να δθμιουργοφνται πολλά προβλιματα ςτον πλανιτθ Γθ. Αυτό 
το αποδίδουν, κυρίωσ, ςτθν αφξθςθ τθσ περιεκτικότθτασ του ατμοςφαιρικοφ αζρα ςε κάποιο αέριο 

 

i) Να ονομάςετε το αέριο ςτο οποίο οφείλεται κυρίωσ θ αφξηςη του Φαινομένου του Θερμοκηπίου.  
   Το διοξείδιο του άνκρακα. 
ii) Να γράψετε τρεισ τρόπουσ με τουσ οποίουσ μπορείτε εςείσ ωσ πολίτεσ αυτοφ του πλανιτθ να 
    ςυμβάλετε ςτθ μείωςθ του  διοξειδίου του άνκρακα ςτθν ατμόςφαιρα και επομζνωσ ςτθ   μείωςθ του  
    Φαινομζνου του Θερμοκθπίου. 
    1 Δεντροφφτευςθ 
    2 Να προτιμοφμε για τθ διακίνθςθ μασ το λεωφορείο, το ποδιλατο και όχι το αυτοκίνθτο 
    3 Να κάνουμε ανακφκλωςθ του χαρτιοφ 
 
 
 

1 

2 

3 

4 

1 Ρζοσ 
 
2 Ουρικρα 
 
3 Πςχεο 
 
4.Ουρικρα 

(4x 0,25 = 1μ) 

 

     (2x 0,25 = 0,5μ) 

 

     (1x 0,5 = 0,5μ) 

 

(4x 0,25 = 1μ) 

 

(1x 1 = 1μ) 
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Θζμα 5ο      

 

α) Στον πιο κάτω πίνακα δίνονται πλθροφορίεσ για κάποιουσ οργανιςμοφσ.                                      (2 x 0,5 = 1μ) 

Οργανιςμόσ Ρλθροφορίεσ 

Α Ηει ςτο νερό, αναπνζει με βράγχια 

Β Γεννά αβγά, το δζρμα του καλφπτεται με φολίδεσ. 

Γ Γεννά μικρά, το δζρμα του καλφπτεται από τρίχεσ  
 

Να απαντιςετε τισ ερωτιςεισ και να δικαιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. 

 Ο οργανιςμόσ Α μπορεί να ανικει ςτα ερπετά; Πχι, γιατί τα ερπετά αναπνζουν με πνεφμονεσ. 
 
Ο οργανιςμόσ Β μπορεί να ανικει ςτα πτθνά; Πχι γιατί το δζρμα τουσ καλφπτεται με φτερά. 
 
β)  Να  απαντιςετε τισ ακόλουκεσ ερωτιςεισ:                                                                                                          (4x 0,25 = 1μ) 

      i) Σε ποια ομοταξία ανικει ο οργανιςμόσ Γ;  Θθλαςτικά 

     Ροια είναι τα όργανα αναπνοισ του; Ρνεφμονεσ 

     Να γράψετε δφο ηϊα που ανικουν ςε αυτι τθν ομοταξία. 

     1.Γάτα ,                                               2.Νυχτερίδεσ 

 

 
Θζμα 6ο      

 
α) Το πιο κάτω ςχεδιάγραμμα δείχνει δφο  οργανικά ςυςτιματα, το Α και το Β.    
                                 
     i) Να ονομάςτε τα οργανικά ςυςτιματα Α και Β  κακϊσ και ζνα  

         όργανο για το κάκε ςφςτθμα. 

         Οργανικό ςφςτθμα Α: Ερειςτικό 

         Πργανο: Οςτά 

         Οργανικό ςφςτθμα Β: Μυϊκό    

         Πργανο: Μφεσ 

   

 ii) Για ποια λειτουργία του ανκρϊπου  ςυνεργάηονται τα δυο αυτά  
     οργανικά ςυςτιματα; Κίνθςθ. 
 
 iii) Ροιο ειδικό γιατρό κα επιςκεφκεί κάποιοσ αν ζχει πρόβλθμα με τα πιο πάνω ςυςτιματα; 
      Κίνθςθ 
 
β)  Να δϊςετε τον οριςμό του οργανικοφ ςυςτιματοσ.                
     Tο  ςφνολο των οργάνων που ςυνεργάηονται για μια λειτουργία. 
 
 
 
 
 
 
 
 

A B 

(6x 0,25 = 1,5μ) 

 

(1x 0,5 = 0,5μ) 
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Θζμα 1ο      

 
Να μελετιςετε το πιο κάτω τροφικό πλζγμα και να απαντιςετε τισ ερωτιςεισ που ακολουκοφν. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
α) Να ονομάςετε:                                                                                                                                                                    (2x 0,25 = 0,5μ)

            
α. Ζνα Σαρκοφάγο Οργανιςμό Σπουργίτι ι νυφίτςα ι αλεποφ. 

 

β. Ζνα Ραμφάγο Οργανιςμό Αλεποφ 
 

 
β) Να δθμιουργιςετε μια τροφικι αλυςίδα με 4  οργανιςμοφσ από το τροφικό πλζγμα.              (4x 0,25 = 1μ) 
    Γραςίδι             Κάμπια             Σπουργίτι             Γεράκι           ι 
    Γραςίδι              Ροντικόσ              Νυφίτςα                  Αλεποφ 

 
γ) Να αναφζρετε δφο οργανιςμοφσ του τροφικοφ πλζγματοσ που ανταγωνίηονται μεταξφ τουσ για τθν  
    τροφι.                                                                                                                                                        (2x 0,25 = 0,5μ) 
 

    
 
 
  
      δ) Να εξθγιςετε γιατί είναι πιο χριςιμο, το τροφικό πλζγμα από τθν τροφικι αλυςίδα. 
          Γιατί μασ δείχνει περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για τισ τροφικζσ ςχζςεισ των οργανιςμϊν ςε ζνα  
          οικοςφςτθμα. 

          
          ε) Ρϊσ κα επθρεαςτεί ο πλθκυςμόσ των ποντικϊν αν μειωκεί ο πλθκυςμόσ των αλεποφδων;  

              Να δικαιολογιςετε τθν απάντθςθ ςασ. 
    Θα αυξθκεί ο αρικμόσ των ποντικϊν γιατί θ αλεποφ είναι κθρευτισ του ποντικοφ. 
  

 
 

Οργανιςμόσ 1 Οργανιςμόσ 2 

Αλεποφ 
Αλεποφ 

Γεράκι 
Νυφίτςα 

ΜΕΟΣ Γ΄:    Μονάδεσ 6 
Αποτελείται από τρία (3) κζματα. Κάκε ορκι απάντθςθ βακμολογείται με τρεισ (3) μονάδεσ. Από τα 
τρία (3) κζματα να απαντιςετε ΜΟΝΟ ςτα δφο (2). 

 

(1x 0,5 = 0,5μ) 

 

  (1x 0,5 = 0,5μ) 
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Θζμα 2ο      

        

         α)  Να ονομάςετε τα όργανα του γεννθτικοφ ςυςτιματοσ τθσ γυναίκασ που δείχνουν οι αρικμοί 1 μζχρι 4. 
                                                                                                                                           (4x 0,25 = 1μ) 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
    β) Να απαντιςετε τισ ερωτιςεισ που ακολουκοφν.                                                                                       (2x 0,25 = 0,5μ) 
        
      i) Σε ποιο όργανο γίνεται θ γονιμοποίθςθ; Ωαγωγόσ ι ςάλπιγγα 
       

       ii) Σε ποιο όργανο γίνεται θ ανάπτυξθ του εμβρφου; Μιτρα 
 
    
    γ)  Να ςυμπλθρϊςετε ςτον πίνακα που ακολουκεί μια λειτουργία των οργάνων: Κόλποσ, ωοκικεσ. 
                                                                                                                                                                                   (2x 0,5 = 1μ) 

 

 
    δ) Να απαντιςετε τισ πιο κάτω ερωτιςεισ που αναφζρονται ςτο ωάριο.                                                  (2x 0,25 = 0,5μ) 
. 
        i) Γιατί  ην θπηηαξόπιαζκα ηνπ ωαξίνπ έρεη ζξεπηηθέο νπζίεο; 

           Είλαη ρξήζηκεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ λένπ νξγαληζκνύ ζηα πξώηα ζηάδηα ηεο δωήο ηνπ 
        
        ii) Ρωσ κινείται το ωάριο μζςα ςτον ωαγωγό; 

       Ρακθτικά ( με τθ βοικεια των βλεφαρίδων του ωαγωγοφ). 

 
        
 

      

                     ΟΓΑΝΟ                                                      ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ 

 
                    Κόλποσ 
 
 

 Στον κόλπο ειςζρχεται το πζοσ, κατά τθ ςεξουαλικι επαφι, και διοχετεφεται 
το ςπζρμα του άντρα ι 
Κατά τον τοκετό (γζννθςθ του παιδιοφ) ο κόλποσ διαςτζλλεται για 

να μπορζςει να περάςει το παιδί και να βγει ςτον κόςμο. 

 

 
                   Ωοκικεσ 
 
 

Οι ωοκικεσ με τθ δράςθ των ορμονϊν αυτϊν, απελευκερϊνουν, 

ςυνικωσ μια φορά τον μινα, ζνα ωάριο που καταλιγει ςτον 

ωαγωγό ι 

Εκκρίνουν διάφορεσ γυναικείεσ ορμόνεσ (χθμικζσ ουςίεσ) 

 

2 

1 

3 

4 

1 Ωοκικθ. 
 
2.Ωαγωγόσ ι ςάλπιγγα 
 
3.Μιτρα 
 
4 Κόλποσ 
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Θζμα 3ο      

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
α) Να ςυμπλθρϊςετε τα Κριτιρια Α μζχρι Δ με τα οποία ζγινε θ ταξινόμθςθ των οργανιςμϊν, ζτςι ϊςτε         
     να ςυμπλθρϊνεται ςωςτά το πιο πάνω ςχεδιάγραμμα.                                                            (4 x 0,25 = 1μ)                                           
    Κριτιριο Α. Ρόςα κφτταρα χρειάηονται για να δομθκεί ο οργανιςμόσ; 

   Κριτιριο Β. Τα κφτταρα με τα οποία δομείται ο οργανιςμόσ είναι κφτταρα με πυρινα ι χωρίσ πυρινα;  

    Κριτιριο Γ. Τα κφτταρα με τα οποία δομείται ο οργανιςμόσ είναι κφτταρα με κυτταρικό τοίχωμα ι  
                         χωρίσ κυτταρικό τοίχωμα; 
   Κριτιριο Δ. Ρώσ ο οργανιςμόσ εξαςφαλίηει τθν τροφι του; 

 

Να μελετιςετε το πιο κάτω ςχεδιάγραμμα και να απαντιςετε τισ ερωτιςεισ που ακολουκοφν. 

*Ρροςοχι!!! Το κζμα ςυνεχίηεται ςτθν επόμενθ ςελίδα. 

Αγξηλό     Πεύθν     Μαληηάξη   Ακνηβάδα     Βαθηήξην 

ΒΑΣΙΛΕΙΟ 3 ΒΑΣΙΛΕΙΟ 2 

ΒΑΣΙΛΕΙΟ 5 ΒΑΣΙΛΕΙΟ 4 

ΒΑΣΙΛΕΙΟ 1 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Α 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Β ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ 
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β)                                                                                                                                                             (6x 0,25 = 1,5μ)                                           

    i) Να ονομάςετε τα βαςίλεια με τουσ αρικμοφσ 1,2,3,4,5.                                                         

      Βαςίλειο 1  Ρρϊτιςτα .                                                                                            Βαςίλειο 2.Μονιρθ, 

      Βαςίλειο 3  Ηϊα.                                                                                                       Βαςίλειο 4 Ρεφκα. 

      Βαςίλειο 5  Μφκθτεσ. 

    

  ii) Ρου οφείλεται το πράςινο χρϊμα που ζχουν οι οργανιςμοί του βαςιλείου με τον αρικμό 4; 

      Στθ χλωροφφλλθ. 

 

γ) Να γράψετε δφο (2) λόγουσ γιατί θ λειτουργία που κάνουν οι οργανιςμοί του βαςιλείου 4 είναι  

    ςθμαντικι για όλουσ τουσ οργανιςμοφσ.                                                                                   (2 x 0,25 = 0,5μ)                                                                

   1 Ραράγουν τισ κρεπτικζσ ουςίεσ (γλυκόηθ,-άμυλο) για όλουσ τουσ οργανιςμοφσ. 

   2 Ραράγουν το οξυγόνο που είναι απαραίτθτο για τθν αναπνοι τουσ. 

 

 

 

 

 

 

 

 
             ΟΙ ΕΙΣΘΓΘTΕΣ: 
 
    ................................................ 
          Ραπαδοποφλου Μαρία 
 
     
    ................................................. 
            Ραπαπαφλου Ρζτροσ 

                    Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΘΣ 
        
       ................................................. 
                    Λοΐηου Ιωάννθσ 
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ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΟΛΔΜΗΓΗΩΝ                                      ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ 2013–2014 

 
      ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΗΟΤΝΗΟΤ  2014 

 
 

ΜΑΘΖΜΑ:  ΒΗΟΛΟΓΗΑ             ΣΑΞΖ:   Α’                       ΒΑΘΜΟ:  .....................                           

                                                                                                             ΤΠ.  ΚΑΘΖΓΖΣΖ:  ..................... 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ: 06/06/2014                     ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1:30               ΑΡ.  ΔΛΗΓΩΝ: 10 

 

ΟΝΟΜΑ:  …………………………………………………........... ΣΜΖΜΑ:  ………  ΑΡ.:  …...…. 

 

 
ΟΓΖΓΗΔ:  Να σπηζιμοποιήζεηε μπλε ή μαύπο μελάνι. 
         Απαγοπεύεηαι η σπήζη διοπθυηικού. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Να ζπκπιεξώζεηε ζην θάησ κέξνο ηεο θάζε εηθόλαο  ην βαζίιεην ζην νπνίν αλήθνπλ νη 

νξγαληζκνί.                      (4 × 0,25=1μ)                                                                                                                                 

                                                                                                                               

 

 

 

  

 

 

   Α. …Πξώηηζηα               Β. …Μνλήξε                 Γ. ..Μύθεηεο               Γ. …Εώα   

 

 

2. ηηο πην θάησ πξνηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην γελλεηηθό ζύζηεκα ηεο γπλαίθαο θαη ηνπ άλδξα 

λα ζπκπιεξώζεηε ηα θελά κε ηνπο ζσζηνύο όξνπο.                                                   (4 × 0,25=1μ)                               

                                                                                                                                   

α. Οη δύν σνζήθεο ηεο γπλαίθαο έρνπλ ζρήκα ζαλ ακύγδαιν θαη πεξηέρνπλ κέζα ηα…σάξηα . 

 

β.Μηα θνξά πεξίπνπ ηνλ κήλα, ην σάξην, κε ηε δξάζε ζπγθεθξηκέλσλ νξκνλώλ, απειεπζεξώλεηαη 

από ηελ ..σνζήθε.... θαη θαηαιήγεη ζηνλ ..σαγσγό... πνπ κνηάδεη κε ζάιπηγγα. 

 

γ.Σα όξγαλα ηνπ άληξα ζηα νπνία παξάγνληαη ηα ζπεξκαηνδσάξηα νλνκάδνληαη ..όξρεηο.... . 

 

ΜΔΡΟ Α: Απνηειείηαη από έμη (6) εξσηήζεηο. Να απανηήζεηε ζε ΟΛΔ ηιρ επυηήζειρ. 
                    Κάζε νξζό εξώηεκα βαζκνινγείηαη κε ΜΗΑ (1) μονάδα.(ύνολο 6 μονάδερ)      
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3.(ι) Να αλαθέξεηε δύο (2) ενέπγειερ πνπ θάλεη ν άλζξσπνο κε ηηο νπνίεο επεξεάδεη απνηηικά ηε 

θύζε .            (2 × 0,25=0,5μ) 

 Απνηηικέρ ενέπγειερ:  

  

α.  …Ρίρλεη ζθνππίδηα ζηα δάζε, ηηο ζάιαζζεο θαη γεληθά ξππαίλεη ην πεξηβάιινλ... 

β. …θνηώλεη δώα ηα νπνία είλαη πξνζηαηεπόκελα είδε……… 

 (ιι) Να αλαθέξεηε δύο (2) ηπόποςρ κε ηνπο νπνίνπο κπνξείηε λα ζπκβάιεηε ζηελ πξνζηαζία ησλ 

δσληαλώλ νξγαληζκώλ ηνπ πιαλήηε καο.        (2 × 0,25=0,5μ) 

 

α.  …Να θάλνπκε αλαθύθισζε ζε πιηθά όπσο ην ραξηί, ην πιαζηηθό, ην γπαιί θ.ι.π..… 

β.  …Να κελ θαίκε ηα δάζε ή λα βάδνπκε ππξθαγηέο … 

 

4. Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ηήιεο Α κε ηε ζσζηή εξκελεία ηεο ηήιεο Β.  (4 × 0,25=1μ)               

            ηήλη Α                                         ηήλη Β  

 

 Α. Μηηνρόλδξην               1. Ζ κηθξόηεξε δνκηθή θαη ιεηηνπξγηθή κνλάδα ηεο  δσήο.        Α-....3. 

        

 Β. Οξγαληθό ζύζηεκα     2. Όξγαλν ηνπ θπθινθνξηθνύ ζπζηήκαηνο.                      Β-...4 

           

 Γ. Κύηηαξν                      3. 'απηό ην νξγαλίδην"θαίγνληαη" νη ζξεπηηθέο νπζίεο κε          Γ-....1 

    ην νμπγόλν θαη παξάγεηαη ελέξγεηα. 

       

Γ. Καξδηά          4. Σν ζύλνιν νξγάλσλ πνπ ζπλεξγάδνληαη κεηαμύ ηνπο          Γ-...2 

                       γηα κηα γεληθή ιεηηνπξγία. 

 

                               

5. Πην θάησ ζαο δίλεηαη κηα ηξνθηθή αιπζίδα ηνπ δάζνπο ηεο Πάθνπ .     (4 × 0,25 = 1μ)

             

                                                                                           

 

 

α. Από ηελ πην πάλσ ηξνθηθή αιπζίδα λα εληνπίζεηε : 

 

(ι) έλαλ παπαγυγό.....Σξεκηζηά      (ιι) έλαλ κοπςθαίο θηπεςηή....πηδαεηό... 

 

β. Γηα ηελ πην πάλσ ηξνθηθή αιπζίδα λα νλνκάζεηε έλα ζεξεπηή θαη ην ζήξακα ηνπ. 

 

(ι) Θηπεςηήρ: .....Φίδη......      (ιι) Θήπαμα: ............Φάζζα...... 

 

ΣΡΔΜΗΘΗΑ ΠΗΕΑΔΣΟ       ΦΗΓΗ    ΦΑΑ 
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6.Να αλαθέξεηε δύο (2) ζυμαηικέρ αλλαγέρ πνπ παξαηεξνύληαη ζην ζώκα ησλ αγνξηώλ θαηά 

ηελ  εθηβεία.                                                                                                                  (2 × 0,5=1μ)      

 

α. .…Έληνλε ηξηρνθπïα ζην πξόζσπν, καζράιεο, ζηέξλν θαη γελλεηηθά όξγαλα 

β. …Αιιαγή ζηε θσλή (ρνληξαίλεη ε θσλή)………… 

 

 

 

 

 

1.α. Να αλαθέξεηε δύο (2) διαθοπέρ κεηαμύ ηνπ σαξίνπ θαη ηνπ ζπεξκαηνδσαξίνπ.   

(4 × 0,25=1μ)  

 

ΩΑΡΗΟ ΠΔΡΜΑΣΟΕΩΑΡΗΟ  

 

α. Δίλαη κεγαιύηεξν ζε κέγεζνο 

 

α. Δίλαη κηθξόηεξν 

 

β.Γελ έρεη νπξά (θηλείηαη παζεηηθά) 

 

β.Έρεη νπξά  

 

β. Να εμεγήζεηε ηη νλνκάδνπκε κπίζιμη πεπίοδο ζην θαηακήλην θύθιν ηεο γπλαίθαο. (2 × 0,5=1μ) 

 

Κξίζηκε πεξίνδν νλνκάδνπκε ην ρξνληθό δηάζηεκα ησλ πέληε εκεξώλ από ηελ 11ε κέρξη ηελ 16ε 

κέξα ηνπ θαηακήληνπ θύθινπ κηαο θνπέιαο όπνπ ην σάξην σξηκάδεη θαη ππάξρνπλ πηζαλόηεηεο λα 

γνληκνπνηεζεί από θάπνην ζπεξκαηνδσάξην. 

 

2.α. ηελ παξαθάησ  εηθόλα παξνπζηάδεηαη  ην αλαπαξαγσγηθό  ζύζηεκα ηνπ άληξα ζε πιάγηα 

όςε. Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα 1-4.                                                                      (4 × 0,25=1μ)                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α                 ΟΡΓΑΝΟ 

1. Πξνζηάηεο αδέλαο 

2. νπξήζξα 

3. όξρηο 

4. πένο 

ΜΔΡΟ Β΄: Απνηειείηαη από έξι (6) επυηήζειρ. Να απαληήζεηε μόνο ηηο ηέζζεπιρ (4) από ηηο 

εξσηήζεηο. Κάζε νξζό εξώηεκα βαζκνινγείηαη κε δύο (2) κνλάδεο.(ύνολο 8 μονάδερ) 
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β. Να αλαθέξεηε ηε ιεηηνπξγία ηνπ νξγάλνπ κε ηνλ απιθμό 1.                                      (1 × 0,5=1μ) 

          

…Ο πξνζηάηεο αδέλαο παξάγεη δηάθνξα εθθξίκαηα ηα νπνία εκπινπηίδνπλ ηα ζπεξκαηνδσάξηα  

 

γ. Να εμεγήζεηε ηη είλαη ε κπςτοπσία;                                                                (1 × 0,5=1μ)                    

       

…Όηαλ ν έλαο ή θαη νη δύν όξρεηο ελόο αγνξηνύ παξακείλνπλ ζηε θνηιηαθή πεξηνρή θαη δελ 

θαηέβνπλ ζην όζρεν ηόηε απηή ε πάζεζε νλνκάδεηαη θξπςνξρία… 

        

3. Ζ Μαξίλα  αγαπάεη πνιύ ην κάζεκα ηεο Βηνινγίαο θαη ηεο αξέζνπλ πνιύ ηα πεηξάκαηα. Πήξε 

έλα θνκκάηη παηάηαο θη έβαιε πάλσ κεξηθέο ζηαγόλεο δηαιύκαηνο ησδίνπ. Αθνύ πέξαζαλ κεξηθά 

ιεπηά, ην δηάιπκα άιιαμε ρξώκα.  Σόηε, ε Μαξίλα εμήγεζε ζηελ έθπιεθηε κεηέξα ηεο όηη απηό 

νθείιεηαη ζην όηη  ε παηάηα πεξηέρεη άκπιν, ην νπνίν αληρλεύεηαη κε ην δηάιπκα ησδίνπ. 

 

α. Ση  ρξώκα είρε ην δηάιπκκα ησδίνπ μεηά από ηελ πάξνδν κεξηθώλ ιεπηώλ;           (1 × 0,5=0,5μ) 

 

……Μαύξν – ζθνύξν κπιε…………… 

 

β. Αθνινύζσο ε Μαξίλα επαλέιαβε  ην πείξακα ζε έλα πξάζηλν θύιιν. Αιιά δελ παξαηήξεζε ην 

ίδην. Σν δηάιπκα ησδίνπ δεν άιιαμε ρξώκα. Γηαηί ζπλέβε απηό;                                  (1 × 0,5=0,5μ) 

 

……Γηόηη δελ εηζρώξεζε κέζα ζηα θύηηαξα ηνπ θύιινπ, ην εκπόδηδαλ ηα θπηηαξηθά ηνηρώκαηα ησλ 

θπηηθώλ θπηηάξσλ θαη ε ρισξνθύιιε 

 

γ. Ζ Μαξίλα απνθάζηζε λα θάλεη έλα πείξακα ώζηε λα θαηαθέξεη λα δεη αλ αιιάμεη ην ρξώκα ηνπ  

δηαιύκαηνο ησδίνπ πάλσ ζε έλα θύιιν. Να πεξηγξάςεηε ην πείξακα κε ην νπνίν κπνξεί λα 

δηαπηζηώζεη αλ ην πξάζηλν θύιιν πεξηέρεη ηειηθά άκπιν . (Βήκαηα πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο)                                             

                  (2 × 0,5=1μ)                                                                                                                        

 Βάιακε ζε έλα δνρείν δέζεσο 500ml δεζηό λεξό,έλα θξεζθνθνκκέλν θύιιν θαη βξάζακε γηα έλα κε  
 
δύν ιεπηά. Βγάιακε  ην θύιιν  θαη ην βάιακε ζε έλα δνθηκαζηηθό ζσιήλα κε νηλόπλεπκα.  
 
Σνπνζεηήζακε ην δνθηκαζηηθό ζσιήλα ζε  δνρείν δέζεσο κε δεζηό λεξό θαη ην αθήζακε λα βξάζεη  
 
γηα 4-5 ιεπηά, αθνύ πξώηα ζβήζακε ην ιύρλν. ηε ζπλέρεηα ην βγάιακε από ην νηλόπλεπκα θαη  
 
μεπιύλακε  κε δεζηό λεξό. Σέινο ξίμακε ζε απηό 3-4 ζηαγόλεο δηαιύκαηνο ησδίνπ.  
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4.α. ηνλ παξαθάησ πίλαθα ζαο δίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα  (4) ηέζζεπιρ δσληαλνύο  νξγαληζκνύο  

πνπ όινη αλήθνπλ ζηα  ζπνλδπισηά. Να αλαθέξεηε ζε πνηα Ομοηαξία ζπνλδπισηώλ, αλήθνπλ νη 

Οξγαληζκνί 1-4 ζπκπιεξώλνληαο ηνλ παξαθάησ πίλαθα.          (4 × 0,25=1μ)                                                                               

       

          

Ευνηανοί 

Οπγανιζμοί 
Πληποθοπίερ 

Ομοηαξίερ 

πονδςλυηών 

Οπγανιζμόρ  1 

Γελλήζεθε θαη κεγάισζε αξρηθά ζην λεξό 

αλαπλένληαο κε βξάγρηα. ηε ζπλέρεηα, 

κεηακνξθώζεθε αλαπηύζζνληαο ηελ ηθαλόηεηα λα δεη 

θαη ζηελ μεξά αλαπλένληαο κε πλεύκνλεο. Γελλά αβγά 

ζην λεξό. Σν δέξκα ηνπ είλαη ιείν θαη πάληνηε πγξό. 

 

 

…Ακθίβηα…. 

Οπγανιζμόρ  2 

 
 

Εεη θαη πνιιαπιαζηάδεηαη κόλν ζην λεξό.  Γελλά αβγά. 

Αλαπλέεη κε βξάγρηα. Σν δέξκα ηνπ θαιύπηεηαη κε 

ιέπηα. 

 

…Ψάξηα…. 

Οπγανιζμόρ  3 

Γελλήζεθε ζηελ μεξά από αβγά κε ζθιεξό θέιπθνο. 

Έρεη ηελ ηθαλόηεηα λα πεηά. Αλαπλέεη κε πλεύκνλεο. 

Σν δέξκα ηνπ θαιύπηεηαη κε θηεξά. 

 

…Πηελά. 

Οπγανιζμόρ  4 

Εεη θπξίσο ζηελ μεξά. Γελλά αβγά ζηελ μεξά. 

Αλαπλέεη κε πλεύκνλεο. Σν δέξκα ηνπ είλαη μεξό θαη 

θαιύπηεηαη από θνιίδεο. 

 

 

…Δξπεηά…. 

 

β. Ο άνθπυπορ  ηαμηλνκείηαη καδί κε άιινπο  δσληαλνύο  νξγαληζκνύο ζηα  Θηλαζηικά. Να 

αλαθέξεηε ηέζζεπα  (4) σαπακηηπιζηικά πνπ δηθαηνινγνύλ γηαηί ν άλζξσπνο είλαη Θειαζηηθό.    

                                                                                                                                      (4 × 0,25=1μ)                

 

i. Έρεη ηξίρεο ζην δέξκα ηνπ………… 

ii. Αλαπλέεη κε πλεύκνλεο…………………… 

iii. Γελλά κηθξά δσληαλά θαη ηα ζειάδεη…………… 

iv. Εεη ζηε μεξά………… 

 

5.α. Με βάζε ηελ πην θάησ πεξηγξαθή λα ζρεκαηίζεηε ηελ ηξνθηθή αιπζίδα πνπ αλαθέξεηαη ζην 

πην θάησ θείκελν:    

«Σε ένα θαλάζζιο οικοζύζηημα η γαξίδα ηρέθεηαι με ηο θπηνπιαγθηόλ. Το θπηνπιαγθηόλ 

αποηελείηαι από διάθοροσς οργανιζμούς ποσ είναι ασηόηροθοι. Η θώθηα ιενπάξδαιε ηρώει ηον 

πηγθνπίλν ποσ είναι ο κύριος θηρεσηής ηης γαξίδαο.»                                                (4 × 0,25=1μ) 

 

 

 

 

 

 
....θπηνπιαγθηόλ......        ...γαξίδα...                       ..πηγθνπίλνο...               θώθηα ιενπάξδαιε 
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β. Να δώζεηε ηνλ νξηζκό γηα ην ηποθικό  πλέγμα.                                                    (1 × 0,5=0,5μ)                                           

 

Έλα ηξνθηθό πιέγκα ζπλνςίδεη ηηο ηξνθηθέο ζρέζεηο ζε έλα Οηθνζύζηεκα θαη πεξηγξάθεη  κε 
 

ιεπηνκέξεηα ηηο ηξνθηθέο ζρέζεηο όισλ ησλ νξγαληζκώλ πνπ δνπλ ζην νηθνζύζηεκα απηό. 

 

γ. Να εμεγήζεηε πνην είλαη πην ρξήζηκν γηα λα θαηαιάβνπκε ηηο ηξνθηθέο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ 

νξγαληζκώλ, έλα ηξνθηθό πιέγκα ή κηα ηξνθηθή αιπζίδα. Δμεγήζηε.   (2 × 0,25=0,5μ) 

 

Έλα ηξνθηθό πιέγκα δηόηη καο πεξηγξάθεη κε ιεπηνκέξεηα όιεο ηηο ηξνθηθέο ζρέζεηο όισλ ησλ  

 

νξγαληζκώλ ηνπ νηθνζπζηήκαηνο. Έλα ηξνθηθό πιέγκα απνηειείηαη από όιεο ηηο ηξνθηθέο  

 

αιπζίδεο. 

 

6.α.Ο άλζξσπνο, ηα δώα θαη νη κύθεηεο δεν κπνξνύλ λα θάλνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο 

θσηνζύλζεζεο. Όκσο ε ιεηηνπξγία ηεο θσηνζύλζεζεο, πνπ θάλνπλ ηα θπηά, έρεη κεγάιε ζεκαζία 

γη'απηνύο ηνπο νξγαληζκνύο. Να γξάςεηε δύν (2) ιόγνπο πνπ δειώλνπλ ηε ζεκαζία απηή ηεο 

θσηνζύλζεζεο.               (2 × 0,25=0,5μ)

  

(ι)…Με ηε ιεηηνπξγία ηεο θσηνζύλζεζεο παξάγεηαη γιπθόδε-άκπιν πνπ απνηειεί πεγή ηξνθήο γηα 

ηνλ άλζξσπν θαη αξθεηά δώα όπσο θαη ηνπο κύθεηεο 

 

(ιι) Με ηε ιεηηνπξγία ηεο θσηνζύλζεζεο παξάγεηαη θαη απειεπζεξώλεηαη ζηελ  αηκόζθαηξα νμπγόλν 

απαξαίηεην γηα όινπο ηνπο δσληαλνύο νξγαληζκνύο. 

 

 

β. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα ώζηε λα ζρεκαηηζηεί ε δηαδηθαζία ηεο 

θσηνζύλζεζεο                                                                                                           (6 × 0,25=1,5μ) 

 

 

 
 

 

 

 

Γιπθόδε-
Άκπιν 

Ζιηαθό θσο 

ρισξνθύιιε 

Νεξό 
Γηνμείδην 
ηνπ 
άλζξαθα 

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

απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 

 

 

 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α. Να νλνκάζεηε:                   (4 × 0,25 = 1μ)

                                                                                            

i. Έλα (1)  ζαπκοθάγο νξγαληζκό ……Φίδη……… 

ii. Έλα (1) κοπςθαίο  θηπεςηή ………Κνπθνπβάγηα………… 

iii. Έλα (1) παμθάγο  νξγαληζκό………Πνληηθόο……………. 

iv. Έλα (1) παπαγυγό…………………Βαηνκνπξηά…………………… 

 

β. Να αλαθέξεηε δύο (2) νξγαληζκνύο, ηνπ πην πάλσ ηξνθηθνύ πιέγκαηνο, νη νπνίνη 

αληαγσλίδνληαη κεηαμύ ηνπο γηα ηελ ίδηα ηξνθή. Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.                                                                                                   

                                                                                                                                (3 × 0,25=0,75μ) 

…Σν θίδη θαη ε θνπθνπβάγηα αληαγσλίδνληαη γηα ην βάηξαρν δηόηη όπνηνο πξνιάβεη λα ηνλ θάεη 

απηόο ζίγνπξα ζα κπνξέζεη λα επηβηώζεη .  

ΑΛΔΠΟΤ 

ΚΟΤΚΟΤΒΑΓΙΑ 

ΦΙΓΙ 

ΠΟΝΣΙΚΟ ΛΑΓΟ 

ΒΑΣΡΑΥΟ

 

    ΥΟΡΣΑ 

ΚΙΟΤΡΟ 

ΒΑΣΟΜΟΤΡΙΑ 

ΑΚΡΙΓΑ 

ΜΔΡΟ Γ΄: Απνηειείηαη από ηπειρ (3) επυηήζειρ. Να απαληήζεηε μόνο ηηο δύο (2) από ηηο 

εξσηήζεηο. Κάζε νξζό εξώηεκα βαζκνινγείηαη κε ηπειρ (3) κνλάδεο.  (ύνολο 6 μονάδερ) 
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γ. Να αλαθέξεηε ένα (1) θνηλό ραξαθηεξηζηηθό όισλ ησλ ηξνθηθώλ αιπζίδσλ. (1 × 0,25=0,25μ)                 

(ι)   ……Καηαιήγνπλ όιεο πάληα ζε έλα θνξπθαίν ζεξεπηή… 

 

δ. Ση ζα ζπκβεί θαηά ηε γλώκε ζαο αν εξαλειθθεί (εξαθανιζηεί) ηελείυρ ο βάηπασορ από ην πην 

πάλσ ηξνθηθό πιέγκα; Θα επεξεαζζεί ην νηθνζύζηεκα θαη κε πνην ηξόπν; Να εμεγήζεηε ηελ 

απάληεζή ζαο.                 (2 × 0,5=1μ)  

Σν νηθνζύζηεκα ζα επεξεαζζεί δηόηη αλ εμαιεθζεί ν βάηξαρνο ηόηε πηζαλόηαηα ν πιεζπζκόο ησλ 

αθξίδσλ ζα απμεζεί κε απνηέιεζκα νη πιεζπζκνί ησλ ρόξησλ θαη ησλ βαηνκνπξηώλ λα κεηώλεηαη, 

Δπίζεο είλαη πηζαλό ν πιεζπζκόο ηεο θνπθνπβάγηαο λα κεησζεί όπσο θαη ηνπ ιαγνύ δηόηη ζα 

ηξώγνληαη από ηα θίδηα. 

                 

2.Σν παξαθάησ ζρεδηάγξακκα παξνπζηάδεη ηελ Σαμηλόκεζε ησλ Εσληαλώλ Οξγαληζκώλ ζηα 

πένηε (5) Βαζίλεια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α.  Να γξάςεηε ηα Βαζίιεηα πνπ αλαθέξνληαη κε ηνπο απιθμούρ 3 και 5 από ην παξαπάλσ 

ζρεδηάγξακκα:                                                    (2 × 0.5=1μ)                              

 3.  ΒΑΗΛΔΗΟ:………Πξώηηζηα…… 

 

 5.  ΒΑΗΛΔΗΟ:………Μύθεηεο……………. 

1 

4 

2 

3 

5 
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β. Να αλαθέξεηε πνηά είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά κπιηήπια Α και Γ  κε ηα νπνία δηαθξίλνληαη νη 

νξγαληζκνί ζηα πέληε Βαζίιεηα.                                  (2 × 0,5=1μ)                                                             

                                     

Κπιηήπιο Α:……Από πόζα θύηηαξα απνηειείηαη ν νξγαληζκόο.. 

 

Κπιηήπιο Γ:…Αλ ηα θύηηαξα ηνπο έρνπλ θπηηαξηθό ηνίρσκα ή όρη. 

 

γ. Να παξαηεξήζεηε ηελ πην θάησ εηθόλα  θαη λα απαληήζεηε ζηα πην θάησ:       (4 × 0,25=1μ)
  
    
(η)    ην θύηηαξν απηό είλαη ……Εσηθό θύηηαξν… . 
 
(ηη)   λα ζπκπιεξώζεηε ηα μέπη ηος κςηηάπος αςηού.      
  

        
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.α. Ζ Έιελα έρεη θαηακήλην θύθιν 28 εκεξώλ. Να ππνινγίζεηε πνηεο κέξεο ηνπ θαηακήληνπ 

θύθινπ ηεο κπνξεί λα  μείνει έγκςορ, αλ είρε πεξίνδν (πξώηε κέξα ηνπ θύθινπ ηεο) ζηηο 20 

Μαίος.      

……………Από 30 Μαïνπ κέρξη 3 Ηνπλίνπ ................              (1× 0,5=0,5μ) 

       
            (1 × 0,5=0,5μ) 

 

 

 

 

 

 

β. Πώο νλνκάδεηαη ην ρξνληθό δηάζηεκα από ηηο 20 Μαΐνπ κέρξη 25 Μαΐνπ ηνπ θαηακήληνπ θύθινπ 

ηεο;   .........Έκκελε ξύζε..............                (1× 0,5=0,5μ) 

 

1 

2 

3 

Κπηηαξηθή κεκβξάλε 

ππξήλαο 

Μηηνρόλδξην 
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γ. Να εμεγήζεηε ηη γεγνλόηα ζπκβαίλνπλ ζην γπλαηθείν αλαπαξαγσγηθό ζύζηεκα ηεο Έιελαο από 

ηηο 20 – 25 Μαΐνπ.                                                                     (2× 0,5=1μ) 

Σν σάξην δελ έρεη γνληκνπνηεζεί. Σν παρύ ελδνκήηξην (ή βιελλνγόλνο ηεο κήηξαο) απνβάιιεηαη  
 
ζαλ βιέλλα, καδί κε αίκα πνπ δελ πήδεη, κέζσ ηνπ θόιπνπ (έκκελε ξύζε ή πεξίνδνο). 

 

δ.Ση νλνκάδνπκε σνξξεμία;                                                                                       (1 × 0,5 = 0,5μ)                                                                                                                 
 
Όηαλ ην σάξην σξηκάζεη ζηελ σνζήθε θαη απειεπζεξώλεηαη ζηνλ σαγσγό(ζάιπηγγα). 

 
 

ε. Αλ δελ κείλεη έγθπνο, πόηε πξνβιέπεηαη λα έρεη ηελ επόκελή ηεο πεξίνδν;          (1 × 0,5 = 0,5μ)                                                                                                                                 

ηηο 16 Ηνπλίνπ ζα έρεη μαλά πεξίνδν. 

 

 

 

 

 

 

 

  ΟΗ ΔΗΖΓΖΣΡΗΔ                                                                               Ζ  ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ 

 

   Φηθάξδνπ Μαξίδα                                                                           ηαπξηλνύ Αλδξνύια 

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

   Δπζπκίνπ Μαξία 

................................... 
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ΣΙΡΔΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΛΔΜΔΟΤ                        ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2013-2014 
 
 ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2014  

 
Μάζεκα: ΒΙΟΛΟΓΙΑ                                                                            Σάμε: Α`                       
 
Γηάξθεηα:2 ώξεο θαη 30 ιεπηά (ΒΙΟΛΟΓΙΑ-ΦΤΙΚΗ)                        Ηκεξνκελία: 13 / 6 / 2014                           
 
Ολνκαηεπώλπκν:....................................................................            Σκήκα:...........   Αξ....... 
 
Βαζκόο:....................................................................                   Τπνγξαθή:...................... 

 
Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από έμη (6) ζειίδεο. 
 
ΜΔΡΟ Α : (ύλνιν 15 κνλάδεο) 
Σν Μέξνο Α απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) εξωηήζεηο. Να απαληεζνύλ ΟΛΔ νη εξωηήζεηο. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Δξώηεζε  1 
Να αληηζηνηρίζεηε  θάζε όξγαλν ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ κε ηε ιεηηνπξγία  πνπ επηηειεί.   (κ. 4) 
 
Όξγαλν                          Αληηζηνίρηζε                                     Λεηηνπξγία 
 
Α. θαξδία                       Α…3…..                                   1. αλαπλνή 

Β. ζπθώηη                     Β…4…..                                       2. παξαγσγή νύξσλ 

Γ. λεθξνί                      Γ…2……                                      3. ιεηηνπξγεί σο αληιία 

Γ. πλεύκνλεο              Γ…1…..                                        4. παξαγσγή ρνιήο  

 

Δξώηεζε  2 
Να ζπκπιεξώζεηε θαηάιιεια :                                                                                                    (κ. 3) 
Τν βαζίιεην ησλ δώσλ δηαθξίλεηαη ζε δύν ζπλνκνηαμίεο, ηα …ζπνλδπισηά…………………………. 
θαη ηα  αζπόλδπια . Τα ζπνλδπισηά ηαμηλνκνύληαη  ζε 5 νκνηαμίεο, ηα πηελά, ςάξηα, εξπεηά,  
ακθίβηα θαη ζειαζηηθά.  
 
Δξώηεζε  3 
α. ωζηό ή ιάζνο; Από ηελ νπξήζξα ηνπ άληξα απνβάιινληαη κόλν ηα νύξα. ιάζνο               (κ. 1) 
 
β. Να ζπκπιεξώζεηε: ην ζπέξκα απνηειείηαη από ζπεξκαηνδσάξηα θαη εθθξίκαηα αδέλσλ    (κ. 1) 
 
γ. Πνηνο είλαη ν ξόινο ηεο  επηδηδπκίδαο;                                                                                     (κ. 2)                                                                     

 Απνζεθεύεη πξνζσξηλά ηα ζπεξκαηνδσάξηα. 

 Παξάγεη εθθξίκαηα 
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Δξώηεζε 4  
α. Να ζπκπιεξώζεηε:  όιεο νη ηξνθηθέο αιπζίδεο αξρίδνπλ κε παξαγσγό  θαη ηειεηώλνπλ κε 
θνξπθαίν ζεξεπηή .                                                                                                                       (κ. 1) 
 
β. Τη δείρλνπλ ηα βέιε ζε κία ηξνθηθή αιπζίδα;                                                                            (κ. 1)  
Γείρλνπλ ηελ θαηεύζπλζε κε ηελ νπνία κεηαθέξεηαη ε ελεξγεία θαη ε ηξνθή.    
γ. Να εμεγήζεηε ηε ζεκαζία ηεο θσηνζύλζεζεο γηα ηα δώα (δύν ιόγνπο).                                  (κ. 2)                                                      
Με ηε θσηνζύλζεζε ηα θπηά παξάγνπλ γιπθόδε ,πνπ είλαη ε ηξνθή ηνπο θαη νμπγόλν πνπ 
ειεπζεξώλεηαη ζηελ αηκόζθαηξα. Τν νμπγόλν  είλαη απαξαίηεην γηα ηελ αλαπλνή ησλ δώσλ. Δπίζεο 
ηα δώα ζηεξίδνπλ ηε δηαηξνθή ηνπο, ζηα θπηά. 

 
 
ΜΔΡΟ Β : ( ύλνιν 20 κνλάδεο) 
 
Τν Μέξνο Β απνηειείηαη από πέληε (5) εξσηήζεηο. Να απαληεζνύλ ΜΟΝΟ νη ηέζζεξηο (4). Κάζε 
νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε πέληε (5)  κνλάδεο. 
 
Δξώηεζε 1 
α. Να αληηζηνηρίζεηε  θάζε νξγαλίδην ηνπ θπηηάξνπ κε ηε ιεηηνπξγία  πνπ επηηειεί.                    (κ. 2) 
 
Οξγαλίδην                           Αληηζηνίρηζε                                     Λεηηνπξγία 
 
1.Ππξήλαο                          1…β….                          α. παξαγσγή ηεο ηξνθήο ηνπ θπηνύ             
2.ρπκνηόπην                        2…δ….                          β. έιεγρνο  ησλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ θπηηάξνπ                     
3.κηηνρόλδξην                      3…γ….                          γ. παξαγσγή  ελέξγεηαο 
4. ρισξνπιάζηεο               4…α….                          δ. απνζήθε λεξνύ  
 
β. Πνηνλ αληηθεηκεληθό θαθό θαη πνην θνριία εζηίαζεο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη θάπνηνο πνπ 
μεθηλά ηελ παξαηήξεζε ελόο αληηθεηκέλνπ ζην κηθξνζθόπην;                                                       (κ. 2) 
Θα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ αληηθεηκεληθό θαθό κε ηε  κηθξόηεξε κεγέζπλζε θαη ηνλ κεγάιν 
θνριία εζηίαζεο (καθξνκεηξηθό ) 
 
γ. Να ζπκπιεξώζεηε:                                                                                                                 (κ. 1) 
 ηζηόο είλαη ην ζύλνιν ησλ θπηηάξσλ πνπ έρνπλ όκνηα κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη  είλαη 
εηδηθεπκέλα λα θάλνπλ ηελ ίδηα ιεηηνπξγία. 
 
Δξώηεζε 2 
α. Να γξάςεηε δίπια από θάζε νξγαληζκό  ην Βαζίιεην ζην νπνίν αλήθεη.                                 (κ. 2) 
 
Οξγαληζκόο                              Βαζίιεην  
ακνηβάδα                                   πξώηηζηα 
καληηάξη                                     κύθεηεο       
βάηξαρνο                                   δώα 
πεύθν                                        θπηά 
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1 

3 

2 

β. Έλαο νξγαληζκόο είλαη πνιπθύηηαξνο, έρεη ζηα θύηηαξα ηνπ ππξήλα, θπηηαξηθό ηνίρσκα θαη 
ρισξνπιάζηεο. Μπνξεί απηόο ν νξγαληζκόο λα ηαμηλνκεζεί ζην βαζίιεην ησλ κπθήησλ; Να 
δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                                                                                            (κ. 1,5) 
Γε κπνξεί, επεηδή έρεη ρισξνπιάζηεο, άξα θσηνζπλζέηεη θαη   παξάγεη κόλνο ηνπ ηελ ηξνθή ηνπ, 
ελώ νη κύθεηεο πξνζιακβάλνπλ ηελ ηξνθή ηνπο από ην πεξηβάιινλ.   
γ. Να γξάςεηε ηξία (3) θνηλά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα πνπ έρνπλ ηα ςάξηα.                      (κ. 1,5) 
δνπλ ζην λεξό 
αλαπλένπλ κε βξάγρηα 
ην δέξκα ηνπο θαιύπηεηαη κε ιέπηα 
 
Δξώηεζε 3 
α. Να γξάςεηε ηη δείρλνπλ νη ελδείμεηο 1-3 ζην πην θάησ ζρήκα.                                               (κ. 1,5)                      
                                                                                    1 θεθαιή  

2 ππξήλαο                                                                                  
3 νπξά 

 
 
 
β. Να γξάςεηε κε ηελ νξζή ζεηξά, ηα κέξε ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ άληξα  από ηα 
νπνία πεξλνύλ  ηα ζπεξκαηνδσάξηα, από ην κέξνο πνπ παξάγνληαη κέρξη θαη ηελ έμνδν ηνπο από 
ην ζώκα:                                                                                                                                        (κ. 2)           
όξρεηο →  επηδηδπκίδα → ζπεξκαηηθόο πόξνο → νπξήζξα  
 
γ. Να ζπκπιεξώζεηε: γνληκνπνίεζε είλαη ε έλσζε ελόο ζειπθνύ θαη ελόο αξζεληθνύ γελλεηηθνύ 
θπηηάξνπ.                                                                                                                                       (κ. 1) 
 
δ. ωζηό ή ιάζνο: Οη ζπεξκαηνδόρεο θύζηεηο παξάγνπλ ηα ζπεξκαηνδσάξηα. ιάζνο           (κ. 0,5) 
 
Δξώηεζε 4 
α. Τα αηκνθόξα αγγεία, νη κύεο θαη ην ζηνκάρη αλήθνπλ ζην ίδην νξγαληθό ζύζηεκα;  
Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο                                                                                       (κ. 1,5)                                                                                                           
Όρη ,επεηδή δελ ζπλεξγάδνληαη γηα λα θάλνπλ ηελ ηδία ιεηηνπξγία.  
β. Να  ζπκπιεξώζεηε ηηο πξνηάζεηο:                                                                                         (κ. 2,5) 

 Τα νζηά είλαη όξγαλα ηνπ εξεηζηηθνύ ζπζηήκαηνο. 

 Τν θύηηαξν είλαη ε δνκηθή  θαη ιεηηνπξγηθή κνλάδα ηεο δσήο. 

 Γύν όξγαλα ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο είλαη ζηνκάρη θαη ιεπηό έληεξν 
 
γ. Να γξάςεηε δύν ζπζηήκαηα ηα νπνία ζπλεξγάδνληαη γηα λα θάλνπκε θηλήζεηο.                      (κ. 1) 
Μπηθό θαη εξεηζηηθό   
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Δξώηεζε 5 
Σε έλα νηθνζύζηεκα δνπλ αιεπνύδεο πνπ ηξέθνληαη κε ιαγνύο, πνληηθνύο θαη ζθίνπξνπο ,αθξίδεο 
θαη θαξπνύο ζάκλσλ. Οη ιαγνί ηξέθνληαη κε ρόξηα θαη ζάκλνπο θαη νη πνληηθνί θαη νη ζθίνπξνη ηξώλε 
ζάκλνπο. 
Με βάζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο λα γξάςεηε: 
α. κία ηξνθηθή αιπζίδα                                                                                                                (κ.1,5) 
π.ρ. Χόξηα → ιαγόο → αιεπνύ 
β. i. έλαλ παξαγσγό ζάκλνη                                                                                                          (κ. 1) 
   ii. έλα θπηνθάγν νξγαληζκό π.ρ. πνληηθόο  
      
γ. δύν νξγαληζκνύο πνπ αληαγσλίδνληαη γηα ηελ ηξνθή ηνπο                                                       (κ. 1) 
π.ρ ιαγνί θαη πνληηθνί γηα ηνπο ζάκλνπο. 
δ. Αλ από απηό ην νηθνζύζηεκα απνκαθξπλζνύλ όιεο νη αιεπνύδεο, λα εμεγήζεηε πώο ζα 
επεξεαζηνύλ νη ππόινηπνη νξγαληζκνί ηνπ νηθνζπζηήκαηνο.                                                    (κ. 1,5)  
Αλ απνκαθξπλζνύλ νη όιεο νη αιεπνύδεο, νη ιαγνί, πνληηθνί, ζθίνπξνη θαη νη αθξίδεο, ζα 
απμεζνύλ αθνύ δε ζα ηξώγνληαη από ηηο αιεπνύδεο. Αθνύ απηνί  πνπ ηξέθνληαη κε θπηά ζα 
απμεζνύλ, ηα θπηά ζα κεηωζνύλ. 
 
ΜΔΡΟ Γ : (ύλνιν 15 κνλάδεο) 
 
Τν Μέξνο Γ απνηειείηαη από δύν εξσηήζεηο. Να απαληήζεηε ΜΟΝΟ ζηε κία (1). Κάζε νξζή 
απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δεθαπέληε 15 κνλάδεο. 
 
Δξώηεζε 1 

                                                                                 
Πείξακα. Παίξλνπκε δύν γιάζηξεο κε δύν 
όκνηα  πξάζηλα θπηά γεξαληνύ. Τν έλα θπηό ην 
πνηίδνπκε, ελώ ην άιιν δελ ην πνηίδνπκε. 
Τνπνζεηνύκε ηα θπηά ζε κέξνο πνπ έρεη  θσο 
θαη  αέξα. Σε κεξηθέο κέξεο θόβνπκε έλα θύιιν 
από ην θάζε θπηό, ην απνρξσκαηίδνπκε θαη 
πξνζζέηνπκε ιίγεο ζηαγόλεο δηαιύκαηνο 
ησδίνπ.   
  

 
 

α. Πνηνπο παξάγνληεο θξαηήζακε ζηαζεξνύο ζε απηό ην πείξακα;                                             (κ. 2) 
i θσο 
ii ρισξνθύιιε (πξάζηλν θπηό) 
iii δηνμείδην ηνπ άλζξαθα  
iv είδνο ηνπ θπηνύ 
 
β. Πνηα  νπζία αληρλεύνπκε κε ην δηάιπκα ησδίνπ; Τν άκπιν                                                        (κ. 1) 
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γ. Πνηα αιιαγή ζα παξαηεξήζνπκε ζην  ρξώκα ηνπ δηαιύκαηνο ησδίνπ:                                     (κ. 2) 
i. ζην απνρξσκαηηζκέλν θύιιν από απόηηζην θπηό; 
Κακία αιιαγή. Τν ρξώκα είλαη θίηξηλν-θαθέ 
ii. ζην απνρξσκαηηζκέλν θύιιν από πνηηζκέλν θπηό; 
καύξηζε 
 
δ. Πνην από ηα δύν θπηά θάλεη θσηνζύλζεζε; Τν πνηηζκέλν θπηό.                                             (κ. 1) 
 
ε. Σε πνην ζπκπέξαζκα θαηαιήγνπκε;                                                                                          (κ. 2) 
Τν λεξό είλαη απαξαίηεηε πξώηε ύιε γηα λα γίλεη θσηνζύλζεζε. 
ζη. Να ζπκπιεξώζεηε:                                                                                                               (κ. 3)  
i. Τα θπηά κε ηε βνήζεηα ηεο ρισξνθύιιεο  πνπ βξίζθεηαη κέζα ζηνπο ρισξνπιάζηεο δεζκεύνπλ 
ειηαθή ελέξγεηα  
 
ii. Οη πξώηεο ύιεο πνπ ρξεηάδεηαη ην θπηό, γηα λα θάλεη θσηνζύλζεζε είλαη ην λεξό θαη ην δηνμείδην 
ηνπ άλζξαθα. 
 
δ. Να ραξαθηεξίζεηε θαηάιιεια  ηηο  πην θάησ πξνηάζεηο σο νξζέο ε ιάζνο.                              (κ. 4) 
i. Φσηνζύλζεζε γίλεηαη ζε όια ηα κέξε ησλ θπηώλ.                                       ιάζνο          
ii. Τν θαπζηηθό λάηξην δεζκεύεη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα.                                        νξζή 
iii. Τα θπηά θάλνπλ θσηνζύλζεζε ηελ εκέξα θαη ηε λύθηα.                                       ιάζνο          
iv. Γηα ηνλ απνρξσκαηηζκό ηνπ θύιινπ ρξεηάδεηαη νηλόπλεπκα                                νξζή 
 
 
Δξώηεζε  2  
α. Να γξάςεηε ηη δείρλνπλ νη αξηζκνί ζην πην θάησ ζρήκα                                             (κ. 3) 
 
1.πιαθνύληαο  
2.νκθάιηνο ιώξνο                                                                                     
3.ακληαθόο ζάθνο  
  
β. Να εμεγήζεηε πώο ην έκβξπν εμαζθαιίδεη  
ζξεπηηθέο νπζίεο θαη νμπγόλν.                               (κ. 2) 
Τν έκβξπν ζπλδέεηαη κε ην θπθινθνξηθό ζύζηεκα  
ηεο κεηέξαο κέζσ ηνπ πιαθνύληα θαη ηνπ νκθάιηνπ  
ιώξνπ. Έηζη ην έκβξπν πξνκεζεύεηαη ζξεπηηθέο νπζίεο 
 θαη νμπγόλν από ην αίκα ηεο κεηέξαο. 
 
  
 
γ. Να βάιεηε ηα πην θάησ  ζηε ζσζηή ρξνληθή ζεηξά μεθηλώληαο από απηό πνπ ζπκβαίλεη πξώηα :            
                                                                                                                                                      (κ. 2) 
Α. γνληκνπνίεζε, Β. ηνθεηόο, Γ. σνξξεμία, Γ. εκθύηεπζε θαη αλάπηπμε ηνπ εκβξύνπ ζηε κήηξα.  
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δ) Η Δξαζκία έρεη  θαηακήλην  θύθιν  28 εκεξώλ. Δίρε έκκελε ξύζε (1ε κέξα ηνπ θύθινπ ηεο) ζηηο 2 
ηνπ κήλα Απξίιε.  
 

                        Απξίιεο 

Γεπ Σξη Σεη Πεκ Παξ αβ Κπξ 

 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     

 
i. Πόηε πεξίπνπ (εκεξνκελία) αλακέλεηαη λα έρεη μαλά έκκελε ξύζε; 30 Απξηιίνπ.                     (κ. 1) 
 
ii. Πνηα κέξα ( εκεξνκελία)  ηνπ κήλα Απξίιε  ζα έρεη σνξξεμία ε Δξαζκία; 15 Απξηιίνπ.        (κ. 1) 
 
iii. Μπνξεί ε Δξαζκία λα κείλεη έγθπνο, αλ έρεη ζεμνπαιηθή επαθή ζηηο 12 ηνπ Απξίιε; Να 
δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.                                                                                              (κ. 2 ) 
Μπνξεί λα κείλεη έγθπνο. Θα έρεη σνξξεμία ζηηο 15 ηνπ Απξίιε θαη ηα ζπεξκαηνδσάξηα κπνξεί λα 
δήζνπλ κέρξη 3 κέξεο ζην ζώκα ηεο γπλαίθαο. Άξα αλ έρεη ζεμνπαιηθή επαθή ζηηο12 ηνπ Απξίιε, ηα  
ζπεξκαηνδσάξηα κπνξεί λα δήζνπλ κέρξη ηηο 15 ηνπ Απξίιε θαη λα γίλεη γνληκνπνίεζε. 
 
ε. Να γξάςεηε κία βαζηθή ιεηηνπξγία γηα θάζε έλα από ηα πην θάησ όξγαλα:                               (κ. 4)  
α) θόιπνο θαηά ηνλ ηνθεηό δηαζηέιιεηαη γηα λα κπνξέζεη λα πεξάζεη ην παηδί θαη λα βγεη έμσ από ην 
ζώκα ηεο κεηέξαο. 
 
β) σνζήθε παξάγεη θαη απειεπζεξώλεη ηα σάξηα. 
 
γ) κήηξα ζε απηή γίλεηαη ε εκθύηεπζε θαη αλάπηπμε ηνπ εκβξύνπ. 
 
δ) σαγσγόο κέζα ζε απηό γίλεηαη ε γνληκνπνίεζε. 
 
 

 
                                                                                                  Η Γηεπζύληξηα 
 
 
 
 
                                                                                                  Πάκεια Σηόξεϋ 
 
  



 

ειίδα 1 

ΓΤΜΝΑΗΟ ΑΓΗΟΤ ΑΝΣΩΝΗΟΤ                                                                      ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ 2013-2014 
 

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΗΚΔ  ΔΞΔΣΑΔΗ ΗΟΤΝΗΟΤ  2014 
 

 
 

ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΓΟΚΗΜΗΟ ΑΠΟΣΔΛΔΗΣΑΗ ΑΠΟ ΔΝΝΔΑ (9) ΔΛΗΓΔ 
Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζωηηθνύ πγξνύ/ ηαηλίαο  

 

 

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

 
1. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο:                                                                     (4 x 0,25 = 1κ) 

    α) Σα ζειπθά γελλεηηθά θύηηαξα είλαη ηα ωάξηα . 

    β) Σα όξγαλα πνπ παξάγνπλ ηα ζπεξκαηνδσάξηα είλαη νη όξρεηο. 

    γ) Η θξίζηκε  πεξίνδνο  είλαη ην ρξνληθό δηάζηεκα θαηά ην νπνίν κπνξεί κηα γπλαίθα λα  

        κείλεη έγθπνο κεηά από ζεμνπαιηθή επαθή.  

    δ) Μέζα ζηελ εζσηεξηθή θνηιόηεηα ηεο  κήηξαο , αλαπηύζζεηαη ζηαδηαθά ην έκβξπν. 

 
2.  Να γξάςεηε ζηα αληίζηνηρα θνπηάθηα ηα κέξε ηνπ κηθξνζθνπίνπ πνπ δείρλνπλ ηα ηόμα.  

                                                                                                                                          (4 x 0,25 = 1 κ) 
 

                                                                                                              
 
 
 
3. Να ηνπνζεηήζεηε ηνπο πην θάησ όξνπο ζε ζεηξά, μεθηλώληαο από ηνλ πην απιό θαη 
      θαηαιήγνληαο ζηνλ πην ζύλζεην.  
      Όξγαλν, θύηηαξν, νξγαληθό ζύζηεκα, ηζηόο                                                                      (4 x 0,25 = 1 κ) 

 

       θύηηαξν                      ηζηόο                           όξγαλν                 νξγαληθό ζύζηεκα           νξγαληζκόο 

        
 

 
ΜΑΘΖΜΑ: ΦΤΗΟΓΝΩΣΗΚΑ                                                 ΣΑΞΖ:Α΄ 

 
Βαζκόο: …………….................. 
 
Τπ. Καζεγ.: …………….…….... 

 
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ:  04/06/2014                              ΥΡΟΝΟ: 90΄ ΛΔΠΣΑ 

 
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΜΑΘΖΣΖ/ΣΡΗΑ: 

 
ΣΜΖΜΑ:                                                                                                                        ΑΡ.: 

Προσουθάλμιοι Φακοί 

Αντικειμενικοί Φακοί 

 

Οπτική Τράπεζα 

Μακρομετρικός Κοχλίας 

http://www.google.com.cy/imgres?q=%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CF%8C%CF%80%CE%B9%CE%BF&um=1&safe=active&hl=el&biw=1366&bih=565&tbm=isch&tbnid=oQV4qMXgy4XWyM:&imgrefurl=http://greek.digital-opticalmicroscope.com/china-binocular_digital_optical_microscope_with_led_illumination_and_high_resolution_camera-411232.html&docid=8OrMHSCTHIYB4M&imgurl=http://www.digital-opticalmicroscope.com/photo/pl636167-binocular_digital_optical_microscope_with_led_illumination_and_high_resolution_camera.jpg&w=512&h=683&ei=7QOjUZPBAsSBPYyEgNAF&zoom=1&iact=hc&vpx=95&vpy=171&dur=1217&hovh=259&hovw=194&tx=128&ty=161&page=1&tbnh=140&tbnw=105&start=0&ndsp=28&ved=1t:429,r:20,s:0,i:143


 

 ειίδα 2 

 

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

    θάζε νξγαληζκό ην Βαζίιεην ζην νπνίν απηόο αλήθεη.                                                      (4 x 0,25 = 1 κ) 

 

 
 
 
      Εωληαλόο  Οξγαληζκόο 

  

 

 

 

 

 
ΜΠΑΡΠΟΤΝΗ ΑΜΟΗΒΑΓΑ ΜΑΝΗΣΑΡΗ ΠΔΤΚΟ 

 
Βαζίιεην δωληαλώλ νξγαληζκώλ 
 

 
       ΖΧΑ 

 
  ΠΡΧΣΘΣΑ 
 

 
 ΜΤΚΗΣΕ 

 
  ΦΤΣΑ 

 
 

                                                                                            

5. Να βάιεηε ηνπο πην θάησ νξγαληζκνύο ζηε ζσζηή ζεηξά, έηζη ώζηε λα ζρεκαηίδνπλ κία ηξνθηθή  
    αιπζίδα.                                                                                                                                                         (4 x 0,25 = 1 κ) 

                       πηδαεηόο              αγξηλό               ρνξηάξη             θίδη 

 

       Υνξηάξη                               αγξηλό                               θίδη                                 ζπηδαεηόο 

 
 
 
6. Με ηε βνήζεηα ηεο πην θάησ  εηθόλαο, πνπ παξνπζηάδεη ηε ιεηηνπξγία ηεο θσηνζύλζεζεο, λα  

    ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα:                                                                                                  (4 x 0,25 = 1 κ) 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γύν πξώηεο ύιεο, 
  γηα λα γίλεη ε  
  θσηνζύλζεζε 

 

 

Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα 

Νεξό 

 

Έλαλ απαξαίηεην   
παξάγνληα, γηα λα 
γίλεη ε θσηνζύλζεζε 

 
 
Ηιηαθό θωο ή ριωξνθύιιε 
 
 

Έλα πξντόλ ηεο 
θσηνζύλζεζεο 

 
 
Ομπγόλν ή γιπθόδε (άκπιν) 
 
 

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


 

 ειίδα 3 

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

 
1.α) Να αλαθέξεηε δύν (2) δηαθνξέο κεηαμύ  θπηηθνύ θαη δσηθνύ θπηηάξνπ.                      (2 x 0,25 = 0,5 κ) 

          i. Σν θπηηθό έρεη θπηηαξηθό ηνίρωκα ελώ ην δωηθό δελ έρεη 

              

    ii. Σν θπηηθό έρεη ριωξνπιάζηεο ελώ ην δωηθό δελ έρεη 

  ή  ην θπηηθό έρεη κεγάιν ρπκνηόπην ελώ ην δωηθό δελ έρεη 

 

   β) Να νλνκάζεηε ηα κέξε ησλ θπηηάξσλ πνπ δείρλνπλ νη αξηζκνί.                                             (4 x 0,25 = 1 κ)                                                                                                                                                                                      

  
    γ)  Πνηα είλαη ε θύξηα δηαθνξά κεηαμύ πξνθαξπσηηθνύ θαη επθαξπσηηθνύ θπηηάξνπ;         (1 x 0,5 =0.5 κ) 

    Σν επθαξπωηηθό έρεη ππξήλα ελώ ην πξνθαξπωηηθό δελ έρεη  

     ή  όηη ην επθαξπωηηθό έρεη κηηνρόλδξηα ελώ ην πξνθαξπωηηθό δελ έρεη. 

 
 
2.α) Να γξάςεηε ηέζζεξηο θνηλέο ιεηηνπξγίεο (ραξαθηεξηζηηθά) ησλ  δσληαλώλ νξγαληζκώλ.    

                                                                                                                                          (4 x 0,25=1 κ) 

i. Σξέθνληαη   , αλαπηύζζνληαη                                   ii. Αλαπαξάγνληαη , αλαπλένπλ 

iii. Εκθαλίδνπλ εξεζηζηηθόηεηα                                    iv. Κηλνύληαη , απεθθξίλνπλ 

 

   β) Πνηα ζώκαηα νλνκάδνληαη άβηα; Να δώζεηε έλα παξάδεηγκα.                                     (2x 0,25 =0.5 κ) 

         Σα ζώκαηα πνπ δελ έρνπλ δωή θαη δελ είραλ πνηέ δωή. 

         Π.Υ. Απηνθίλεην , θιαδεπηήξη  θ.ά. 

            

         

   γ) Πνηα ζώκαηα νλνκάδνληαη λεθξά; Να  δώζεηε έλα παξάδεηγκα.                                        (2 x 0,25 =0.5 κ) 

       Σα ζώκαηα πνπ δελ έρνπλ δωή αιιά θάπνηε είραλ. 

         Π.Υ. Ζακπόλ , δεξκάηηλεο κπόηεο  θ.ά. 

            

 

 

 

 
1 
 

Κπηηαξόπιαζκα 

 
2 
 

Ππξήλαο 

 
3 
 

Υπκνηόπην 

 
4 
 

Κπηηαξηθό ηνίρωκα 



 

 ειίδα 4 

 
 
 
3. Σν πην θάησ ζρέδην πεηξάκαηνο παξηζηάλεη ηε δηαδηθαζία απνρξσκαηηζκνύ ηνπ θύιινπ. 
    Να απαληήζεηε ηα πην θάησ εξσηήκαηα. 
  
    α) Γηαηί ξίρλνπκε αξρηθά ην θύιιν ζε λεξό πνπ βξάδεη 

        γηα έλα κε δύν ιεπηά;                             (1 x 0,5 = 0,5 κ) 

        Γηα λα καιαθώζεη ην θύιιν, λα ζπάζεη ε θπηηαξηθή 

        κεκβξάλε θαη λα κπνξεί λα βγεη ε ριωξνθύιιε. 

        (Γηα λα ζθνηώζνπκε ηα θύηηαξα ηνπ θύιινπ) 

     
    β) ε ηη ρξεζηκεύεη ην νηλόπλεπκα;                  (1 x 0,5 = 0.5 κ) 

        Γηα λα δηαιύζεη θαη λα απνκαθξύλεη από  ην  

        θύιιν ηε ριωξνθύιιε. 

 

    γ) Γηαηί δε βάδνπκε ην δνθηκαζηηθό ζσιήλα κε ην  

  νηλόπλεπκα απεπζείαο ζηε θσηηά;              (1 x 0,5 = 0.5 κ) 

  Γηα λα κε πάξεη θωηηά ην νηλόπλεπκα πνπ είλαη εύθιεθην πιηθό. 
 

    δ) Πώο κπνξώ λα απνδείμσ όηη ην απνρξσκαηηζκέλo θύιιν πεξηέρεη άκπιν;                    (1 x 0,5 = 0.5 κ) 

  Θα ηνπ ξίμω κεξηθέο ζηαγόλεο δηαιύκαηνο ηωδίνπ.  

  Αλ ην ηώδην καπξίζεη, ηόηε ην θύιιν πεξηέρεη άκπιν. 

 

 

4.α) Να ζπγθξίλεηε ην σάξην θαη ην ζπεξκαηνδσάξην σο πξνο ην ζρήκα, ην κέγεζνο θαη ηνλ ηξόπν  

         θίλεζήο ηνπο                                                                                                                   (6 x 0,25 = 1,5κ) 

 

 πεξκαηνδωάξην Ωάξην 

ρήκα 
 
              Τδξνδπλακηθό   
 

 
                     θαηξηθό 

 
Μέγεζνο 

 
      Πνιύ κηθξόηεξν ηνπ ωαξίνπ 
 

 
 Πνιύ κεγαιύηεξν ηνπ ζπεξκαηνδωαξίνπ 

 
Σξόπνο θίλεζεο 

 

 
     Ελεξγεηηθή θίλεζε κε νπξά  
           (Κηλείηαη  γξήγνξα ) 

 
   Παζεηηθή θίλεζε κέζα ζηνλ ωαγωγό  
            (Κηλείηαη πνιύ αξγά)         

 

    β)  Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο:                                                            (2 x 0,25 = 0,5κ) 
 

         i. Η έμνδνο (απειεπζέξσζε) ηνπ σαξίνπ από ηελ σνζήθε νλνκάδεηαη   ωνξξεμία. 

         ii. Σν όξγαλν πνπ δηνρεηεύεη ην ζπέξκα ζηνλ θόιπν ηεο γπλαίθαο νλνκάδεηαη   πένο. 

 

 



 

 ειίδα 5 

5 α) Να νλνκάζεηε ην νξγαληθό ζύζηεκα ζην νπνίν αλήθεη θάζε όξγαλν.                             (4 x 0,25 = 1 κ) 
 

 
   ΟΡΓΑΝΟ 

 
ΠΝΔΤΜΟΝΑ 

 
ΛΔΠΣΟ ΔΝΣΔΡΟ 

 
ΚΑΡΓΙΑ 

 
ΩΟΘΗΚΗ 

 
   ΟΡΓΑΝΗΚΟ  
   ΤΣΖΜΑ 
 

 

 ΑΝΑΠΝΕΤΣΘΚΟ 

 

      ΠΕΠΣΘΚΟ 

 

 ΚΤΚΛΟΦΟΡΘΚΟ 

 
  ΓΕΝΝΗΣΘΚΟ ή 

ΑΝΑΠΑΡΑΓΧΓΘΚΟ 

 

   β) Να αληηζηνηρίζεηε ην όξγαλν ηεο ζηήιεο Α κε ηε ζσζηή, αληίζηνηρε ιεηηνπξγία ηεο ζηήιεο Β. 
                                                                                                                                                                         (4 x 0,25 = 1 κ) 

 

Α Β 

1. 

 

 
Όξγαλν πνπ ιεηηνπξγεί σο αληιία. Γέρεηαη ην αίκα από 
όια ηα όξγαλα ηνπ ζώκαηνο. Αθνύ ην ζηείιεη ζηνπο 
πλεύκνλεο, γηα λα εκπινπηηζηεί κε νμπγόλν, ζηε 
ζπλέρεηα ην ζηέιλεη ζε όια ηα όξγαλα ηνπ ζώκαηνο. 
 

Α. 

 2. 

 Όξγαλν ζαλ ζσιήλαο κέζα ζηνλ νπνίν νινθιεξώλεηαη 
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.  
 

Β. 

3. 

 Όξγαλα ηα νπνία 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. 

4. 

 

 

Όξγαλα, ζε ζρήκα θαζνιηνύ, πνπ θαζαξίδνπλ ην αίκα 
από ηηο βιαβεξέο νπζίεο κε ηελ παξαγσγή ησλ νύξσλ. 

Γ. 

 

 
 Όξγαλν (ζσιήλαο ζαλ ζαθνύιη) πνπ ζπλδέεηαη κε ην 
ιεπηό έληεξν. ην ζηνκάρη απνζεθεύεηαη πξνζσξηλά ε 
ηξνθή θαη ζπλερίδεηαη ε πέςε πνπ μεθίλεζε ζην ζηόκα.  
 

Δ. 

 
Αληηζηνίρηζε  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Γ 

2. Α 

3. Δ 

4.           Ε 
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6.α) ην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη ην γπλαηθείν γελλεηηθό ζύζηεκα. Να ζπκπιεξώζεηε ζηνλ πην θάησ  

       πίλαθα ηα κέξε πνπ δείρλνπλ νη ελδείμεηο .                                                                      (4 x 0,25 = 1 κ)     

                                                                                                                                      
 

 
 
 
  
   β) ε πνην κέξνο ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο γπλαίθαο γίλεηαη ε γνληκνπνίεζε ηνπ σαξίνπ; 

(1 x 0,5 = 0.5 κ) 
       ηνλ ωαγωγό ή ζάιπηγγα. 
 
   γ) Ση νλνκάδνπκε έκκελε ξύζε ή πεξίνδν;                                                                                          (1 x 0,5 = 0.5 κ) 

         Είλαη ε πεξίνδνο ηωλ 4-5 εκεξώλ ηνπ θαηακήληνπ θύθινπ ηεο γπλαίθαο, θαηά ηε δηάξθεηα ηωλ  

       νπνίωλ ην παρύ ελδνκήηξην απνβάιιεηαη ζαλ βιέλλα  καδί κε αίκα πνπ δελ πήδεη, κέζω ηνπ  

       θόιπνπ. Απνβάιιεηαη επίζεο ην αγνληκνπνίεην ωάξην. 

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

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
     Χνζήθε 
 

 
2 

 
     Χάξην 
 

 
3 

 
     Χαγωγόο ή άιπηγγα 
 

 
4 

 
     Μήηξα 



 

 ειίδα 7 

 

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

 

1.α) 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 κ) 

 

 

 
 

Αξθνύδα 

 

 
Ξηθίαο 

 

 
 

Νπρηεξίδα 

 
Οκνηαμία: Θειαζηηθά 

 
Οκνηαμία: Φάξηα 
 

 
Οκνηαμία: Θειαζηηθά 

 

 
Βάηξαρνο 

 

                 
Φίδη 

 
Παπαγάινο 

   
Οκνηαμία: Ακθίβηα 

 
Οκνηαμία: Εξπεηά 
 

 
Οκνηαμία: Πηελά 

 

 
  β) Να γξάςεηε ηξία (3) θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηήζαηε, γηα λα θαηαηάμεηε ην θίδη  ζηελ αληίζηνηρε 

      νκνηαμία.                                                                                                                                                  (3 x 0.25 = 0.75 κ) 

      i. Σν δέξκα ηνπο είλαη μεξό θαη θαιύπηεηαη από θνιίδεο. 

      ii. Γελλνύλ απγά ζηε μεξά. 

      iii. Αλαπλένπλ κε πλεύκνλεο 

         - Ο ηόπνο πνπ δνπλ( μεξά) 

 

   γ) Να γξάςεηε ηξία (3) θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηήζαηε, γηα λα θαηαηάμεηε ηελ αξθνύδα ζηελ 

       αληίζηνηρε νκνηαμία.                                                                                                                           (3 x 0.25 = 0.75 κ) 

       i. Γελλνύλ δωληαλά (κηθξά) θαη ηα ζειάδνπλ ζηα αξρηθά ζηάδηα ηεο δωήο ηνπο. 

       ii. Σν δέξκα ηνπο θαιύπηεηαη κε ηξίρεο. 

       iii. Αλαπλένπλ κε πλεύκνλεο. 

           - Ο ηόπνο πνπ δνπλ  

 

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
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2. αο δίλεηαη ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα ηνπ αληξηθνύ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο. 

                                           

 

    α) Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα πνπ παξνπζηάδνπλ νη ελδείμεηο 1 κέρξη 4, ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πην  
        θάησ πίλαθα.                                                                                                                   (4 x 0,25 = 1 κ) 

Α/Α Όξγαλν 

 
1.   πεξκαηηθόο πόξνο 

 
2.   Οπξήζξα 

 
3.   Επηδηδπκίδα 

 
4.    Όξρηο 

 
    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 0.25 = 1 κ) 

            Όξρηο                   επηδηδπκίδα                         ζπεξκαηηθόο πόξνο νπξήζξα 

    γ) Ση είλαη ε θξπςνξρία θαη ηη ζα ζπκβεί αλ δελ ζεξαπεπηεί έγθαηξα;                                       (2 x 0.25 = 0.5 κ) 

          Οη όξρεηο (ν έλαο ή θαη νη δύν ) δελ θαηεβαίλνπλ ζηε θπζηνινγηθή ηνπο ζέζε, δειαδή ζην όζρεν, 

        θαη παξακέλνπλ θξπκκέλνη ζηελ θνηιηαθή ρώξα.            

.         Μπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ ζηεηξόηεηα. 

     δ) Ση είλαη ε θίκσζε θαη πώο ζεξαπεύεηαη ;                                                                      (2 x 0.25 = 0.5 κ)                                                                                                    

         Σν δέξκα πνπ θαιύπηεη ηελ θεθαιή ηνπ πένπο δελ κεηαθηλείηαη πξνο ηα πίζω ώζηε λα πιέλεηαη  

         θαη λα θαζαξίδεηαη ην κέξνο απηό. Έηζη δεκηνπξγνύληαη  κνιύλζεηο θαη πξνβιήκαηα ζηε 

         ζεμνπαιηθή επαθή. Θεξαπεύεηαη κε κηα κηθξή επέκβαζε (πεξηηνκή).  

 

 

1 

2 

3 

4 
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3. Να κειεηήζεηε ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα, ην νπνίν παξνπζηάδεη έλα ηξνθηθό πιέγκα θαη λα 

    απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ.  

             
    α) Να νλνκάζεηε:              (4 x 0,25 = 1κ) 

1. Έλα αξθνθάγν Οξγαληζκό Δξπνθνιάπηεο, θόηζπθαο, βάηξαρνο 

2. Έλα Κνξπθαίν Θεξεπηή Κνπθνπβάγηα, θίδη 

3. Έλα Φπηνθάγν Οξγαληζκό Μειίγθξα, θάκπηα, ζαιηγθάξηα, πνληηθόο, πεηαινύδα 

4. Έλα Παξαγσγό Πεύθν, βαιαληδηά, πνώδε θπηά 

 

    β) Με βάζε ην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα λα γξάςεηε κία ηξνθηθή αιπζίδα πνπ λα πεξηιακβάλεη 

        ηέζζεξηο(4) ηνπιάρηζηνλ νξγαληζκνύο.                                                                             (4 x 0,25 = 1κ) 
 
             Πεύθν                        κειίγθξα                             δξπνθνιάπηεο                      θνπθνπβάγηα 

         

    γ) Να αλαθέξεηε δύν (2) θνηλά ραξαθηεξηζηηθά πνπ παξνπζηάδνπλ όιεο νη ηξνθηθέο αιπζίδεο. 
                                                                                                                                    (2 x 0,25 = 0,5κ) 

        i. Όιεο νη ηξνθηθέο αιπζίδεο μεθηλνύλ κε θπηά. 

        ii. Μπνξεί λα έρνπλ έλα ή πεξηζζόηεξα είδε δώωλ. 

- ην ηέινο ηεο ηξνθηθήο αιπζίδαο ππάξρνπλ νξγαληζκνί πνπ δελ ηξώγνληαη από θαλέλα. 

 

    δ) Τπάξρεη ζην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα θάπνηνο νξγαληζκόο πνπ λα είλαη πακθάγνο;  
        Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                                                                          (2 x 0,25 = 0,5κ) 

          Όρη δελ ππάξρεη πακθάγνο νξγαληζκόο ζην πην πάλω ηξνθηθό πιέγκα. Δελ ππάξρεη νξγαληζκόο 

        πνπ λα ηξέθεηαη ηαπηόρξνλα κε θπηά (θπηνθάγνο) θαη δώα (ζαξθνθάγνο). 

 

         Ο Γηεπζπληήο                                                                                             Οη  εηζεγεηέο 

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

                                                                                                              Ιάθσβνο Ρανπλάο   

        Αξηζηείδεο Πνηακίηεο                                                                    ……………………………………… 

                                                                                                              Νηθνιέηηα Νηθνιαΐδνπ   
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ΘΔΚΛΔΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΛΔΜΔΟΤ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2013-2014 

 

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 

 

ΜΑΘΗΜΑ :  ΒΙΟΛΟΓΙΑ - Φπζηνγλωζηθά ΒΑΘΜΟ : ........................ 

HΜΔΡΟΜΗΝΙΑ :  12 Ινπλίνπ 2014 ΟΛΟΓΡΑΦΩ : ........................ 

ΣΑΞΗ :  Α’ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΤΠΟΓΡΑΦΗ : ........................ 

ΥΡΟΝΟ :  2 ΩΡΔ  

 

Ολνκαηεπώλπκν :  ...............................................................  Σάμε :  ........   Αξηζκόο :  ..... 

 

Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από 12 ζειίδεο. 

 

 

 

 

ΜΔΡΟ Α : (6 κνλάδεο) 

Τν Μέξνο Α απνηειείηαη από έμη εξσηήζεηο ηεο κίαο κνλάδαο. Να απαληεζνύλ όιεο νη 

εξωηήζεηο. 

 

Δξώηεζε 1 :  Να βάιεηε ηα γξάκκαηα Α, Β, Γ θαη Γ ζηα θνπηάθηα γηα λα δείμεηε ηε ζέζε 

ησλ νξγάλσλ. (κνλ. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ 

Γ 

Β 

Α 

Α 

Γ 

Β 

Γ 
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Δξώηεζε 2:  Σε πην νξγαληθό ζύζηεκα 1 έσο 4 αληηζηνηρνύλ νη εηθόλεο Α, Β, Γ θαη Γ. Οη 

νλνκαζίεο ησλ νξγαληθώλ ζπζηεκάησλ δίλνληαη κε ηπραία ζεηξά: 

1. κπηθό ζύζηεκα ,  2. αλαπαξαγσγηθό ζύζηεκα ,  3. αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα ,  4. πεπηηθό 

ζύζηεκα 

 

 

 

 

 

 

 

Να γξάςεηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ : 

Α :  .... 4..... ,  Β :  .....2..... ,  Γ :  .....3..... ,  Γ :  .....1..... (κνλ. 1) 

 

 

Δξώηεζε 3 

α. Πνην από ηα πην θάησ όξγαλα δελ ηαηξηάδεη κε ηα ππόινηπα; Να βάιεηε ζε θύθιν ην 

γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε. (κνλ. 0.5) 

1.  ζηνκάρη 2.  νηζνθάγνο 3.  θαξδηά 4.  παρύ έληεξν 

β. Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο ζηελ εξώηεζε 3α. (κνλ. 0.5) 

Η θαξδηά δελ ηαηξίαδεη κε ηα ππόινηπα όξγαλα γηαηί δελ αλήθεη ζην πεπηηθό 

ζύζηεκα. 

 

 

Δξώηεζε 4 :  Αληηζηνηρίζηε ηα θπηηαξηθά νξγαλίδηα κε ηηο ιεηηνπξγία ηνπο. (κνλ. 1) 

 

 1. ρισξνπιάζηεο Α. απειεπζεξώλεη ηελ ελέξγεηα ησλ ηξνθώλ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ θπηηάξνπ 

 2. κηηνρόλδξηα Β. θιεξνλνκηθόηεηα – DNA - έιεγρνο ησλ 

ιεηηνπξγηώλ ηνπ θπηηάξνπ 

 3. ππξήλαο Γ. όξηα θπηηάξνπ 

 4. θπηηαξηθή κεκβξάλε Γ. θσηνζύλζεζε 

 

Να γξάςεηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ : 

1 :  .....Γ..... ,  2 :  .....Α..... ,  3 :  .....Β..... ,  4 :  .....Γ..... 

Α Γ Β Γ 
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Δξώηεζε 5 

α. πκπιεξώζηε :  Όιεο νη ηξνθηθέο αιπζίδεο γηα λα είλαη πιήξεηο πξέπεη λα μεθηλάλε 

κε  παξαγωγό  θαη λα ηειεηώλνπλ κε  θνξπθαίν ζεξεπηή . 

  (κνλ. 0.5) 

β. Σσζηό ή ιάζνο;  (κνλ. 0.5) 

 (i) Τα θπηά ιέγνληαη θαη παξαγσγνί θαη εηεξόηξνθνη νξγαληζκνί :  Λάζνο 

 (ii) Τα βέιε ζε κία ηξνθηθή αιπζίδα δείρλνπλ ηελ πνξεία ηεο ηξνθήο :  ωζηό 

 

 

Δξώηεζε 6 :  Να γξάςεηε θάησ από ηηο εηθόλεο ην βαζίιεην ηνπ εηθνληδόκελνπ νξγαληζκνύ;

  (κνλ. 1) 

 

 

 

 

 κύθεηεο πξώηηζηα θπηά δώα 

 

 

 

ΜΔΡΟ Β : (8 κνλάδεο) 

Τν Μέξνο Β απνηειείηαη από έμη εξσηήζεηο ησλ 2 κνλάδσλ. Να απαληεζνύλ κόλν νη 

ηέζζεξηο. 

 

Δξώηεζε 1 

 

α. Γηα λα δνύκε αλ έλα θύιιν πεξηέρεη άκπιν πξέπεη λα ην βξάζνπκε πξώηα κε λεξό θαη 

κεηά κε αιθνόιε. Γηαηί πξέπεη λα βξάζνπκε ηα θύιια κε αιθνόιε; (κνλ. 0.5) 

Γηα λα απνρξωκαηηζηνύλ θαη λα κπνξέζνπκε κεηά λα δνύκε ηπρόλ ρξωκαηηθή 

αιιαγή. 

β. Να πεξηγξάςεηε ζε ζπληνκία ηε δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζήζεηε γηα λα εμεηάζεηε αλ 

ην θσο είλαη απαξαίηεην γηα ηε θσηνζύλζεζε.  (κνλ.1) 

Υξεηαδόκαζηε δύν ηνπιάρηζηνλ θπηά ή νκάδεο θπηώλ. ηε κία νκάδα ηα θπηά ζα 

είλαη εθηεζηκέλα ζην θωο θαη ζηελ άιιε ζην ζθνηάδη γηα δύν κε ηξεηο κέξεο. 

Αθνινύζωο ζα απνρξωκαηίζνπκε θύιια από ηα θπηά κε ζεξκή αιθνόιε θαη ζα 

αληρλεύζνπκε ην πξνϊόλ ηεο θωηνζύλζεζεο άκπιν κε ηώδην. 
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γ. Γηαηί ζην πείξακα κε ην νπνίν δηεξεπλήζακε ηε ζεκαζία ηεο ρισξνθύιιεο ζηε 

θσηνζύλζεζε ρξεζηκνπνηήζακε έλα κόλν θπηό θαη όρη δύν; (κνλ. 0.5) 

Γηαηί ηα θύιια ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θπηνύ ήηαλ δίρξωκα. ε νξηζκέλα ζεκεία ππήξρε 

ριωξνθύιιε (πξάζηλν) θαη ζε άιια όρη (άζπξν). Έηζη έγηλε ζύγθξηζε κεηαμύ δύν 

ζεκείωλ θαη όρη κεηαμύ δύν θπηώλ. 

 

 

Δξώηεζε 2 

 

α. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα, έηζη ώζηε λα θαίλεηαη 

ζπλνπηηθά ε δηαδηθαζία ηεο θσηνζύλζεζεο. Να ρξεζηκνπνηήζεηε ηηο εμήο έλλνηεο : 

1. άκπιν, 2. δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, 3. λεξό, 4. νμπγόλν, 5. πξώηεο ύιεο θαη 6. πξντόληα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (κνλ. 1.5) 

 

β. Σε ηη ρξεζηκεύεη ην θαπζηηθό λάηξην ζην πείξακα κε ην νπνίν εμεηάζακε ηε ζεκαζία 

ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηε θσηνζύλζεζε; (κνλ. 0.5) 

Σν θαπζηηθό λάηξην απνξξνθά ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα. 

 

 

 

Δξώηεζε 3 

 

α. Πνηα είλαη ε ζεκαληηθόηεξε νκνηόηεηα γηα ηελ ηαμηλνκηθή επηζηήκε κεηαμύ ελόο 

βάηξαρνπ θαη κίαο γάηαο;  Απάμτηση: Και τα δύο ζώα είναι  σπομδυλωτά  γιατί έχουμ  

σπομδυλική στήλη (κνλ. 0.5) 

2 + + 

Φως 

Χλωροφύλλη 

3 4 1 

5 6 Απαραίτητοι 

παράγοντες 
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θπηά 

πνληίθηα 

ιαγνί 

γεωζθώιεθεο 

ειάθηα 

αξνπξαίνη 

θνπθνπβάγηεο 

ιηνληάξηα 

ζπνπξγίηηα 

Κάκπηεο 

 

β. Να γξάςεηε δύν θξηηήξηα κε ηα νπνία νη επηζηήκνλεο ηαμηλνκνύλ ηα δηάθνξα 

ζπνλδπισηά δώα ζε νκνηαμίεο : (κνλ. 1) 

 1. Ση έρνπλ ζην δέξκα. 

 2. Πωο αλαπλένπλ. 

 

γ. Σπκπιεξώζηε ηελ πξόηαζε :  Έλαο νξγαληζκόο έρεη θνιίδεο ζην δέξκα άξα γελλά  

απγά  γηαηί είλαη  εξπεηό . (κνλ. 0.5) 

 

 

Δξώηεζε 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α. Απαληήζηε ηηο πην θάησ εξσηήζεηο κε βάζε ηελ πην πάλσ εηθόλα. 

 (i) Τη δείρλεη ε πην πάλσ εηθόλα;  Έλα ηξνθηθό πιέγκα  (κνλ. 0.5) 

 (ii) Με βάζε ηελ εηθόλα λα γξάςεηε κηα ηξνθηθή αιπζίδα.  (κνλ. 0.5) 

θπηά    ειάθηα    ιηνληάξηα 

 (iii) Να γξάςεηε δύν νξγαληζκνύο γηα ηνπο νπνίνπο αληαγσλίδνληαη νη αξνπξαίνη θαη 

ηα ζπνπξγίηηα :  θάκπηεο  θαη  γεωζθώιεθεο  (κνλ. 0.5) 
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β. Ο Λεόληηνο έγξαςε ζηηο ζεκεηώζεηο ηνπ όηη νη θνξπθαίνη ζεξεπηέο είλαη νη νξγαληζκνί 

ζε κηα πεξηνρή πνπ ηξώλε όινπο ηνπο ππόινηπνπο. Σπκθσλείηε ή δηαθσλείηε κε ηελ άπνςή 

ηνπ; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.   (κνλ. 0.5) 

Γηαθωλώ γηαηί νη θνξπθαίνη ζεξεπηέο δελ είλαη νη νξγαληζκνί πνπ ηξέθνληαη κε 

όινπο ηνπο ππόινηπνπο νξγαληζκνύο, αιιά απηνη πνπ δελ ηξώγνληαη από θαλέλαλ. 

 

 

Δξώηεζε 5 

α. Πην θάησ δίλνληαη κε ηπραία ζεηξά ηα ζηάδηα πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεηε γηα λα 

παξαηεξήζεηε έλα παξαζθεύαζκα θπηηάξσλ ζην ζρνιηθό-θσηνληθό κηθξνζθόπην. 

ηάδην 1 : Αιιάδνπκε αληηθεηκεληθό θαθό θαη εζηηάδνπκε μαλά. 

ηάδην 2 : Βάδνπκε ην κηθξνζθόπην ζηελ πξίδα θαη αλάβνπκε ηε θωηεηλή πεγή. 

Αλνίγνπκε ην δηάθξαγκα. 

ηάδην 3 : Γηνξζώλνπκε ηελ εζηίαζε κε ηνλ κηθξνκεηξηθό θνριία. Φέξλνπκε ζην θέληξν 

ηνπ νπηηθνύ πεδίνπ ην ζεκείν απηό ηνπ παξαζθεπάζκαηνο πνπ ζα ζέιακε λα 

κεγεζύλνπκε πεξαηηέξσ. 

ηάδην 4 : Γηαιέγνπκε ηνλ θαθό κε ηε κηθξόηεξε κεγέζπλζε. Γπξίδνπκε ζηγά-ζηγά ηνλ 

καθξνκεηξηθό (κεγάιν-αδξό) θνριία εζηίαζεο κέρξη λα εκθαληζηεί ην 

αληηθείκελν πξνο παξαηήξεζε ζην νπηηθό πεδίν. 

ηάδην 5 : Σηεξεώλνπκε ην παξαζθεύαζκα ζην κηθξνζθόπην ζε ηέηνηα ζέζε ώζηε λα 

πεξλάεη ην θωο ηεο θωηεηλήο πεγήο κέζα από ην βηνινγηθό πιηθό πξνο 

παξαηήξεζε. 

 

Να βάιεηε ηα ζηάδηα ζηε ζσζηή ζεηξά :  ..2.. ,  ..5.. , ..4.. , ..3.. , ..1.. (κνλ. 1.25) 

 

β. Να γξάςεηε δύν ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο πξνζζέηνπκε πγξό ρξσζηηθήο ζην 

παξαζθεύαζκα πνπ βξίζθεηαη ζηελ αληηθεηκελνθόξν πιάθα πξηλ ην θαιύςνπκε κε ηελ 

θαιππηξίδα. (κνλ. 0.5) 

 1. Γηα λα κελ μεξαζνύλ ηα θύηηαξα. 

 2. Γηα λα ρξωκαηηζηνύλ ηα θύηηαξα πνπ ζπλήζωο είλαη άρξωκα. 

 

γ. Γηαηί δελ κπνξνύκε λα δνύκε ηα θύηηαξα πνπ θηηάρλνπλ ην ρέξη καο όηαλ ην βάινπκε 

θάησ από έλα αληηθεηκεληθό θαθό ελόο θσηνληθνύ κηθξνζθνπίνπ; (κνλ. 0.25) 

Σν ρέξη καο δελ επηηξέπεη λα πεξάζεη ην θωο ηνπ κηθξνζθνπίνπ. 
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Β Α Γ 

Δ Γ η 

Δξώηεζε 6 

 

α. Γύν από ηηο πην θάησ εηθόλεο δείρλνπλ ηζηό. Να βάιεηε ζε θύθιν δύν γξάκκαηα (από 

ηα Α, Β, Γ, Γ, Δ θαη Ση) πνπ αληηζηνηρνύλ ζηηο ζσζηέο απαληήζεηο. (κνλ. 0.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

β. Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο ζηελ πξνεγνύκελε εξώηεζε (6α). (κνλ. 0.5) 

Έλαο ηζηόο απνηειείηαη από όκνηα κνξθνινγηθά θύηηαξα. 

γ. Να γξάςεηε έλαλ νξηζκό γηα ην θύηηαξν. (κνλ. 0.5) 

Δίλαη ην κηθξόηεξν θνκκάηη ζηε θύζε πνπ δεη. 

δ. Πνην από ηα αθόινπζα κέξε ηνπ κηθξνζθνπίνπ καο επηηξέπεη λα αιιάδνπκε 

κεγέζπλζε; Να βάιεηε ζε θύθιν ην γξάκκα Α, Β, Γ ή Γ πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή 

απάληεζε. (κνλ. 0.5) 

 Α.  ην δηάθξαγκα Β.  νη πξνζνθζάικηνη θαθνί 

 Γ.  νη αληηθεηκεληθνί θαθνί Γ.  νη θνριίεο 

 

 

 

 

ΜΔΡΟ Γ : (6 κνλάδεο) 

Τν Μέξνο Γ απνηειείηαη από ηξεηο εξσηήζεηο ησλ 3 κνλάδσλ. Να απαληεζνύλ κόλν νη 

δύν. 
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Δξώηεζε 1 :  Απαληήζηε ηηο πην θάησ εξσηήζεηο πνπ αθνξνύλ ηα θύηηαξα. 

 

α. Να γξάςεηε ηηο νλνκαζίεο ησλ νξγαληδίσλ πνπ θαίλνληαη ζηα ζρήκαηα. Οη απαληήζεηο 

δίλνληαη κε ηπραία ζεηξά ζην ηέινο. (κνλ. 1.5) 

 

1.  Μηηνρόλδξηα 

2.  Υπκνηόπην 

3.  Ππξήλαο 

4.  Υιωξνπιάζηεο 

5.  Κπηηαξηθή κεκβξάλε 

6.  Κπηηαξηθό ηνίρωκα 

 

 

απαληήζεηο :  ρισξνπιάζηεο, ππξήλαο, 

θπηηαξηθή κεκβξάλε, ρπκνηόπην, κηηνρόλδξηα, 

θπηηαξηθό ηνίρσκα. 

 

 

β. Πνηα από ηηο δύν εηθόλεο δείρλεη θπηηθό 

θύηηαξν, ε εηθόλα 1 ή εηθόλα 2; 

Η εηθόλα 1 (κνλ. 0.25) 

 

γ. Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο ζηελ πξνεγνύκελε εξώηεζε (β) κε δύν 

επηρεηξήκαηα.  (κνλ. 1) 

 1. Η πάλω εηθόλα δείρλεη θύηηαξν κε ριωξνπιάζηεο θαη 

 2. ρπκνηόπην 

 

δ. Πνηα/πνηεο από ηηο εηθόλεο ηεο εξώηεζεο 1α δείρλνπλ επθαξπσηηθό/επθαξπσηηθά 

θύηηαξν/θύηηαξα; Να βάιεηε ζε θύθιν ην γξάκκα Α, Β, Γ ή Γ πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή 

απάληεζε.  (κνλ. 0.25) 

 Α.  ηεο εηθόλαο 1 κόλν Β.  ηεο εηθόλαο δύν κόλν 

 Γ.  θαη ηωλ δύν εηθόλωλ Γ.  θακηά εηθόλα  

6 

1 
4 (πράσινα) 

2 

3 

5 

εηθόλα 1 

1 

3 

5 

εηθόλα 2 
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Δξώηεζε 2 :  Απαληήζηε ηηο πην θάησ εξσηήζεηο πνπ αθνξνύλ ηελ ηαμηλνκηθή επηζηήκε. 

 

α. Τν πην θάησ ζρεδηάγξακκα δείρλεη ηελ ηαμηλόκεζε ησλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ ζε 

πέληε βαζίιεηα κε βάζε ηέζζεξα θξηηήξηα πνπ ζεκεηώλνληαη κε ηα γξάκκαηα Α έσο Γ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α.  Πην θάησ δίλνληαη ηα θξηηήξηα κε 

ηπραία ζεηξά ζε ηέζεξηο παξαγξάθνπο. 

Να γξάςεηε ζηηο παξελζέζεηο πνπ 

βξίζθνληαη ζην ηέινο ηεο θάζε 

παξαγξάθνπ ζε πνην θξηηήξην Α, Β, Γ 

θαη Γ αληηζηνηρεί ε θάζε παξάγξαθνο. 

   (κνλ. 1) 

Παξάγξαθνο 1 :  Ο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ηξέθεηαη ν νξγαληζκόο. Με άιια ιόγηα κε ην 

θξηηήξην απηό δηαρσξίδνπκε νξγαληζκνύο πνπ θσηνζπλζέηνπλ από άιινπο πνπ δελ 

θσηνζπλζέηνπλ.  (αληηζηνηρεί ζην θξηηήξην  Γ ) 

Παξάγξαθνο 2 :  Από πόζα θύηηαξα απνηειείηαη ην ζώκα ελόο νξγαληζκνύ;  (αληηζηνηρεί 

ζην θξηηήξην  Α ) 

Παξάγξαθνο 3 :  Αλ ηα θύηηαξα ηνπ νξγαληζκνύ έρνπλ θπηηαξηθό ηνίρσκα θαη κεγάιν 

ρπκνηόπην.  (αληηζηνηρεί ζην θξηηήξην  Γ ) 

Παξάγξαθνο 4 :  Αλ ηα θύηηαξα ηνπ νξγαληζκνύ έρνπλ ππξήλα θαη νξγαλίδηα.  (αληηζηνηρεί 

ζην θξηηήξην  Β ) 

 

μονήρη, πρώτιστα, μύκητες, υστά ζώα 

Κριτήριο Α 

μονήρη, πρώτιστα Φστά, ζώα, μύκητες 

Κριτήριο Β 

μονήρη πρώτιστα 

Κριτήριο Γ 

ζώα Φστά, μύκητες 

Κριτήριο Γ 

Φστά μύκητες 
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β. Οη γάηεο, νη ζθύινη θαη νη άλζξσπνη αλήθνπλ ζηελ νκνηαμία ησλ ζειαζηηθώλ. Να 

αλαθέξεηε ηξία θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο κε ηα νπνία ηνπο θαηαηάζζνπκε σο ζειαζηηθά. 

 1. Θειάδνπλ. 

 2. Έρνπλ ηξίρεο ζην δέξκα. 

 3. Γελλνπλ δωληαλά κηθξά. 

  (κνλ. 0.75) 

γ. Έλαο νξγαληζκόο αλαπλέεη κε πλεύκνλεο θαη γελλά απγά. Τέζζεξηο καζεηέο όηαλ 

ξσηήζεθαλ είπαλ ηα αθόινπζα γηα ην δέξκα ηνπ νξγαληζκνύ απηνύ : 

Νηαίδε :  έρεη πνύπνπια Φξέληπ :  έρεη ιείν πγξό δέξκα 

Φεηδίαο :  έρεη θνιίδεο Μάξω : έρεη ηξίρεο 

Πνηνο από ηνπο ηέζζεξηο καζεηέο θάλεη ζίγνπξα ιάζνο;  Η Μάξω  (κνλ. 0.5) 

 

δ. Έλαο νξγαληζκόο είλαη πνιπθύηηαξνο θαη δελ θσηνζπλζέηεη. 

 (i) Μπνξνύκε λα πνύκε κε βεβαηόηεηα ζε πνην από ηα πέληε βαζίιεηα αλήθεη, λαη ή 

όρη;  όρη  (κνλ. 0.25) 

 (ii) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο ζηελ πξνεγνύκελε εξώηεζε [2δ(i)]. 

Γελ είκαζηε ζίγνπξνη γηαηί ν νξγαληζκόο απηόο ζα κπνξνύζε λα είλαη είηε κύθεηαο 

είηε δών. (κνλ. 0.5) 

 

 

Δξώηεζε 3 :  Απαληήζηε ηηο πην θάησ εξσηήζεηο πνπ αθνξνύλ ηελ επηζηεκνληθή κέζνδν. 

 

α. Πην θάησ ζαο δίλνληαη αλαθαηεκέλα ηα ζηάδηα ηεο επηζηεκνληθήο κεζόδνπ 

(παξάγξαθνη 1 έσο 5) όπσο εθαξκόζηεθε από έλαλ καζεηή ηεο 1εο γπκλαζίνπ. Να 

γξάςεηε ζην ηέινο ηεο θάζε παξαγξάθνπ κέζα ζηελ παξέλζεζε ην ζηάδην ηεο 

επηζηεκνληθήο κεζόδνπ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ παξάγξαθν απηή. Τα ζηάδηα δίλνληαη κε 

ηπραία ζεηξά - απηά είλαη ην ζπκπέξαζκα, ην πείξακα, ε ηπραία παξαηήξεζε, ηα 

απνηειέζκαηα (ηνπ πεηξάκαηνο), ε ππόζεζε θαη ην εξώηεκα. (κνλ. 1.25) 

 

Παξάγξαθνο 1 :  Όηαλ πήγε ζην ζπίηη έθηηαμε ηε δηάηαμε πνπ βιέπεηε ζηελ εηθόλα 4. 

Τνπνζέηεζε ζε έλα ηξπβιίν (ην πηάην ζηελ εηθόλα 4) κε πγξό βακβάθη ηξία ζπέξκαηα 

θαζνιηνύ πνπ είραλ ήδε θπηξώζεη θαη ηα ζηεξέσζε κε θόιια ώζηε λα κελ πέθηνπλ. Τα 

θπηά είραλ επηιεγεί πξνζεθηηθά ώζηε νη ξίδεο ηνπο λα ζρεκαηίδνπλ όζν πην γίλεηαη επζεία 

γξακκή. Τνπνζέηεζε ηε κία ξίδα θάζεηα ζην ηξαπέδη (θπηό 1), ηελ άιιε νξηδόληηα (θπηό 2) 
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θαη ε άιιε αλάπνδα (θπηό 3). Μεηά από δύν κέξεο κέηξεζε ηε γσλία πνπ είρε ζρεκαηίζεη ε 

θάζε ξίδα.  (αληηζηνηρεί ζην ζηάδην  πείξακα ) 

Παξάγξαθνο 2 :  Βξήθε όηη ε ξίδα ηνπ 1νπ θπηνύ δε ζρεκάηηζε γσλία, ηνπ δεύηεξνπ 

ζρεκάηηζε γσλία 88ν (ζρεδόλ 90ν) θαη ηνπ 3νπ ζρεκάηηζε γσλία 182ν (ζρεδόλ 180ν) (εηθόλα 

5).  (αληηζηνηρεί ζην ζηάδην  απνηειέζκαηα ) 

Παξάγξαθνο 3 :  Τα θπηά, ζθέθηεθε, πηζαλόλ λα αηζζάλνληαη ηε βαξύηεηα θαη γλσξίδνπλ 

έηζη ηε δηαθνξά κεηαμύ ηνπ «πάλσ» θαη ηνπ «θάησ» (εηθόλα 3).  (αληηζηνηρεί ζην ζηάδην  

ππόζεζε ) 

Παξάγξαθνο 4 :  Ο Τζάξιη 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).  (αληηζηνηρεί ζην 

ζηάδην  ηπραία παξαηήξεζε ) 

Παξάγξαθνο 5 :  Φπζηθό ήηαλ λα ηνπ δεκηνπξγεζεί ε απνξία, γηαηί λα ζπκβαίλεη απηό; Γηαηί 

νη ξίδεο ησλ θπηώλ δελ ήηαλ θάζεηεο ζην έδαθνο όπσο λόκηδε πάληα;  (αληηζηνηρεί ζην 

ζηάδην  εξώηεκα ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

β. Με πνηα ζεηξά έγηλαλ ηα δηάθνξα ζηάδηα -παξάγξαθνη; Να βάιεηε ζε θύθιν ην γξάκκα 

Α, Β, Γ ή Γ πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε. (κνλ. 0.5) 

 Α.  5  4  3  2  1 Β.  5  4  3  1  2 

 Γ.  4  3  5  1  2 Γ.  4  5  3  1  2 

 

εηθόλα 1 

εηθόλα 3 

εηθόλα 4 εηθόλα 5 

1

` 

1

` 

2

` 

2 
3

` 

3

` 

εηθόλα 2 
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γ. Σπκπιεξώζηε :  Ο Τζάξιη επέιεμε θπηά πνπ νη ξίδεο ηνπο έκνηαδαλ όζν πεξηζζόηεξν 

γίλεηαη κε επζεία γξακκή έηζη ώζηε λα κπνξεί λα  κεηξήζεη  ηηο γσλίεο πνπ ζρεκάηηζαλ νη 

ξίδεο ζην ηέινο ηνπ πεηξάκαηνο (εηθόλα 5). (κνλ. 0.5) 

δ. Πνην είλαη ην ζπκπέξαζκα ηνπ πεηξάκαηνο ηνπ Τζάξιη; (κνλ. 0.5) 

Σα θπηά αηζζάλνληαη ηε βαξύηεηα θαη γλωξίδνπλ έηζη ηε δηαθνξά κεηαμύ ηνπ 

«πάλω» θαη ηνπ «θάηω». 

ε. Τν πείξακα ηνπ Τζάξιη ηειεηώλεη εδώ. Να γξάςεηε κία ζεκαληηθή ηνπ παξάιεηςε. 

Ξέραζε λα επαλαιάβεη ην πείξακά ηνπ. (κνλ. 0.25) 

 

 

 

 

Δηζεγεηήο 

Κνπκήο Φηιίππνπ Ο Γηεπζπληήο 

 

 

  Γεώξγηνο Γεσξγηάδεο 
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ΛΙΝΟΠΕΣΡΑ                 χολική χρονιά : 2013 - 2014 

ΓΡΑΠΣΕ ΠΡΟΑΓΨΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α΄ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

 

Ημερομηνία : 4.6.2014                                                Βαθμολογία: …………….…………… 

Διάρκεια:  Ενάμισυ (1.30) ώρες    Ολογράφως: ………………..………... 

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

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

 

ΟΔΗΓΙΕ:   Να γράφετε μόνο με μπλε ή μαύρο μελάνι. 

Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού ή ταινίας. 

Σο εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 13 σελίδες.  

 

 

ΜΕΡΟ Α – ΜΟΝΑΔΕ 6 

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

βαθμολογείται με μία (1) μονάδα. 

1. Σο ακόλουθο σχεδιάγραμμα παρουσιάζει το πεπτικό σύστημα του Ευάγγελου. Ονομάστε τα 

όργανα 1 – 4.                                                   (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. στομάχι (0.25) 

3. λεπτό έντερο  (0.25) 

1. Συκώτι (0.25) 

4. χοντρό / παχύ έντερο (0.25) 



2 
 

2. Η οφία σκέφτηκε να ελέγξει αν το αυγό που περιλαμβάνει το καθημερινό της πρόγευμα 

περιέχει άμυλο.  

i. Ποιο από τα ακόλουθα αντιδραστήρια θα της προτείνατε να επιλέξει; Κυκλώστε το.        (0.25) 

Biuret  ιώδιο  οινόπνευμα  Benedict               
  

ii. Επιλέξτε δυο από τα ακόλουθα εργαστηριακά όργανα που θα συστήνατε στη οφία να 

χρησιμοποιήσει για να τον έλεγχο του αμύλου. Κυκλώστε τα σωστά γράμματα.                  (0.5) 

 

 

 

 

iii. Μετά την προσθήκη του αντιδραστηρίου, το αυγό της οφίας έβαψε καφέ. Αποφασίστε αν το 

αυγό περιέχει ή όχι άμυλο. Τπογραμμίστε τη σωστή πρόταση.    (0.25) 

Ναι, το αυγό περιέχει άμυλο  /   Όχι, το αυγό δεν περιέχει άμυλο    

 

3. i. ας δίνονται τέσσερεις τροφικές αλυσίδες. Αποφασίστε ποια από τις τέσσερεις εικονίζει τη 

σωστή σειρά με την οποία η ενέργεια ρέει κατά μήκος μιας τροφικής αλυσίδας. 

Α  ήλιος    γρασίδι  αγελάδα άνθρωπος 

Β   ήλιος  γρασίδι  αγελάδα άνθρωπος 

Γ    ήλιος   γρασίδι  αγελάδα άνθρωπος 

Δ    ήλιος   γρασίδι  αγελάδα άνθρωπος 

Απάντηση: Η σωστή τροφική αλυσίδα είναι η Γ (0.25) 

 

ii. Ονομάστε τον παραγωγό στην τροφική σας αλυσίδα. Γρασίδι  (0.5) 

iii. Εξηγήστε τι περιμένετε να συμβεί στον πληθυσμό (τον αριθμό) των ανθρώπων με βάση την 

τροφική σας αλυσίδα αν μειωθεί ο πληθυσμός των παραγωγών.                                          (0.25) 

Να μειωθεί (0.125), καθώς θα μειωθεί και ο πληθυσμός των αγελάδων / των χορτοφάγων / θα 

καταστραφεί η τροφική αλυσίδα (0.125) 

0.25 το καθένα 
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4. τον ακόλουθο πίνακα υποδεικνύονται ορισμένα από τα χαρακτηριστικά των 

σπονδυλόζωων. Ποιο από τα ζώα Α, Β, Γ ή Δ ανήκει στην ομοταξία των πτηνών; 
 

 

 

 

 

Τπόμνημα:  √ = το ζώο διαθέτει το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό 

× = το χαρακτηριστικό απουσιάζει από το συγκεκριμένο ζώο 

 

Απάντηση: την ομοταξία των πτηνών ανήκε το ζώο Β (1)  

 

5. ας δίνεται η εικόνα του ανδρικού αναπαραγωγικού συστήματος.  

 

 

 

 

 

i. Αντιστοιχίστε τα όργανα της στήλης 1 με τη λειτουργία της στήλης 2.           (0.75) 
 

  τήλη 1 τήλη 2 

Α  παραγωγή σπερματοζωαρίων 

Β  έξοδος σπέρματος 

Γ  αποθήκευση σπερματοζωαρίων 

 

ii. Σο ανδρικό αναπαραγωγικό σύστημα θεωρείται οργανικό σύστημα. Δώστε έναν ορισμό για το 

‘οργανικό σύστημα’.                                  (0.25) 

 

ύνολο οργάνων / πολλά όργανα (0.125) που συνεργάζονται για την ίδια λειτουργία (0.125) 
 
 
 

 Φαρακτηριστικό σπονδυλόζωου 

Υτερά Πνεύμονες Σρίχωμα Αυγά 

Α × × × √ 

 Β √ √ × √ 

Γ √ × × √ 

Δ × × √ × 

Α 

Β  
Γ 

0.25 το καθένα 
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6. Σο ακόλουθο σχεδιάγραμμα εικονίζει ένα κύτταρο κυπαρισσιού, όπως αυτό φαίνεται κάτω 

από το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. 

 

 

 

 

 

τον παρακάτω πίνακα σημειώστε με √ τους αριθμούς που αντιστοιχούν σε οργανίδια που θα 

συναντούσαμε και σε ένα κύτταρο καρδιάς μιας γάτας.                                                               (1) 

 

Αριθμός οργανιδίου Σο συναντούμε και στα φυτικά και 

στα ζωικά κύτταρα 

1  

2 √ 

3 √ 

4 √ 

5  

6 √ 

7  

 

 

ΜΕΡΟ Β – ΜΟΝΑΔΕ 8 

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

βαθμολογείται με δυο (2) μονάδες. 

1. Ο Παντελής, μετά το τελευταίο του ταξίδι στην Αφρική, υποφέρει με την υγεία του. Ανεβάζει 

ψηλούς πυρετούς, ενώ νιώθει αδύναμος και είναι πολύ χλωμός. Οι γιατροί υποπτεύονται ότι έχει 

μολυνθεί από ένα μικροοργανισμό, το Σρυπανόσωμα, που προσβάλλει και καταστρέφει τα 

ερυθρά του αιμοσφαίρια. Για να το επιβεβαιώσουν, ανάθεσαν σε ειδικούς μικροβιολόγους να 

μελετήσουν ένα δείγμα από το αίμα του κάτω από το μικροσκόπιο.  

1 

2 

3 

5 

4 

6 

7 

0.25 το καθένα 
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i. ε ποιο οργανικό σύστημα του Παντελή ανήκει το αίμα του;      (0.25) 

Κυκλοφορικό  
 

ας δίνεται φωτογραφία από το αίμα του Παντελή, 

καθώς αυτό φάνηκε κάτω από το φωτονικό 

μικροσκόπιο.  

 

ii. Εξηγήστε γιατί οι μικροβιολόγοι χρειάστηκε να 

χρησιμοποιήσουν μικροσκόπιο για να μελετήσουν το 

αίμα του Παντελή.                         (0.25)                 

Για να το μεγεθύνουν / επειδή τα κύτταρα είναι μικροσκοπικά / για να το δουν καλύτερα 
 

iii. Πόσα ερυθρά αιμοσφαίρια μπορείτε να διακρίνετε (να μετρήσετε) στη φωτογραφία;        (0.25) 

9 
 

iv. Σο σχεδιάγραμμα εικονίζει τον μονοκύτταρο οργανισμό Σρυπανόσωμα. Ονομάστε τα μέρη 1, 

2 και 3, επιλέγοντας τα σωστά από τα ακόλουθα οργανίδια: κυτταρική μεμβράνη, 

κυτταρόπλασμα, μιτοχόνδριο, πυρήνας, χλωροπλάστης, κυτταρικό τοίχωμα.    (0.75) 

 

 

 

 

 

 

 

v. ε ποιο βασίλειο θα κατατάσσατε το Σρυπανόσωμα; Εξηγήστε την απάντησή σας.           (0.5) 

Πρώτιστα (0.25) – αποτελείται από ένα κύτταρο (0.125) και το κύτταρό του έχει πυρήνα (0.125) 

 
 

2. Η Ανδρεανή αγόρασε πρόσφατα ένα δεντράκι bonsai από ένα φυτώριο για να 

στολίσει το δωμάτιό της. Ο ταμίας της επεσήμανε πως θα πρέπει να τοποθετήσει τη 

γλάστρα κοντά σε παράθυρο, για να είναι σε άμεση επαφή με πλούσιο φως.  

i. Σα bonsai είναι αυτότροφοι οργανισμοί. Εξηγήστε τι εννοούμε με τον όρο ‘αυτότροφος 

οργανισμός’ .                                                                                           (0.5) 

Ο οργανισμός που κατασκευάζει μόνος του (0.25) την τροφή του (0.25) από απλές πρώτες ύλες 

/ ο οργανισμός που τρέφει τον εαυτό του / δεν χρειάζεται να φάει/να καταναλώσει άλλους 

οργανισμούς για να ζήσει 

1. Πυρήνας (0.25) 

2. Κυτταρόπλασμα (0.25) 

3. Κυτταρική μεμβράνη (0.25) 
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ii. Σα bonsai ανήκουν στο βασίλειο των φυτών. Ποιο οργανίδιο διαθέτουν μέσα στα φυτικά τους 

κύτταρα που τους επιτρέπει να είναι αυτότροφοι οργανισμοί;                           (0.25) 

Φλωροπλάστες 
 

iii. Εξηγήστε γιατί ο ταμίας συνέστησε στην Ανδρεανή να τοποθετήσει το bonsai της κοντά σε 

παράθυρο.                                              (0.25) 

Για να μπορούν να λαμβάνουν φως (0.25) για τη διεξαγωγή της φωτοσύνθεσης 
 

iv. Σα φυτά συνθέτουν όλες τις ουσίες που χρειάζονται μέσω της φωτοσύνθεσης. υμπληρώστε 

την εξίσωση της φωτοσύνθεσης που ακολουθεί.                                        (0.75) 
 

                    νερό + Δ.Α. (0.25)               γλυκόζη + οξυγόνο (0.25) 

 
 

v. Δώστε ένα λόγο για τον οποίο η φωτοσύνθεση θεωρείται πολύ σημαντική για όλους τους 

οργανισμούς που ζουν στον πλανήτη μας.          (0.25)   

Βάση των τροφικών αλυσίδων / προμηθεύει τους ετερότροφους οργανισμούς με φαγητό / 

παρέχει οξυγόνο για την αναπνοή τους/για την παραγωγή ενέργειας 

 

 

3. Η φωτογραφία εικονίζει μια νεαρή ποντικίνα με τα μικρά της.  
 

i. Με βάση τη φωτογραφία, δώστε ένα λόγο για τον οποίο τα 

ποντίκια θεωρούνται έμβιοι οργανισμοί.                         (0.25) 
 

Σρέφονται / αναπαράγονται / κινούνται / αναπτύσσονται 

 

ii. Με βάση τη φωτογραφία, ονομάστε δυο χαρακτηριστικά που κατατάσσουν την ποντικίνα στην 

ομοταξία των θηλαστικών.                                             (0.5) 

Γεννά ζωντανά μικρά / έχει τρίχωμα πάνω στο δέρμα της / θηλάζει τα νεογέννητά της 

iii. Ονομάστε τις υπόλοιπες 4 ομοταξίες σπονδυλόζωων που γνωρίζετε.          (1) 

Πτηνά / Αμφίβια / Χάρια / Ερπετά (0.25 το καθένα) 

 

iv. Δώστε ένα χαρακτηριστικό με βάση το οποίο τα θηλαστικά κατατάσσονται στο βασίλειο των 

ζώων.                          (0.25) 

Είναι πολυκύτταροι οργανισμοί / τα κύτταρά τους έχουν πυρήνα/δεν έχουν χλωροπλάστες /δεν 

έχουν κυτταρικό τοίχωμα / είναι ετερότροφοι οργανισμοί 

Φως (0.25) 

χλωροφύλλη 
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4. ας δίνεται η εικόνα του αναπαραγωγικού συστήματος ενός προβάτου.  

 

 

 

  

i. Ονομάστε στην εικόνα τα όργανα 1-4.              (1) 

 

ii. Αποφασίστε αν το σύστημα αντιπροσωπεύει ένα θηλυκό ή ένα αρσενικό πρόβατο. Εξηγήστε 

την απάντησή σας.              (0.5) 

Θηλυκό (0.25), αφού διαθέτει μήτρα / ωοθήκες / ωαγωγούς / κόλπο ή δεν διαθέτει όρχεις κτλ. 

(0.25) 
 

iii. Αντιστοιχίστε τα όργανα 1-4 με τη λειτουργία τους:          (0.5) 

Όργανο  Λειτουργία 

1   Γονιμοποίηση ωαρίου 

2   Ψρίμανση ωαρίου και παραγωγή θηλυκών ορμονών 

3   ημείο στο οποίο εκσπερματώνει ένας άνδρας 

4   Ανάπτυξη του εμβρύου 

 

 
 

5. i. ας δίνεται ο ακόλουθος πίνακας με τα χαρακτηριστικά των 5 βασιλείων. υμπληρώστε 

τον βάζοντας √ στα χαρακτηριστικά που πιστεύετε ότι αντιπροσωπεύουν ένα βασίλειο. Σο 

πρώτο παράδειγμα σας έχει δοθεί για διευκρίνιση.                                                        (1) 
 

Βασίλειο Μονοκύτταροι 

οργανισμοί 

Πολυκύτταροι 

οργανισμοί 

Αυτότροφοι 

οργανισμοί 

Ετερότροφοι 

οργανισμοί 

Κύτταρα με 

πυρήνα 

Κύτταρα χωρίς 

πυρήνα 

Πρώτιστα √  √ √ √  

Μονήρη √   √  √ 

Ζώα   √  √ √  

Μύκητες   √  √ √  

Υυτά   √ √  √  

1. Ωαγωγός / σάλπιγγα (0.25) 

3. μήτρα / ενδομήτριο (0.25) 

4. κόλπος (0.25) 

2. ωοθήκη (0.25) 

0.125 το καθένα 
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ii. Με βάση τις απαντήσεις σας, αποφασίστε σε ποιο βασίλειο ανήκει καθένας από τους 

παρακάτω οργανισμούς.                                      (1) 

 

Οργανισμός  

 

   

Βασίλειο  Ζώα (0.25) Μύκητες (0.25) Πρώτιστα (0.25) Υυτά (0.25) 

 

 

6. Σο πιο κάτω τροφικό πλέγμα έχει παρθεί από το δάσος Σροόδους. Μελετήστε το και 

απαντήστε στις ερωτήσεις που ακολουθούν.  

i. Ονομάστε:           (1)                

1.  Σο θηρευτή του μικρού πτηνού   

Αετός (0.25) 

2. Σον κορυφαίο θηρευτή του οικοσυστήματος 

Αετός (0.25) 

3. Σον παραγωγό του οικοσυστήματος 

Ποώδη φυτά (0.25) 

4. Ένα ασπόνδυλο ζώο του οικοσυστήματος  

κουλήκι / σαλιγκάρι (0.25) 

 

ii. Γράψτε μια τροφική αλυσίδα που συναντούμε στο οικοσύστημα του Σροόδους που να 

περιλαμβάνει το λαγό.                        (0.5) 

Ποώδη φυτά  λαγός  αετός (0.25 για σωστούς οργανισμούς, 0.25 για σωστά βέλη) 

iii. Αποφασίστε αν οι 7 οργανισμοί που εικονίζονται είναι οι μοναδικοί στο δάσος Σροόδους. 

Εξηγήστε την απάντησή σας.             (0.5) 

Όχι (0,25). Κάποιοι είναι μικροσκοπικοί και δεν φαίνονται με γυμνό μάτι / κάποιοι κρύβονται πχ. 

κάτω από τη γη / κάποιοι είναι νυχτόβιοι / υπάρχουν πολύ περισσότεροι οργανισμοί από 7 σε 

ένα δάσος κτλ. (0.25) 
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ΜΕΡΟ Γ – ΜΟΝΑΔΕ 6 

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

βαθμολογείται με τρεις (3) μονάδες. 

 

1. Σα ακόλουθα κύτταρα έχουν μεγεθυνθεί 400 φορές κάτω από το φωτονικό μικροσκόπιο. 

Αφού τα μελετήσετε, απαντήστε στις ερωτήσεις που ακολουθούν: 

 

 

i. Πόσες φορές πιο μικρά είναι τα κύτταρα στην πραγματικότητα;  400 (0.25) 

 
 

ii. Αποφασίστε τη μεγέθυνση του αντικειμενικού φακού που χρησιμοποιήθηκε για τη μελέτη των 

πιο πάνω κυττάρων, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προσοφθάλμιος φακός μεγεθύνει τα κύτταρα 10 

φορές. Δείξτε τις πράξεις σας.                                                                                                  (0.5)  
 

Απάντηση: 40 (0.25) 

Πράξεις: 400 / 10 = 40  /  10 x 40 = 400 (0.25) 

 

iii. Ονομάστε τα μέρη του φωτονικού μικροσκοπίου 1-3.        (0.75) 

 

 

 

 

 

iv. Αποφασίστε αν τα πιο πάνω κύτταρα προέρχονται από ζωικό ή φυτικό οργανισμό. 

Εξηγήστε την απάντησή σας.                        (0.5)  
 

Απάντηση: Ζωικό (0.25) 

Εξήγηση: Δεν έχουν χυμοτόπιο / χλωροπλάστες / κυτταρικό τοίχωμα (0.25) 

 

 

1. Προσοφθάλμιος φακός (0.25) 

2. Οπτική τράπεζα (0.25) 

3. Φωτεινή πηγή (0.25) 
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v. Αντιστοιχίστε τα κύτταρα με τον ιστό τους.                              (0.75) 

 

 

 

 

 

 

vi. Δώστε έναν ορισμό για τον όρο ‘ιστός’.                                                     (0.25) 

ύνολο κυττάρων / πολλά κύτταρα (0.125) που έχουν είναι όμοια μεταξύ τους/ έχουν την ίδια 

δομή / λειτουργία (0.125) 

 

 

2. Η κ. Βασιλική, καθηγήτρια βιολογίας, θέλησε να διερευνήσει με το τμήμα της την υπόθεση 

«το φως είναι απαραίτητο για τη φωτοσύνθεση». Φρησιμοποίησε μια καλά ποτισμένη γαρδένια. 

Κάλυψε ένα από τα φύλλα της με ασημόχαρτο, όπως φαίνεται στο σχεδιάγραμμα πιο κάτω. τη 

συνέχεια άφησε τη γαρδένια για 48 ώρες να φωτοσυνθέσει, αφαίρεσε το ασημόχαρτο, έκοψε το 

φύλλο, το αποχρωμάτισε και έσταξε ιώδιο. 

 

 

i. Εξηγήστε γιατί η κ. Βασιλική επέλεξε να χρησιμοποιήσει μια καλά ποτισμένη γλάστρα για τη 

διεξαγωγή του πειράματος.           (0.25) 

Σο νερό είναι πρώτη ύλη της φωτοσύνθεσης / σε κάθε πείραμα πρέπει να υπάρχει μόνο μια 

μεταβλητή / για να είμαστε σίγουροι ότι για το αποτέλεσμα ευθύνεται το φως και όχι το νερό 

 

ii. Εξηγήστε γιατί η κ. Βασιλική δεν χρησιμοποίησε δεύτερο φύλλο για να συγκρίνει τα 

αποτελέσματά της.      Σο ακάλυπτο μέρος του φύλλου 

λειτουργεί ως μάρτυρας / μπορεί να συγκρίνει το καλυμμένο μέρος με το ακάλυπτο (0.25) 

Καλυμμένο μέρος 

Ακάλυπτο μέρος 

κύτταρα 

ιστοί 

0.25 το καθένα 
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iii. Οι πιο κάτω εικόνες υποδεικνύουν στάδια του αποχρωματισμού του φύλλου της κ. 

Βασιλικής. Σοποθετήστε τα στη σωστή σειρά, αριθμώντας τα με τους αριθμούς 1 (πρώτο βήμα), 

2 (δεύτερο βήμα), 3 (τρίτο βήμα).           (0.75) 

 

 

 

 

 

 

 

iv. Εξηγήστε γιατί η κ. Βασιλική αποχρωμάτισε το φύλλο πριν προσθέσει ιώδιο.                (0.25) 

Η χλωροφύλλη καλύπτει την αλλαγή χρώματος του ιωδίου / για να φανεί καλά η αλλαγή 

χρώματος  

v. Ποιο τελικό προϊόν της φωτοσύνθεσης προσπάθησε να ανιχνεύσει η κ. Βασιλική όταν 

πρόσθεσε ιώδιο στο αποχρωματισμένο φύλλο;                     (0.25) 

Άμυλο 

vi. υμπληρώστε την εικόνα ώστε να υποδείξετε το/α χρώμα/τα του φύλλου μετά τον 

αποχρωματισμό και την προσθήκη ιωδίου.                        (0.5) 

 

 

 

iv. Με βάση τα αποτελέσματά σας, αποφασίστε αν η κ. Βασιλική και η τάξη της πρέπει να 

απορρίψουν ή να αποδεχτούν την αρχική τους υπόθεση.        (0.25) 

Να την αποδεχτούν  
 

v. Για να επιβεβαιώσει τα αποτελέσματά της, η κ. Βασιλική επανέλαβε το πείραμα με ένα 

διαφορετικό φύλλο της ίδιας γαρδένιας. Ονομάστε 2 παράγοντες που πρέπει να κρατήσει 

σταθερούς (τους ίδιους) κατά την επανάληψη του πειράματος ώστε τα αποτελέσματά της να είναι 

αντιπροσωπευτικά.               (0.5) 

(Ένταση) φωτός / (ποσότητα) νερού / είδος φυτού / μέγεθος φύλλου / (συγκέντρωση) Δ.Α κτλ. 

2 (ή 1) 3 1 (ή 2) 

Μαύρο (0.25) 

Καφέ (0.25) 



12 
 

3. Οι φωτογραφίες υποδεικνύουν φάσεις από την αναπαραγωγή της 

θαλάσσιας χελώνας Καρέτα καρέτα, που θεωρείται είδος υπό 

εξαφάνιση. Οι θηλυκές χελώνες, αφού ωριμάσουν σεξουαλικά, 

επιστρέφουν στην ίδια παραλία που γεννήθηκαν για να γεννήσουν τα αυγά τους! 

Σα νεαρά χελωνάκια καλύπτονται από φολίδες και διαθέτουν ολοκληρωμένους 

πνεύμονες. Μόλις εκκολαφθούν, ανεβαίνουν όλα μαζί στην επιφάνεια της άμμου 

και τρέχουν αμέσως προς τη θάλασσα. Δυστυχώς μέχρι την ενηλικίωσή τους 

έχουν να αντιμετωπίσουν πολλούς εχθρούς – καβούρια, γλάρους και μεγάλα 

ψάρια. Τπολογίζεται ότι κάθε χίλια χελωνάκια, επιζεί και ενηλικιώνεται μόνο ένα!!!  

 

Φρησιμοποιείστε το κείμενο και τις φωτογραφίες για να απαντήσετε στα ακόλουθα: 
 
 

i. Με βάση το κείμενο, δώστε δυο λόγους για τους οποίους η θαλάσσια χελώνα θεωρείται 

ερπετό και όχι ψάρι, παρόλο που ζει στο νερό.             (0.5) 

Σο δέρμα της έχει φολίδες / τα νεογνά αναπνέουν με πνεύμονες / γεννά αυγά στη ξηρά / γεννά 

σκληρά αυγά  ή…. δεν έχει βράγχια / το δέρμα της δεν έχει λέπια  κτλ. 

 

ii. ε ποια συνομοταξία του βασιλείου των ζώων ανήκει η χελώνα; Εξηγήστε την απάντησή 

σας.                 (0.5) 

πονδυλωτά (0.25). Έχει σπονδυλική στήλη (0.25)   
 
 

iii. Ονομάστε έναν θηρευτή της χελώνας Καρέτα καρέτα.        (0.25) 

Καβούρια / γλάροι / μεγάλα ψάρια 
 
 

iv. Η χελώνα Καρέτα καρέτα τρέφεται με τσούχτρες, που με τη σειρά τους τρώνε 

μικροσκοπικούς οργανισμούς που ονομάζονται πλαγκτόν.  Φρησιμοποιείστε τις πληροφορίες 

που σας δόθηκαν για να γράψετε μια τροφική αλυσίδα στο χώρο που σας δίνεται.                 (0.5) 

 

 

 

 

v. Η θαλάσσια χελώνα λαμβάνει μέρος ως θήραμα ή ως θηρευτής σε πολλές τροφικές αλυσίδες, 

που σε συνδυασμό σχηματίζουν ένα τροφικό πλέγμα.  Έχοντας ως βάση το πιο κάτω τροφικό 

πλέγμα, ονομάστε:  

Πλαγκτόν  τσούχτρες  χελώνα Καρέτα καρέτα 

(0.25 για σωστούς οργανισμούς / 0.25 για σωστά βέλη) 
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1. Ένα σαρκοφάγο οργανισμό.  Καρχαρίας/ μικρά ψάρια / χελώνα  (0.25) 

2. α. Έναν οργανισμό που ανταγωνίζεται με τη χελώνα για τροφή. Σσούχτρες / καρχαρίας (0.25) 

 β. Σην τροφή για την οποία ανταγωνίζονται. Μικρά ψάρια  (0.25) 

3. Έναν οργανισμό του οποίου ο πληθυσμός (ο αριθμός) πιθανόν να αυξηθεί αν τελικά 

εξαφανιστεί η χελώνα Καρέτα καρέτα. Μικρά ψάρια / τσούχτρες  / φυτοπλαγκτόν / 

ζωοπλαγκτόν  (0.25) 

 

vi. Η αύξηση της θερμοκρασίας και η ρύπανση των θαλασσών έχει μειώσει σημαντικά τα 

τελευταία χρόνια τους πληθυσμούς των μικρών ψαριών. Εξηγήστε γιατί η μείωση των μικρών 

ψαριών πιθανόν να συνδέεται με τη μείωση του πληθυσμού των χελωνών.     (0.25) 
 

Λιγότερα θηράματα / λιγότερη τροφή για τη χελώνα άρα λιγότερη ενέργεια / πολλές χελώνες θα 

πεθάνουν από έλλειψη τροφής 

 

ζωοπλαγκτόν 

μικρά ψάρια 

χελώνα 
φυτοπλαγκτόν 

τσούχτρες 

καρχαρίας 
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ΓΤΜΝΑΗΟ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΗΟΤ                                                        ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ 2013-2014     

                 ________________________________________________________ 

                              ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2014    

                 _________________________________________________________ 

 ΜΑΘΖΜΑ:ΒΙΟΛΟΓΙΑ                                                                           ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ:10.6.2014 

ΣΑΞΖ: Α’                                        ΥΡΟΝΟ:1.30’                                ΑΡΗΘΜΟ ΔΛΗΓΧΝ:11 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ: …………………………………….……………     ΣΜΖΜΑ: .……  ΑΡ:….…. 

 

ΒΑΘΜΟ: …………………………..….     ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ/ΣΡΗΑ: ………………………. 

 

ΟΓΗΓΙΔ:  ΝΑ ΓΡΑΦΔΣΔ ΜΟΝΟ ΜΔ ΜΠΛΔ ΠΔΝΑ 

          ΓΔΝ ΔΠΙΣΡΔΠΔΣΑΙ Η ΥΡΗΗ ΓΙΟΡΘΩΣΙΚΟΤ ΤΓΡΟΤ Ή ΣΑΙΝΙΑ 

  

    ΜΔΡΟ Α΄: Απνηειείηαη από έμη (6) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε κία    

                       (1) κνλάδα. Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο. 

 
 
1. α) Να νλνκάζεηε ηνπο θαθνύο Α θαη Β ζην πην θάησ κηθξνζθόπην.                                  (κ.0.5) 
      
  Α. πξνζνθζάικηνη  θαθνί     Β  αληηθεηκεληθνί  θαθνί                                                                                                 
                                                                                             
   β) Αλ ν θαθόο Α έρεη κεγέζπλζε 10Υ θαη ν θαθόο Β έρεη κεγέζπλζε 40Υ πνηα είλαη ε ηειηθή     
      κεγέζπλζε ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ παξαηεξνύκε;                                                             (κ.0.5)                                                                               
 

 
 
    

       

 
                                                        

 

 

 

2. Να ζπκπιεξώζεηε ην πην θάησ θείκελν:                                                                              (κ.1) 

    Ο βάηξαρνο αλήθεη ζηελ Οκνηαμία ησλ ...........ακθηβίσλ.....................................  

    Έλα κνλαδηθό ραξαθηεξηζηηθό απηήο ηεο Οκνηαμίαο είλαη ε.......κεηακόξθσζε… 

    Αξρηθά γελληνύληαη θαη κεγαιώλνπλ ζην λεξό αλαπλένληαο κε …..βξάγρηα....... 

    ελώ ζηε ζπλέρεηα, νη ώξηκνη βάηξαρνη δνπλ ζηε μεξά θαη αλαπλένπλ  

    κε .....πλεύκνλεο............................... 

 

 

 

Φαθόο  Α Φαθόο  Β Σειηθή 
Μεγέζπλζε 

 

10Υ 40Υ 400x 
 

Β 

Α 

Α 

Β 
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  3. Αθνύ κειεηήζεηε ηηο εηθόλεο λα γξάςεηε θάησ από ηελ θαζεκία, αλ πξόθεηηαη γηα έκβην, άβην  

    ή  λεθξό ζώκα.                                                                                                                   (κ.1) 

 

   
                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Να γξάςεηε ηνλ νξηζκό γηα ηελ:                                                                                            (κ.1) 

α) Βηνπνηθηιόηεηα: Ζ ηεξάζηηα πνηθηιία δσληαλώλ νξγαληζκώλ πνπ θαηνηθεί ζηνλ πιαλήηε. 

β) Σαμηλνκία:  Ζ επηζηήκε ηεο Βηνινγίαο πνπ αζρνιείηαη κε ηελ νκαδνπνίεζε ησλ δσληαλώλ 

νξγαληζκώλ. 

 

   5. Οη δσληαλνί νξγαληζκνί απνηεινύληαη από νξγαληθά ζπζηήκαηα, ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο    

       απνηεινύληαη από δηάθνξα όξγαλα. Να γξάςεηε δίπια από θάζε όξγαλν, ην νξγαληθό    

       ζύζηεκα ζην νπνίν αλήθεη.                                                                                             (κ.1) 

 

                                      

Δηθόλα 
Οξγάλνπ 

Οξγαληθό ύζηεκα 

Α.   

πεπτικό 

Β.  

κυκλοφορικό 

Γ.   

αναπνευστικό 

Γ.   

ερειστικό 

 

 

έκβην έκβην άβην λεθξό 
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  6. Να κειεηήζεηε ηηο πην θάησ εηθόλεο θαη λα απαληήζεηε ζηα εξσηήκαηα πνπ αθνινπζνύλ: 

 

 

 

 

 

α) ε πνην Βαζίιεην αλήθεη ν νξγαληζκόο ηεο εηθόλαο Α;                                                   (κ.0.25) 

    ………Πξώηηζηα……………………………………………………………………………… 

β) ε πνην Βαζίιεην αλήθεη ν νξγαληζκόο ηεο εηθόλαο Β;                                                   (κ.0.25) 

………    Μνλήξε……………………………………………………………………………….. 

γ) Να γξάςεηε κηα (1) νκνηόηεηα πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηα πην πάλσ Βαζίιεηα.                 (κ.0.5) 

    … …Μνλνθύηηαξνη νξγαληζκνί……………………………………………………………….. 

    
 

_______________ ΣΔΛΟ Α’ ΜΔΡΟΤ ___________________ 

 

 

ΜΔΡΟ Β΄: Απνηειείηαη από έμη (6) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δύν (2) 

κνλάδεο. Από ηηο έμη (6) εξσηήζεηο λα απαληήζεηε ΜΟΝΟ ζηηο ηέζζεξηο (4). 

 
1.  Οη εηθόλεο πνπ αθνινπζνύλ αθνξνύλ ηα ζηάδηα ηνπ πεηξάκαηνο απνρξσκαηηζκνύ ηνπ    
     θύιινπ θαη αλίρλεπζεο ακύινπ. 

 

Α Β Γ 

 
 

 

    
 α)  Να βάιεηε ζε ρξνληθή ζεηξά ηηο πην πάλσ εηθόλεο ζπκπιεξώλνληαο ην πην θάησ ζρήκα κε    
          ηα γξάκκαηα Α, Β, Γ. 
 

 

 

 
                                                                       
 

Α Β 

Β Γ Α 
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β) Nα νλνκάζεηε ηελ νπζία Υ (εηθόλα Α).                                      (κ.0.25) 
    ...............Γηάιπκα  ησδίνπ.................................................................................  

γ) Να γξάςεηε ην ρξώκα ηεο νπζίαο Υ.                                                                             (κ.0.25) 

       ……………θηηξηλνθαθέ……………………………………………………………………          

δ) Γηαηί βάδνπκε ην θύιιν ζε δεζηό λεξό; (εηθόλα Β)                                              (κ.0.25) 

...γηα λα θαηαζηξαθνύλ-ζπάζνπλ ηα θπηηαξηθά ηνηρώκαηα................................................ 

ε) Γηαηί βάδνπκε ην θύιιν ζην νηλόπλεπκα; (εηθόλα Γ)                          (κ.0.25) 

 ..................γηα λα δηαιπζεί  ε ρξσζηηθή νπζία ρισξνθύιιε............................................... 

ζη) Γηαηί δελ βξάδνπκε ην νηλόπλεπκα θαηεπζείαλ ζηνλ ιύρλν, αιιά ην ηνπνζεηνύκε ζε λεξό 

      πνπ βξάδεη;                                                                                                                    (κ.0.25)                                 

      ......................επεηδή ην νηλόπλεπκα είλαη εύθιεθην πιηθό.............................. 

 

2.α) Σν ζρήκα πνπ αθνινπζεί απεηθνλίδεη ην γελλεηηθό ζύζηεκα ζηνλ άληξα. 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 πνιιέο 
θνξέο.                                                                                                                                       (κ.1)                  
                      .                                                  
  
 

                                                                                                                                                                                                 
  

Πεξηγξαθή Αξηζκόο 

Όξγαλν ζην νπνίν απνζεθεύνληαη πξνζσξηλά ηα ζπεξκαηνδσάξηα. 3 

Όξγαλν κε ην νπνίν δηνρεηεύνληαη έμσ από ην ζώκα ηνπ άληξα ηα νύξα θαη ην 

ζπέξκα. 

4 

Παξάγνπλ εθθξίκαηα πνπ δηνρεηεύνληαη ζηνπο αληίζηνηρνπο ζπεξκαηηθνύο πόξνπο. 5 

Όξγαλν ζην νπνίν παξάγνληαη ηα ζπεξκαηνδσάξηα θαη δηάθνξα εθθξίκαηα. 2 

                                              

β) i.Ο Μάξθνο όηαλ ήηαλ κηθξόο δηαγλώζηεθε κε κηα πάζεζε πνπ νλνκάδεηαη θξπςνξρία. Να 

εμεγήζεηε ηη αθξηβώο είλαη απηή ε πάζεζε.                                                                           (κ.0.5) 

........ Κξπςνξρία νλνκάδεηαη ε πάζεζε θαηά ηελ νπνία νη όξρεηο παξακέλνπλ ζηελ θνηιηαθή 

πεξηνρή, αληί λα θαηέβνπλ ζην όζρεν.............................................................................................. 

ii. Να εμεγήζεηε γηαηί ε θξπςνξρία κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζηεηξόηεηα ζην Μάξθν.             (κ.0.5) 

......Απηό κπνξεί λα ζπκβεί γηαηί ε ζεξκνθξαζία ηνπ ζώκαηνο καο είλαη πςειόηεξε από απηήλ 

ζηνπο όξρεηο (πεξίπνπ 2-30C), κε απνηέιεζκα λα κελ επηβηώλνπλ ηα ζπεξκαηνδσάξηα............. 

 

5 
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Αεηόο, πνπξγίηη, αύξα, 
                Πέζηξνθα 

Αεηόο  
πνπξγίηη,αύξα 

Πέζηξνθα 
 

     Κριτήριο Α 

Αεηόο,ζπνπξγίηη αύξα 

Κριτήριο Β 

Οκνηαμία Γ Οκνηαμία Γ 

Οκνηαμία Δ 

3. Σν πην θάησ δηάγξακκα αλαθέξεηαη ζηελ ηαμηλόκεζε ηεζζάξσλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ κε 

βάζε ζπγθεθξηκέλα επηζηεκνληθά θξηηήξηα. Αθνύ ην κειεηήζεηε, λα απαληήζεηε ζηηο 

εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 α) Να θαηαγξάςεηε ηα θξηηήξηα Α θαη Β ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ ηαμηλόκεζε ησλ  

     ηεζζάξσλ νξγαληζκώλ.                                                                                                    (κ.0.5) 

    Κξηηήξην Α: … ηξόπνο αλαπλνήο (βξάγρηα ή πλεύκνλεο), πνπ δνπλ (μεξά ή ζάιαζζα)…….. 

    Κξηηήξην Β: …… από ηη  είλαη θαιπκκέλν  ην δέξκα (θηεξά ή θνιίδεο)…………………………… 

β) Να νλνκάζεηε ηηο Οκνηαμίεο Γ,Γ,Δ.                                                                                (κ.0.75)                                                                            

    Οκνηαμία Γ: ……Πηελά……………………………… 

    Οκνηαμία Γ: ….Δξπεηά…………………………… 

    Οκνηαμία Δ: ……Φάξηα……..………………………… 

γ) Με βάζε ηα πην πάλσ λα ραξαθηεξίζεηε κε ζσζηό ή ιάζνο ηηο πην θάησ πξνηάζεηο:  

 ΩΣΟ/ΛΑΘΟ 

Όινη νη πην πάλσ νξγαληζκνί είλαη πνιπθύηηαξνη. ΧΣΟ 

Όινη νη πην πάλσ νξγαληζκνί είλαη πξνθαξπσηηθνί. ΛΑΘΟ 

Όινη νη πην πάλσ νξγαληζκνί αλήθνπλ ζηα ζπνλδπιόδσα. ΧΣΟ 
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4. Να δηαβάζεηε ην πην θάησ ζελάξην πνπ αθνξά ζηελ αλαθάιπςε ηνπ πξώηνπ αληηβηνηηθνύ από 
ηνλ επηζηήκνλα Αιέμαλδξν Φιέκηλγθ. ηε ζπλέρεηα λα θαηαγξάςεηε ηα βήκαηα ηεο 
επηζηεκνληθήο κεζόδνπ πνπ αθνινύζεζε ν επηζηήκνλαο. Να απαληήζεηε κε βάζε ην 
παξάδεηγκα πνπ ζαο δίλεηαη.                                                                                            (κ. 2.0) 
                                                                                                                                                                                                       
Το 1928, ο Αλζξανδροσ Φλζμινγκ μελετοφςε τον πολλαπλαςιαςμό των βακτθρίων ςταφυλόκοκκου (είδοσ 
μικροβίου).  
Μια μζρα είδε ότι, κάποιεσ φορζσ, δίπλα από το ςταφυλόκοκκο μεγάλωνε ζνα είδοσ μφκθτα με το όνομα 
Penicillium και εκεί που μεγάλωνε ο μφκθτασ, ο ςταφυλόκοκκοσ είχε πεκάνει. Αντίκετα, εκεί που δεν 
υπιρχε ο μφκθτασ (Penicillium), ο ςταφυλόκοκκοσ αυξανόταν φυςιολογικά.  
Ο Φλζμινγκ αναρωτικθκε τι ιταν αυτό που ςκότωνε τον ςταφυλόκοκκο. Σκζφτθκε, λοιπόν, ότι ίςωσ ο 
μφκθτασ (Penicillium) ζφτιαχνε κάποια χθμικι ουςία που ςκότωνε τον ςταφυλόκοκκο.  
Αποφάςιςε λοιπόν να απομονϊςει τθν ουςία αυτι και να δει αν από μόνθ τθσ κα μποροφςε να ςκοτϊςει 
τα βακτιρια του ςταφυλόκοκκου.  
Ο Φλζμινγκ άφθςε τον μφκθτα να μεγαλϊςει αρκετά μζςα ςε ζνα υγρό με κρεπτικζσ ουςίεσ. Στθ ςυνζχεια  
αφαίρεςε τον μφκθτα και κράτθςε  το υγρό ϊςτε να απομονϊςει από αυτό τθ χθμικι ουςία. Μάηεψε το 
υγρό και το ζβαλε μζςα ςτο δοχείο που μεγάλωνε ο ςταφυλόκοκκοσ. Σε λίγεσ ϊρεσ, παρατιρθςε ότι ο 
ςταφυλόκοκκοσ είχε ςκοτωκεί.  
Απζδειξε λοιπόν, μ’ αυτόν τον τρόπο, ότι ο μφκθτασ Penicillium παράγει κάποια χθμικι ουςία που 
ςκοτϊνει το βακτιριο του ςταφυλόκοκκου. Η ουςία αυτι είναι το αντιβιοτικό πενικιλίνθ που 
χρθςιμοποιείται μζχρι ςιμερα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. Απνηέιεζκα:  Μεηά από ιίγεο ώξεο  ν ζηαθπιόθνθθνο είρε   
                           ζθνησζεί.  
 
. 

4.Πείξακα: Ο Αιέμαλδξνο Φιέκηλγθ άθεζε ηνλ κύθεηα λα κεγαιώζεη αξθεηά κέζα ζε έλα πγξό κε 
ζξεπηηθέο νπζίεο. ηε ζπλέρεηα ηνλ αθαίξεζε θαη θξάηεζε ην πγξό ώζηε λα απνκνλώζεη ηελ 
ρεκηθή νπζία πνπ παξήγαγε. Μάδεςε ην πγξό απηό θαη ην έβαιε κέζα ζην δνρείν πνπ κεγάισλε ν 
ζηαθπιόθνθθνο 
  

1.Παξαηήξεζε: Μηα κέξα είδε όηη, θάπνηεο θνξέο, δίπια από ην ζηαθπιόθνθθν κεγάισλε 
έλα είδνο κύθεηα κε ην όλνκα Penicillium θαη εθεί πνπ κεγάισλε ν κύθεηαο, ν 
ζηαθπιόθνθθνο είρε πεζάλεη. Αληίζεηα, εθεί πνπ δελ ππήξρε ν κύθεηαο (Penicillium), ν 
ζηαθπιόθνθθνο απμαλόηαλ θπζηνινγηθά.  

 

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

 

 

2. Δξώηεκα:  ηη ήηαλ απηό πνπ ζθόησλε ηνλ ζηαθπιόθνθθν 

 

 

3. Τπόζεζε: ίζσο ν κύθεηαο (Penicillium) έθηηαρλε θάπνηα ρεκηθή νπζία πνπ ζθόησλε ηνλ 
ζηαθπιόθνθθν.  

 

 

       6.πκπέξαζκα: ν κύθεηαο Penicillium παξάγεη θάπνηα ρεκηθή νπζία πνπ ζθνηώλεη ην 

βαθηήξην ηνπ ζηαθπιόθνθθνπ.  
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5. α) αο δίλνληαη ηα παξαθάησ θύηηαξα: 

Κύηηαξα θαξδηάο αλζξώπνπ, θύηηαξα ξίδαο ειηάο, θύηηαξα θύιινπ ιεκνληάο. 
    Να ζεκεηώζεηε κε έλα (+) ζηνλ πίλαθα ζε πνηα από απηά ππάξρνπλ κόλν κηηνρόλδξηα θαη ζε   
πνηα θαη νη ρισξνπιάζηεο.                                                                                                    (κ.1.0)                             
 

             Μηηνρόλδξηα          Υισξνπιάζηεο 

Κύηηαξα θαξδηάο αλζξώπνπ + 
 

 

Κύηηαξα ξίδαο ειηάο  
+ 
 

 

Κύηηαξα θύιινπ ιεκνληάο  
+ 
 

+ 

 
β) Να γξάςεηε ην ξόιν ησλ κηηνρνλδξίσλ.                                                                         (κ.0.5) 
…ηα κηηνρόλδξηα  θαίγνληαη νη ζξεπηηθέο νπζίεο ηεο ηξνθήο κε ηε βνήζεηα ηνπ νμπγόλνπ ώζηε 

λα παξαρζεί ελέξγεηα γηα ηηο αλάγθεο ηνπ θπηηάξνπ…….…………………………………………….. 

γ) Να γξάςεηε ην ξόιν ησλ ρισξνπιαζηώλ.                                                                      (κ.0.5) 
……Οη ρισξνπιάζηεο είλαη νξγαλίδηα ηνπ θπηηθνύ θπηηάξνπ πνπ πεξηέρνπλ ηελ ρισξνθύιιε ε 

νπνία δεζκεύεη ηελ ειηαθή ελέξγεηα γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο θσηνζύλζεζεο.………………………… 

 

6.  Να κειεηήζεηε ηελ ηξνθηθή αιπζίδα πνπ δίλεηαη πην θάησ: 

 
                                                                                                                        

 
 
 
 
     α) Σα βέιε ζε κηα ηξνθηθή αιπζίδα δείρλνπλ πνηνο ηξώεη πνηνλ ζε έλα νηθνζύζηεκα θαη ηελ    

     θαηεύζπλζε κε ηελ νπνία κεηαθέξεηαη………… ε ελέξγεηα  …………………………      (κ.0.5) 

   β) Από ηελ πην πάλσ ηξνθηθή αιπζίδα λα γξάςεηε:                                                        (κ.0.5) 

i) Έλα ζαξθνθάγν νξγαληζκό: …………….πνληηθόο ή θνπθνπβάγηα..............            

ii) Έλα θπηνθάγν νξγαληζκό: …………………… θάκπηα...................   

     γ)    Σί είλαη πην ρξήζηκν γηα έλαλ επηζηήκνλα πνπ κειεηά έλα νηθνζύζηεκα, ην ηξνθηθό  

       πιέγκα ή ε ηξνθηθή αιπζίδα; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                       (κ.0.5) 

     …Σν ηξνθηθό πιέγκα αθνύ θάζε νξγαληζκόο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζε πεξηζζόηεξεο από κία 

ηξνθηθέο αιπζίδεο. Έλα  ηξνθηθό πιέγκα  απνηειείηαη από πνιιέο ηξνθηθέο αιπζίδεο πνπ 

κπιέθνληαη κεηαμύ ηνπο θαη άξα καο δίλεη πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο………………………… 

    δ) Να νλνκάζεηε ηελ πλνκνηαμία ζηελ νπνία αλήθεη ε θνπθνπβάγηα.                            (κ.0.5) 

     ……πνλδπισηά………………………………………………………………………………. 

             

___________________ ΣΔΛΟ  Β’  ΜΔΡΟΤ  __________________ 
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ΜΔΡΟ Γ΄: Απνηειείηαη από ηξεηο (3) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε ηξεηο 

(3) κνλάδεο. Από ηηο ηξεηο (3) εξσηήζεηο λα απαληήζεηε ΜΟΝΟ ζηηο δύν (2). 

 

1. Ζ  Άλλα έρεη θαλνληθό θαηακήλην θύθιν 28 εκεξώλ θαη είλαη παληξεκέλε κε ηνλ Μάξθν εδώ    

    θαη 3 ρξόληα. Απνθάζηζαλ λα απνθηήζνπλ παηδί θαη ζθέθηνληαη πνηεο κέξεο ηνπ θαηακήληνπ    

    θύθινπ ηεο Άλλαο, αλ έρνπλ ζεμνπαιηθή επαθή, ε Άλλα κπνξεί λα κείλεη έγθπνο.  

  

α) Ζ Άλλα έρεη έκκελε ξύζε ζηηο 4 Ηνπιίνπ. Να γξάςεηε ηηο 

εκεξνκελίεο θαηά ηηο νπνίεο κπνξεί λα κείλεη έγθπνο 

(θξίζηκε πεξίνδνο).                                                  (κ.0.5)                                                        

…………………14/7-19/7……………………………..                                                 

 

β) Με βάζε ηελ πην θάησ εηθόλα λα γξάςεηε ζηνλ πίλαθα (κε κία ιέμε κόλν θάζε θνξά) ηη 

δείρλνπλ νη  αξηζκνί 1- 4.                                                                                                          (κ.1)                                

                                                                                                                                                

                                                                                               

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

γ) Να εμεγήζεηε ην ξόιν ηνπ πιαθνύληα θαη ηνπ νκθάιηνπ ιώξνπ γηα ην έκβξπν.           (κ.0.5) 

   …… Παξνρή νμπγόλνπ θαη ζξεπηηθώλ νπζηώλ ζην έκβξπν………………………………………… 

δ) Να εμεγήζεηε ην ξόιν ηνπ ακληαθνύ πγξνύ γηα ην έκβξπν.                                            (κ.0.5) 

    ……Πξνζηαζία ηνπ εκβξύνπ από ην εμσηεξηθό πεξηβάιινλ………….…………………………… 

ε) ηε δηπιαλή εηθόλα θαίλεηαη έλα σάξην. Να εμεγήζεηε εάλ ην σάξην είλαη επθαξπσηηθό ή   

    πξνθαξπσηηθό θύηηαξν δίλνληαο κόλν έλα ιόγν.                                                           (κ.0.5)             

                                                                                                               

………Δπθαξπσηηθό,  γηαηί πεξηέρεη ππξήλα ………………………………… 

 

 

 

ΑΡΗΘΜΟ  

1 σνξξεμία 

2 γνληκνπνίεζε 

3 δπγσηό 

4 εγθπκνζύλε 

                           ΗΟΤΛΗΟ 
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                   Πνηήξη κε Αζβεζηόλεξν 

2. Ο θύξηνο Παζράιεο έθαλε ηελ εμήο πξνεηνηκαζία γηα ηε δηεμαγσγή ελόο πεηξάκαηνο γηα ηε 

Φσηνζύλζεζε: Πήξε δύν πξάζηλα, πνηηζκέλα θπηά γεξαληνύ, Α θαη Β, ηα νπνία είρε θαιύςεη 

θαη θιείζεη αεξνζηεγώο κε δηαθαλέο ζαθνύιη. Πξνεγνπκέλσο, πάλσ ζηε γιάζηξα ηνπ θπηνύ Α 

είρε ηνπνζεηήζεη έλα πνηήξη δέζεσο κε αζβεζηόλεξν, ελώ ζην θπηό Β είρε, επίζεο, 

ηνπνζεηήζεη έλα πνηήξη δέζεσο αιιά ρσξίο αζβεζηόλεξν. Μεηά, ηνπνζέηεζε ηα δύν θπηά ζηνλ 

ήιην γηα 3-4 κέξεο. 

Σν πείξακα πνπ έθαλε ν θύξηνο Παζράιεο θαίλεηαη ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα. Να απαληήζεηε 
ζηα αθόινπζα εξσηήκαηα: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ιεηηνπξγία ηεο θσηνζύλζεζεο έρεη κεηαβάιιεη ν θύξηνο Παζράιεο ζην πην πάλσ 
πείξακα; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                                                           (κ.1) 

      …… Σελ παξνπζία δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, αθνύ ην αζβεζηόλεξν  έρεη ηελ ηδηόηεηα λα 

δεζκεύεη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα. .…………………………………………………… 

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

ιεηηνπξγία ηεο θσηνζύλζεζεο έρεη δηαηεξήζεη ζηαζεξνύο ν θύξηνο Παζράιεο; Να 
αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                                                                           (κ.0.75) 

      ……… Νεξό, Υισξνθύιιε, Ζιηαθή ελέξγεηα ……….………………………………………… 

 

γ) Γηαηί ν θύξηνο Παζράιεο ρξεζηκνπνίεζε ζην πείξακά ηνπ θαη δεύηεξν θπηό (Β) ρσξίο λα 
βάιεη ζηε γιάζηξα ηνπ θπηνύ πνηήξη δέζεσο κε αζβεζηόλεξν;                             (κ.0.25) 

     …… Γηα λα κπνξεί λα ζπγθξίλεη ηα απνηειέζκαηα…………………………………………….. 
   
 δ)  Πηζηεύεηε όηη ζα ήηαλ θαηάιιειν ν θύξηνο Παζράιεο λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηα   

     ζπγθεθξηκέλα πεηξάκαηα ηηο ξίδεο ηνπ θπηνύ; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.(κ.0.5) 

    …… Όρη, γηαηί νη ξίδεο δελ πεξηέρνπλ ρισξνθύιιε……………………………………………. 

 

ε) Να γξάςεηε δύν (2) ιόγνπο πνπ λα εμεγνύλ γηαηί ε θσηνζύλζεζε είλαη κηα πνιύ    

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

… Γέζκεπζε δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη απνβνιή νμπγόλνπ πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηεο αλαπλνήο/ Παξαγσγή γιπθόδεο-ζξεπηηθή νπζία γηα απηόηξνθνπο θαη 

εηεξόηξνθνπο νξγαληζκνύο…………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………….. 
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3.  Με βάζε ην ηξνθηθό πιέγκα: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

  

α) Να νλνκάζεηε:                                                                                                                   (κ.1) 

    i. Έλα ζήξακα (ιεία) ηνπ θόηζπθα:     θάκπηα ή ζαιηγθάξη ή πεηαινύδα        

    ii. Έλα ζεξεπηή ηνπ ζαιηγθαξηνύ: θόηζπθαο                                                                                

    iii. Έλαλ απηόηξνθν νξγαληζκό: πεύθν ή ηξηαληαθπιιηά ή βειαληδηά 

    iv. Έλαλ θνξπθαίν ζεξεπηή:  θνπθνπβάγηα ή θίδη 

         

  β)  i. ε πνηαλ Οκνηαμία αλήθεη ν πνληηθόο;  …Θειαζηηθά……………… ……              (κ.0.25)                                                              
           
       ii. Να αλαθέξεηε ηξία (3) ραξαθηεξηζηηθά ηεο Οκνηαμίαο απηήο.                                   (κ.0.75) 
      …Γελλνύλ δσληαλά κηθξά, ζειάδνπλ, αλαπλένπλ κε πλεύκνλεο, δέξκα θαιπκκέλν κε ηξίρεο  

  γ) i.Να νλνκάζεηε δύν (2) Βαζίιεηα πνπ ζπλαληώληαη ζην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα.      (κ.0.5) 

    …Βαζίιεην Εώσλ…………………....     θαη   …Βαζίιεην  Φπηώλ………. 

    ii. Να αλαθέξεηε δύν (2) δηαθνξέο πνπ έρνπλ νη νξγαληζκνί πνπ αλήθνπλ ζηα Βαζίιεηα πνπ  

        αλαθέξαηε πην πάλσ.                                                                                                    (κ.0.5)                                                                                                                                                   

 ηα θπηά είλαη απηόηξνθνη  (θσηνζπλζέηνπλ)  ελώ ηα δώα εηεξόηξνθνη 

(θσηνζπλζέηνπλ) 

  Σα θπηηθά θύηηαξα ησλ θπηηθώλ νξγαληζκώλ έρνπλ θπηηαξηθό ηνίρσκα, 

ρισξνπιάζηεο, ρπκνηόπην  ελώ ηα δσηθά όρη. 

_________________    ΣΔΛΟ Γ’  ΜΔΡΟΤ  _________________ 

                Oη εηζεγήηξηεο                                                                Η ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ                

                Ηγλαηίνπ ηάισ                                                               Γξ. Μαξία Γεσξγίνπ 

                   

             Μηραειίδνπ Καιιηλίθε 

τριανταυυλλιά 

     μέλισσα 

    σπουργίτι 
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ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΒΑΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ           ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΟΝΙΑ 2013 – 2014 

ΓΑΡΤΕΣ ΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 

  ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

ΤΑΞΗ                   : Α΄ 

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ : 4 / 6 / 2014                                           ΒΑΘΜΟΣ : 

ΔΙΑΚΕΙΑ            : 1:30΄    

ΩΑ     : 8.00 – 9.30                                                      ΥΡΟΓΑΦΗ: ....................................... 

_________________________________________________________________________________ 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ: .................................................................................. ΤΜΗΜΑ:........... Α.:........ 

 
ΤΟ ΓΑΡΤΟ ΑΡΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΟ ΕΝΝΕΑ (9) ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΑΡΑΓΟΕΥΕΤΑΙ Θ ΧΘΣΘ ΔΙΟΘΩΤΙΚΟΥ ΥΓΟΥ (TIPP-EX) 
ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΡΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΟ ΤΙΑ ΜΕΘ Α, Β, Γ 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ 20 

 

ΜΕΟΣ Α’: Αποτελείται από ζξι (6) ερωτιςεισ. Κάκε ορκι απάντθςθ βακμολογείται με μία (1) μονάδα. Να 

απαντιςετε ςε όλεσ τισ ερωτιςεισ. (μονάδεσ 6) 

 

Ερώτθςθ 1 

 

Να ςυμπλθρϊςετε τα κενά ςτισ πιο κάτω προτάςεισ, επιλζγοντασ λζξεισ ι φράςεισ από τθν παρζνκεςθ. 

(ζμμθνθ ρφςθ, όρχεισ, ωοκικεσ, επιδιδυμίδα, ςπερματοηωάριο, ωάριο, ωορρθξία). Κάθε λζξη/φράςη θα 

χρηςιμοποιηθεί μόνο μία φορά και κάποιεσ λζξεισ δε θα χρηςιμοποιηθούν.                   (4 x 0,25 = 1 μ.)   

           

α. Τα όργανα που παράγουν ςπερματοηωάρια είναι οι όρχεισ . 

β. Τα όργανα που παράγουν τα ωάρια είναι οι ωοκικεσ . 

γ. Το αρςενικό γεννθτικό κφτταρο είναι το ςπερματοηωάριο. 

δ. Τα όργανα ςτον άνδρα που παράγουν εκκρίματα για τα ςπερματοηωάρια είναι οι όρχεισ, θ επιδιδυμίδα, ο 

προςτάτθσ αδζνασ και οι ςπερματοδόχεσ κφςτεισ. 

 

Ερώτθςθ 2 

 

Να ςυμπλθρϊςετε τθν πιο κάτω εξίςωςθ που αφορά τθ λειτουργία τθσ φωτοςφνκεςθσ.  

 

                                                                                                                                                                     (4 x 0,25 = 1 μ.) 

  

 

 

 

Θλιακό φϊσ 

 
νερό 

Διοξείδιο 
του 

άνκρακα 

Χλωροφφλλθ 

 

Οξυγόνο 
Θρεπτικζσ 

ουςίεσ 
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Ερώτθςθ 3 

 

Να χαρακτθρίςετε τισ πιο κάτω προτάςεισ, με Σ (Σωςτι) ι με Λ (Λάκοσ).              (4 x 0,25 = 1 μ.) 

 

α. Ζνα ηευγάρι δερμάτινεσ μπότεσ ανικουν ςτα Άβια ςϊματα     Λ 

β. Ζνα κλαδευτιρι ανικει ςτα Άβια ςϊματα     Σ 

γ. Θ αλεποφ είναι ζνα Ζμβιο ςϊμα      Σ 

δ. Το ξφλινο τραπζηι είναι ζνα Νεκρό ςϊμα     Σ 

 

Ερώτθςθ 4 

 

Να ςυμπλθρϊςετε τον πιο κάτω πίνακα, χρθςιμοποιϊντασ τα ςφμβολα Χ, + ι , οφτωσ ϊςτε να δθλϊςετε 

τθν παρουςία κάκε οργανιδίου, ςτο ηωικό και ςτο φυτικό κφτταρο.               (4 x 0,25 = 1 μ.) 

 

Ερώτθςθ 5 

 

Να ςυμπλθρϊςετε τον πίνακα αναφζροντασ ςε ποια Ομοταξία των ςπονδυλωτϊν ανικει ο κάκε οργανιςμόσ. 

                                                                                                                                                                          (4 x 0,25 = 1 μ.) 

ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΜΟΤΑΞΙΑ 

Βάτραχοσ Αμφίβια 

Φίδι Ερπετά 

Ρελαργόσ Ρτθνά 

Άνκρωποσ Θθλαςτικά 

 

Ερώτθςθ 6 

 

Να ςυμπλθρϊςετε τα κουτιά και ό,τι άλλο χρειάηεται ςτο πιο κάτω ςχιμα για να απεικονίςετε γραφικά τθν 

τροφικι αλυςίδα που περιλαμβάνει όλουσ τουσ οργανιςμοφσ, που δίνονται ςτθν παρζνκεςθ με τυχαία 

ςειρά. (Σκαντηόχοιροσ, Χορτάρι, Φίδι, Κοράκι)                                                                     (4 x 0,25 = 1 μ.) 

 

 

 

ΖΩΙΚΟ Οργανίδια ΦΥΤΙΚΟ 

 Χλωροπλάςτεσ  

 
Κυτταρικι μεμβράνθ 

 

 
Μιτοχόνδρια 

 

 Κυτταρικό τοίχωμα 
 

χορτάρι ςκαντηόχοιροσ φίδι κοράκι 
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ΜΕΟΣ Β’: Αποτελείται από ζξι (6) ερωτιςεισ. Κάκε ορκι απάντθςθ βακμολογείται με δφο (2) μονάδεσ. Από 

τισ ζξι (6) ερωτιςεισ να απαντιςετε ΜΟΝΟ ςτισ τζςςερισ (4). (μονάδεσ 8) 

 

Ερώτθςθ 1 

 

α. Να ςυμπλθρϊςετε τισ  ενδείξεισ Α μζχρι Δ που αφοροφν τα διάφορα μζρθ ενόσ φωτονικοφ μικροςκοπίου.                                                                                                                                                 

            (4 x 0,25 = 1 μ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

β. Το αντικείμενο (δείγμα), το οποίο τοποκετείται πάνω ςτθν αντικειμενοφόρο πλάκα, πρζπει να είναι πολφ 

λεπτό. Γιατί είναι αυτό απαραίτθτο;                                                                                                               (1 x 1 = 1 μ.)                                                                       

Για να μπορεί να το διαπερνά το φωσ και να μπορεί να καλυφκεί από τθν καλυπτρίδα. 

 

Ερώτθςθ 2 

 

α. Θ Γεωργία ζχει καταμινιο κφκλο 28 θμερϊν. Να υπολογίςετε ποιεσ μζρεσ του καταμινιου κφκλου μπορεί 

να μείνει ζγκυοσ, δίνοντασ θμερομθνίεσ, αν είχε «περίοδο» (πρϊτθ μζρα του κφκλου τθσ) τθν 1θ  Μαΐου.                                                                                                                                                        

Να δικαιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ.       

    (1 x 1 = 1 μ.) 

Από τισ 11 μζχρι τισ 16 του Μάθ. Θ ωορρθξία κα γίνει ςτισ 14 Μαΐου και 

υπολογίηουμε 3 μζρεσ πριν και 2 μζρεσ μετά επειδι το ςπερματοηωάριο ηει 

περίπου 72 ϊρεσ και το ωάριο ηει 24 ϊρεσ περίπου. 

β. Αν δε μείνει ζγκυοσ, πότε προβλζπεται να ζχει τθν επόμενι τθσ περίοδο; 

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

Στισ 29 Μαΐου 

 

γ. Σε ποιο μζροσ του γυναικείου γεννθτικοφ ςυςτιματοσ γίνεται θ γονιμοποίθςθ; (όργανο)     (1 x 0,5 = 0,5 μ.) 

Στο άνοιγμα του ωαγωγοφ 

Α: Φωτεινι πθγι 

Β: Αντικειμενικοί φακοί 

Γ: Ρροςοφκάλμιοσ φακόσ 

Δ: 
Μικρομετρικόσ κοχλίασ 
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Ερώτθςθ 3 

 

α. Να ςυμπλθρϊςετε τα κενά ςτισ πιο κάτω προτάςεισ:                                                             (2 x 0,5 = 1 μ.) 

i. Θ διαδικαςία που ακολουκείται για τθν κατθγοριοποίθςθ των οργανιςμϊν λζγεται τ αξινόμθςθ . 

ii. Θ τεράςτια ποικιλία των οργανιςμών που κατοικεί ςτθ Γθ χαρακτθρίηεται ωσ β ιοποικιλότθτα . 

 

β. Να ονομάςετε ςτο κάτω μζροσ τθσ κάκε εικόνασ  το Βαςίλειο ςτο οποίο ανικουν οι οργανιςμοί.                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                     (4 x 0,25 = 1 μ.) 

                                                                                                                                            

  

 

 

  

 

 

               ΜΥΚΘΤΕΣ                            ΜΟΝΘΘ         ΡΩΤΙΣΤΑ   ΗΩΑ 

 

Ερώτθςθ 4 

 

Ζνασ τρόποσ ελζγχου για τθ διαδικαςία τθσ φωτοςφνκεςθσ, είναι θ ανίχνευςθ αμφλου. 

α. Να γράψετε ποιο αντιδραςτιριο χρθςιμοποιείται για τθν ανίχνευςθ αμφλου και ποια αλλαγι 

παρατθρείται όταν υπάρχει άμυλο.                      (2 x 0,5 = 1 μ.) 

Χρθςιμοποιοφμε ιϊδιο, το οποίο από κιτρινοκαφζ παρουςία αμφλου γίνεται μαφρο. 

 

β. Να χαρακτθρίςετε τισ πιο κάτω προτάςεισ που αφοροφν τον αποχρωματιςμό του φφλλου με Σ (Σωςτι) και 

Λ (λάκοσ).                         (2 x 0,5 = 1 μ.) 

i. Για να ςπάςει το κυτταρικό τοίχωμα τοποκετοφμε το φφλλο ςε οινόπνευμα   Λ 

ii. Για να διαλυκεί θ χλωροφφλλθ βράηουμε το φφλλο, ςε οινόπνευμα.    Σ 
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Ερώτθςθ 5 

 

α. Να αντιςτοιχίςετε τα όργανα τθσ ςτιλθσ Α, με τθ ςωςτι λειτουργία τθσ ςτιλθσ Β.                  (4 x 0,25 = 1 μ.) 

 

 

β.  Να χρθςιμοποιιςετε ΟΣΕΣ ΧΕΙΑΖΟΝΤΑΙ από τισ λζξεισ που ςασ δίνονται ςτθν παρζνκεςθ, για να 

ςυμπλθρϊςετε τα πιο κάτω κενά. (λειτουργία, μεταμόςχευςθ, ηωντανό, νεκρό, εγχείρθςθ, κφτταρα, 

όργανα,ιςτόσ, παρακζντθςθ)                     (4 x 0,25 = 1 μ.)

  

Θ μεταμόςχευςθ οργάνων είναι μια πολφπλοκθ 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.  

 

 

 Α 
ΟΓΑΝΑ 

 
Β 

ΛΕΙΤΟΥΓΙΕΣ 

 

Αντιςτοίχιςθ 

1. 

                          

 

 

 

 

α 

Βοθκοφν ςτθν αναπνοι, 

διευκολφνοντασ τθν ανταλλαγι 

αερίων, οξυγόνου και διοξειδίου 

του άνκρακα. 
          1. γ 

2. 

 

 

 

 

 

β 
Ραραγωγι και καταςτροφι 

ουςιϊν. 
          2. α 

3. 

 

γ 
Ρζψθ και απορρόφθςθ 

ουςιϊν τθσ τροφισ 

           3. δ 

 

 

            4. β 

4. 

 

 

 

 

δ 

Πργανο ςτο οποίο αποκθκεφεται 

προςωρινά θ τροφι και γίνεται 

θ πζψθ, κυρίωσ των πρωτεϊνϊν. 
 



6 

 

Ερώτθςθ 6 

 

Αφοφ μελετιςετε το πιο κάτω τροφικό πλζγμα, που ςασ δίνετε, να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ που 

ακολουκοφν:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
α. Από το πιο πάνω τροφικό πλζγμα να ςυμπλθρϊςετε τον πιο κάτω πίνακα:               (4 x 0,25 = 1 μ.) 
 

α. Ζνα (1) ςαρκοφάγο οργανιςμό ςκαλιφοφρτα 

β. Ζναν (1) κορυφαίο κθρευτι Γυπαετόσ 

γ. Ζναν (1)  φυτοφάγο οργανιςμό Λαγόσ 

δ. Ζναν (1) παραγωγό Χορτάρι 

 

β. Τι κα ςυμβεί ςτον πλθκυςμό των κουκουβάγιων, αν για κάποιο λόγο αφαιρεκοφν από το οικοςφςτθμα οι 

ςκίουροι; (κα μειωκεί ι κα αυξθκεί;) Να δικαιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ.                  (1 x 1 = 1 μ.) 

Ο πλθκυςμόσ των κουκουβάγιων κα μειωκεί γιατί οι κουκουβάγιεσ είναι κθρευτζσ των ςκίουρων και ζτςι κα 

ζχουν λιγότερο φαγθτό. 
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ΜΕΟΣ Γ’: Αποτελείται από τρεισ (3) ερωτιςεισ. Κάκε ορκι απάντθςθ βακμολογείται με τρεισ (3) μονάδεσ. 

Από τισ τρεισ (3) ερωτιςεισ να απαντιςετε ΜΟΝΟ ςτισ δφο (2). (μονάδεσ 6) 

Ερώτθςθ 1 

Το παρακάτω ςχεδιάγραμμα παρουςιάηει τθν ταξινόμθςθ των ηωντανϊν οργανιςμϊν ςτα πζντε (5) Βαςίλεια. 

Να απαντιςετε ςτα ερωτιματα που ακολουκοφν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α. Να ονομάςετε τα κριτιρια Α - Δ,  με βάςθ τα οποία διακρίνονται οι οργανιςμοί ςτα πζντε (5) Βαςίλεια.                                                                                        

                                     (4 x 0,25 =1 μ.)                                                                      

Κριτιριο Α: Από πόςα κφτταρα αποτελείται το ςϊμα τουσ (ζνα ι πολλά) 

Κριτιριο Β: Το κφτταρό τουσ ζχει πυρινα ι όχι; 

Κριτιριο Γ: Ζχουν κυτταρικό τοίχωμα ςτα κφτταρά τουσ; 

Κριτιριο Δ: Με ποιο τρόπο εξαςφαλίηουν τθν τροφι τουσ. 

 
β. Να ςυμπλθρϊςετε τι αντιπροςωπεφουν οι αρικμοί 3 - 5 ςτο ςχεδιάγραμμα.                   (3 x 0,5 =1,5 μ.)       

3: ΡΩΤΙΣΤΑ 

4: ΜΥΚΘΤΕΣ / ΦΥΤΑ 

5: ΜΥΚΘΤΕΣ 

 
γ. Να αναφζρετε ζναν οργανιςμό που ανικει ςτα Βαςίλεια, με τα νοφμερα 3 και 5 αντίςτοιχα. (2 x 0,25 = 0,5) 

3: Αμοιβάδα 

5: Μανιτάρι                                                  
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Ερώτθςθ 2 

 

α. Το πιο κάτω ςχεδιάγραμμα δείχνει το γυναικείο αναπαραγωγικό ςφςτθμα. Να ονομάςετε τα όργανα που 

παρουςιάηουν οι ενδείξεισ 1 - 4, ςυμπλθρϊνοντασ τον πιο κάτω πίνακα.                   (4 x 0,25 = 1 μ.) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

β. Να γράψετε δφο (2) ςωματικζσ αλλαγζσ που ςυμβαίνουν μόνο ςτα κορίτςια κατά τθν εφθβεία.       

                       (2 x 0,5 = 1 μ.)    

    
i. Ανάπτυξθ ςτικουσ 

ii. Ρλατιά λεκάνθ 

 
γ. i. Τι ονομάηονται όλα μαηί, τα παρακάτω όργανα του ανδρικοφ γεννθτικοφ ςυςτιματοσ, οι όρχεισ, θ 

επιδιδυμίδα, οι ςπερματοδόχεσ κφςτεισ και ο προςτάτθσ, ωσ προσ τθν λειτουργία τουσ.  

ii. Ροιοσ είναι ο ρόλοσ των όρχεων;                                                           (4 x 0,25 = 1 μ.)       

Ονομάηονται αδζνεσ. 

Ο ρόλοσ τουσ είναι θ παραγωγι ανδρικϊν ορμονϊν, ςπερματοηωαρίων και κρεπτικϊν ουςιϊν. 

 

Ερώτθςθ 3 

 

Στισ παρακάτω εικόνεσ παρουςιάηεται θ πειραματικι διάταξθ προκειμζνου να εξεταςτεί  ο ρόλοσ του 

διοξειδίου του άνκρακα για τθ λειτουργία τθσ φωτοςφνκεςθσ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ που 

ακολουκοφν, αφοφ μελετιςετε προςεκτικά τισ εικόνεσ. 

 
 
 
 
 
 
 
    
α. Ροια μπορεί να είναι θ ουςία Χ που υπάρχει μόνο ςτο κουτί Α;                           (1 x 0,5 = 0,5 μ.) 

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

 Πργανο 

1: Μιτρα 

2: Ωαγωγοί 

3: Κόλποσ 

4: Ωοκικθ 

 

 γυάλινθ 
κλειςτι 
κικθ 

 

γυάλινθ 
κλειςτι 
κικθ 

Α Β 

ποτιςμζνο 
φυτό 

ποτισμένο 

υυτό 
Χ 

http://www.alanpedia.com/biology_photosynthesis_and_plant_responses/photosynthesis_and_plant_responses.html
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β. Γιατί τοποκετικθκαν και τα δφο ςε γυάλινθ και κλειςτι κικθ;               (1 x 0,5 = 0,5 μ.) 

Γυάλινθ για να περνά το φωσ (ςτακερόσ παράγοντασ) και κλειςτι για να μθν περνά το διοξείδιο του άνκρακα. 

 
γ. Να γράψετε ποιεσ είναι οι απαραίτθτεσ πρώτεσ φλεσ, για τθ διαδικαςία τθσ φωτοςφνκεςθσ.  (2 x 0,5 = 1 μ.) 

 
i. Νερό 

ii. Διοξείδιο του άνκρακα 

 

δ. Ροιοι παράγοντεσ πρζπει να υπάρχουν, για να μπορεί ζνα τεχνθτό φυτό, να κάνει φωτοςφνκεςθ;  

              (2 x 0,5 = 1 μ.) 

i. Χλωροφφλλθ 

ii. Θλιακό φωσ 

 

 

  H Διευκφντρια 

   

 

 

  

Ελζνθ Ραπαςτεφάνου 
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ΓΤΜΝΑΗΟ ΑΓΗΑ ΦΤΛΑΞΔΩ            ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ 2013-2014 

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΗΟΤΝΗΟΤ 2014 

ΣΑΞΖ   :   Α΄  

ΜΑΘΖΜΑ  :   ΦΤΗΟΓΝΩΣΗΚΑ  

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ :   10/6/2014     ΒΑΘΜΟ:           ................................... 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ  :   1.30΄ 

ΩΡΑ   :   8:00 – 9:30  ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ  : ....................................... 

___________________________________________________________________________________ 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ : ..................................................................  ΣΜΖΜΑ : ..................  ΑΡ. : ......... 

___________________________________________________________________________________ 

ΣΟ ΓΡΑΠΣΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΡΗΑ (3) ΜΔΡΖ ΚΑΙ ΔΝΝΔΑ (9) ΔΛΗΓΔ 

Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πγξνύ ή ηαηλίαο. Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε κπιε ή καύξεο πέλαο. 

 

ΜΔΡΟ Α: 

Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο (1-6). Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε κία (1) κνλάδα. 

 

Δξώηεζε 1: 

ηνλ πην θάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηέζζεξηο (4) εηθόλεο. Να γξάςεηε θάησ από θάζε εηθόλα αλ 

παξνπζηάδεη έκβην, άβην ή λεθξό ζώκα.              (4x0,25=1κ) 

  

 

 

  

 

Έκβην 

 

Νεθξό 

 

Άβην 

 

Νεθξό 

 

 
Δξώηεζε 2: 

Να ραξαθηεξίζεηε κε  (ζσζηό) θαη Λ (ιάζνο) ηηο πην θάησ πξνηάζεηο.         (4x0,25=1κ) 

 Σν θύηηαξν είλαη ε πην κηθξή δνκή πνπ εκθαλίδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δσήο.     ......... 

 Ο εγθέθαινο είλαη έλαο ηζηόο.           .....Λ.... 

 Η θαξδηά ζπλεξγάδεηαη κε ηηο αξηεξίεο θαη ηηο θιέβεο ζρεκαηίδνληαο έλα ζύζηεκα νξγάλσλ.   ......... 

 Σα θύηηαξα είλαη νξαηά κε γπκλό κάηη.                 .....Λ.... 

 

 

(Ολογράφως) 

Πνξηνθαιηά Βηβιίν Αεξνπιάλν Γεξκάηηλε ηζάληα 
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Δξώηεζε 3: 

Να ζπκπιεξώζεηε ηηο αθόινπζεο πξνηάζεηο.             (4x0,25=1κ) 

Οη νξγαληζκνί αλάινγα κε ηνλ αξηζκό ησλ θπηηάξσλ ηνπο δηαθξίλνληαη ζε κνλνθύηηαξνπο θαη ζε 

πνιπθύηηαξνπο ελώ νη νξγαληζκνί κε βάζε ηνλ ηξόπν πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ ηξνθή ηνπο  δηαθξίλνληαη 

ζε απηόηξνθνπο (παξαγσγνί) θαη ζε εηεξόηξνθνπο (θαηαλαισηέο) 

 
Δξώηεζε 4: 

ηνλ πην θάησ πίλαθα λα νλνκάζεηε ηα όξγαλα ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ.         (4x0,25=1κ) 

 

Όξγαλν 

 

 

   

Ολνκαζία 

νξγάλνπ 

λεθξνί ζηνκάρη ζπθώηη θαξδηά 

 

Δξώηεζε 5: 

α) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θνπηηά πνπ θαίλνληαη πην θάησ, ώζηε λα δεκηνπξγήζεηε κηα ηξνθηθή αιπζίδα.  

                            (2x0,25=0,5κ) 

 

 

 

β) Πνηνο νξγαληζκόο ζα κπνξνύζε λα νλνκαζηεί θνξπθαίνο ζεξεπηήο ζηελ πην πάλσ ηξνθηθή αιπζίδα; 

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.           (2x0,25=0,5κ) 

ηελ πην πάλσ ηξνθηθή αιπζίδα θνξπθαίνο ζεξεπηήο είλαη ν ζπηδαεηόο γηαηί δελ ηξώγεηαη από 

θαλέλα νξγαληζκό 

 
Δξώηεζε 6: 

ηνλ πην θάησ πίλαθα λα ζπκπιεξώζεηε ηηο πξώηεο ύιεο θαη ηα πξντόληα ηεο θσηνζύλζεζεο.  

                  (4x0,25=1κ) 

Πξώηεο Ύιεο Πξντόληα 

1. Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO2) 

2. Νεξό (H2O) 

1. Γιπθόδε 

2. Ομπγόλν (O2) 

 

       ρνξηάξη 
ιαγόο 

         θίδη 
ζπηδαεηόο 
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ΜΔΡΟ Β 

Να απαληήζεηε κόλν ζηηο ηέζζεξηο (4) από ηηο έμη (6) εξσηήζεηο. Κάζε ζσζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη 

κε δύν (2) κνλάδεο. 

 
Δξώηεζε 1: 

ηα ζρήκαηα Α θαη Β παξνπζηάδνληαη ηα γελλεηηθά θύηηαξα ηνπ αλζξώπνπ. 

  

 

 

 

α) Να απαληήζεηε ζηα αθόινπζα εξσηήκαηα.          (6x0,25=1,5κ) 

 Πνην ζρήκα παξνπζηάδεη ην αξζεληθό γελλεηηθό θύηηαξν; ...........................Α..................................... 

 Πνην ζρήκα παξνπζηάδεη ην ζειπθό γελλεηηθό θύηηαξν; ...............................Β................................... 

 Πώο νλνκάδεηαη ην ζειπθό γελλεηηθό θύηηαξν; ...........................................σάξην............................. 

 Πώο νλνκάδεηαη ε έλσζε ησλ θπηηάξσλ Α θαη Β; .................................γνληκνπνίεζε...................... 

 Πνην είλαη ην απνηέιεζκα ηεο έλσζεο ησλ θπηηάξσλ Α θαη Β; ..............δπγσηό................................ 

 Πνύ παξάγεηαη ην θύηηαξν Α; ..................................................................όξρεηο................................. 

   

β) Σν γελλεηηθό θύηηαξν Β είλαη επθαξπσηηθό ή πξνθαξπσηηθό; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.  

               (2x0,25=0,5κ) 

Σν γελλεηηθό θύηηαξν Β είλαη επθαξπσηηθό γηαηί έρεη ππξήλα 

 
 
Δξώηεζε 2: 

 
α) ηε ζηήιε Α πεξηγξάθνληαη θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ. Να γξάςεηε, δίπια 

ζε θάζε γξάκκα ηεο ζηήιεο Β, ηε ιεηηνπξγία ησλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ πνπ πεξηγξάθεη ε ζηήιε Α.       

                  (4x0,25=1κ) 

ηήιε Α  

Υαξαθηεξηζηηθά δσληαλώλ νξγαληζκώλ 

ηήιε Β 

Λεηηνπξγίεο δσληαλώλ νξγαληζκώλ 

 Σα δώα ηδξώλνπλ θαη απνβάιινπλ νύξα.  Α. Απέθθξηζε 

 Σα θπηά θσηνζπλζέηνπλ.  Β. Σξέθνληαη 

 Με απηή ηε δηαδηθαζία εμαζθαιίδεηαη ε ζπλέρηζε ηεο δσήο.  Γ. Αλαπαξαγσγή 

 Σα θπηά απμάλνπλ ην ύςνο ηνπο θαη δεκηνπξγνύλ λέα θύιια.  Γ. Αλάπηπμε 

 

Α Β 



4 

 

 
β) Να αληηζηνηρίζεηε ηηο εηθόλεο 1-4 κε ηνπο νξηζκνύο Α-Γ.                     (4x0,25=1κ) 

 

Δηθόλα Οξηζκόο Αληηζηνίρηζε 

1.  

 

 

 

Α. Απνηειείηαη από δηαθνξεηηθνύο ηζηνύο θαη θάλεη 

ζπγθεθξηκέλεο επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο ζε έλα 

πνιπθύηηαξν νξγαληζκό. 

 

1 → …Γ…… 

2.   

 

 

 

Β. Γνκηθή θαη ιεηηνπξγηθή κνλάδα ηεο δσήο. 

 

 

2 → …Γ…… 

3.  

 

 

 

Γ. ύλνιν νξγάλσλ πνπ ζπλεξγάδνληαη κεηαμύ 

ηνπο γηα λα θάλνπλ κηα επξύηεξε ιεηηνπξγία ζε έλα 

πνιπθύηηαξν νξγαληζκό.  

 

3 → …Β…… 

4. 

 

   

 

Γ. ύλνιν νξγαληθώλ ζπζηεκάησλ πνπ 

ζπλεξγάδνληαη θαη πεξηβάιινληαη από ην δέξκα. 

 

 

4 → …Α…… 

 

 

Δξώηεζε 3: 

α) Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ άληξα πνπ δείρλνπλ νη αξηζκνί 1-4.     

                  (4x0,25=1κ) 

        

 

 

 

 

 

 

 

β) Πνηνο είλαη ν ξόινο ηεο επηδηδπκίδαο;             (2x0,25=0,5κ) 

Ο ξόινο ηεο επηδηδπκίδαο είλαη λα παξάγεη εθθξίκαηα θαη λα απνζεθεύεη πξνζσξηλά ηα 

ζπεξκαηνδσάξηα 

1: ........πξνζηάηεο αδέλαο........... 

2: ....ζπεξκαηηθόο πόξνο............ 

3: ........νπξήζξα............................ 

4: .........όξρηο................................ 

1 

2 

4 

3 
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γ) Πνην όξγαλν είλαη ππεύζπλν γηα ηε δηνρέηεπζε ηνπ ζπέξκαηνο έμσ από ην ζώκα ηνπ άληξα;   

             (1x0,25=0,25κ) 

.............νπξήζξα.......................................................................................................................................... 

 
δ) Να νλνκάζεηε κηα πάζεζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ην όξγαλν πνπ δείρλεη ν αξηζκόο 4.   (1x0,25=0,25κ) 

..........θξπςνξρία.......................................................................................................................................... 

 
Δξώηεζε 4: 

α) ηνλ πίλαθα εκθαλίδνληαη νη ιεηηνπξγίεο ησλ νξγαληδίσλ ελόο θπηηάξνπ, νη νπνίεο αληηζηνηρνύλ ζηα 

γξάκκαηα (Α, Β, Γ, Γ, Δ) πνπ έρνπλ ζεκεησζεί ζηα αληίζηνηρα νξγαλίδηα ηεο εηθόλαο 1. Να γξάςεηε, 

δίπια ζε θάζε γξάκκα ηνπ πίλαθα, ηα νλόκαηα ησλ νξγαληδίσλ.      (5x0,25=1,25κ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
β) Σν θύηηαξν ηεο εηθόλαο 1 είλαη δστθό ή θπηηθό; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο δίλνληαο δύν (2) 

ιόγνπο.                       (3x0,25=0,75κ) 

Σν θύηηαξν ηεο εηθόλαο 1 είλαη θπηηθό γηαηί έρεη θπηηαξηθό ηνίρσκα θαη ρισξνπιάζηεο 

 
 
Δξώηεζε 5: 

α) Σα βαζίιεηα ζηα νπνία ρσξίδνληαη όινη νη νξγαληζκνί είλαη πέληε (5). Κάζε κηα πιεξνθνξία 

αλαθέξεηαη ζε έλα βαζίιεην. Να γξάςεηε ζε πoην βαζίιεην αληηζηνηρεί ε θάζε πιεξνθνξία.    (4x0,25=1κ) 

i. πνιπθύηηαξνη, επθαξπσηηθνί, ρσξίο θπηηαξηθό ηνίρσκα: …………Εώα…………………….………... 

ii. κνλνθύηηαξνη, επθαξπσηηθνί: ……………………Πξώηηζηα………………………………………….... 

iii. πνιπθύηηαξνη, επθαξπσηηθνί, κε θπηηαξηθό ηνίρσκα, εηεξόηξνθνη: ……………Μύθεηεο………….. 

iv. κνλνθύηηαξνη, πξνθαξπσηηθνί: ……………………………………Μνλήξε……………………………  

 

Όλνκα νξγαληδίνπ Λεηηνπξγία νξγαληδίνπ 

 Α. θπηηαξηθή κεκβξάλε Πεξηβάιιεη ην θύηηαξν θαη ειέγρεη 

ηελ είζνδν θαη έμνδν νπζηώλ.  

 Β. ρπκνηόπην Απνηειεί απνζήθε λεξνύ θαη 

άιισλ νπζηώλ. 

 Γ. ππξήλαο Πεξηέρεη ην γελεηηθό πιηθό (DNA) 

θπηηάξνπ. 

 Γ. κηηνρόλδξην Δμαζθαιίδεη ελέξγεηα γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ θπηηάξνπ. 

 Δ. ρισξνπιάζηεο Πεξηέρεη ηε ρισξνθύιιε. 

Α 

Γ Γ 

Δ 

Β 

Δηθόλα 1 
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β) αο δίλνληαη δύν νξγαληζκνί πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο νκνηαμίεο. Να γξάςεηε δύν (2) 

ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο θάζε νκνηαμίαο.             (4x0,25=1κ) 

Οξγαληζκόο Υαξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα 

  
1. ……αλαπλένπλ κε πλεύκνλεο…………… 

2. ……δέξκα μεξό κε θνιίδεο……………… 

  
1. …… αλαπλένπλ κε πλεύκνλεο ………… 

2. δέξκα θαιύπηεηαη θαηά θαλόλα κε ηξίρεο  

 

Δξώηεζε 6: 

Να κειεηήζεηε ην πην θάησ ηξνθηθό πιέγκα θαη λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α) Να δεκηνπξγήζεηε κία ηξνθηθή αιπζίδα, από ην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα, κε 4 νξγαληζκνύο.    

                            (4x0,25=1κ) 

   θπηά  θαηζίθα  ηζαθάιη  ιηνληάξη 
 
β) Από ην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα λα νλνκάζεηε έλα:                  (2x0,25=0,5κ) 

 i. ζήξακα:         .........θνπλέιη............,               ii. παξαγσγό:     ........θπηά........... 

             

γ) Ση δείρλνπλ ηα βέιε ζε κηα ηξνθηθή αιπζίδα;                      (1x0,5=0,5κ) 

Σα βέιε ζε κηα ηξνθηθή αιπζίδα δείρλνπλ ηελ θαηεύζπλζε πνπ κεηαθέξεηαη ε ελέξγεηα 

 



7 

 

ΜΔΡΟ Γ: 

Να απαληήζεηε κόλν δύν (2) από ηηο ηξεηο (3) εξσηήζεηο. Κάζε ζσζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 

ηξεηο (3) κνλάδεο. 

 
Δξώηεζε 1: 

 
α) Να ζπκπιεξώζεηε ηνπο αξηζκνύο 1-4 πνπ θαίλνληαη ζην πην θάησ ζρήκα.         (4x0,25=1κ) 

 

 

 

 

  

 

 

 

β)  Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ πιαθνύληα;             (1x0,5=0,5κ) 

Ο ξόινο ηνπ πιαθνύληα είλαη λα πξνκεζεύεη κε ζξεπηηθέο νπζίεο θαη νμπγόλν ην έκβξπν 

 

γ) Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ ακληαθνύ πγξνύ;             (1x0,5=0,5κ) 

Σν ακληαθό πγξό πξνζηαηεύεη ην έκβξπν από επηδξάζεηο  ηνπ πεξηβάιινληνο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο εγθπκνζύλεο 

 

δ) Ο θαηακήληνο θύθινο ηεο Αξεηήο δηαξθεί 28 εκέξεο.                   

Η πξώηε κέξα ηνπ θαηακήληνπ θύθινπ ηεο Αξεηήο ήηαλ ζηηο 9             

Ιαλνπαξίνπ. Να απαληήζεηε ζηα αθόινπζα εξσηήκαηα. 

i. Να νλνκάζεηε ηη ζπκβαίλεη ζην αλαπαξαγσγηθό ζύζηεκα ηεο       

Αξεηήο:          (2x0,25=0,5κ) 

από ηηο 9-13 Ιαλνπαξίνπ: ......έκκελε ξύζε...................................................... 

ζηηο 22 Ιαλνπαξίνπ: ...............σνξξεμία...................................................... 

 

ii. Αλ ε Αξεηή είρε ζεμνπαιηθή επαθή ζηηο 20 Ιαλνπαξίνπ, είλαη δπλαηό λα είλαη έγθπνο; Να 

δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.                    (2x0,25=0,5κ) 

Ζ Αξεηή είλαη δπλαηό λα κείλεη έγθπνο γηαηί ε κέξα πνπ είρε ζεμνπαιηθή επαθή είλαη θαηά 

ηελ θξίζηκε πεξίνδν 

 

 

1 

2 

3 

4 

1: .........ακληαθό πγξό.................. 

2: ......νκθάιηνο ιώξνο................ 

3: ......ακληαθόο ζάθνο................. 

4: ........έκβξπν.............................. 
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Φπηό Α 

1 
2 

Δξώηεζε 2: 

 
α) Οη αθόινπζεο εηθόλεο παξνπζηάδνπλ δύν πνηηζκέλα θπηά Α θαη Β. Σα θπηά ηνπνζεηήζεθαλ ζηνλ ήιην  

θαη ζηνλ αέξα γηα δύν εκέξεο. Σν θπηό Β ηνπνζεηήζεθε ζε γπάιηλν αεξνζηεγώο θιεηζηό δνρείν ην νπνίν 

πεξηείρε έλα πνηήξη δέζεσο κε θαπζηηθό λάηξην.     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
i. ε πνην από ηα κέξε 1,2 θαη 3 ζα αληρλεπζεί άκπιν θαη γηαηί;                (1x0,75=0,75κ) 

Θα αληρλεπζεί άκπιν κόλν ζην κέξνο 2 γηαηί εθεί ππάξρνπλ όινη νη απαξαίηεηνη παξάγνληεο 

γηα λα γίλεη ε θσηνζύλζεζε. Έρεη λεξό, δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, ειηαθό θσο θαη ρισξνθύιιε. 

ην κέξνο 1 δελ έρεη ρισξνθύιιε θαη ζην κέξνο 3 δελ έρεη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα 

ii. Πνηα νπζία απνπζηάδεη από ην κέξνο 1 θαη πνηνο ν ξόινο ηεο;       (2x0,25=0,5κ) 

Από ην κέξνο 1 απνπζηάδεη ε ρισξνθύιιε ν ξόινο ηεο νπνίαο είλαη λα δεζκεύεη ην ειηαθό 

θσο 

iii. Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ θαπζηηθνύ λαηξίνπ;          (1x0,25=0,25κ) 

Ο ξόινο ηνπ θαπζηηθνύ λαηξίνπ είλαη λα δεζκεύεη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα 

iv. Πνηα νπζία ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δηαπηζησζεί αλ έγηλε ε ιεηηνπξγία ηεο θσηνζύλζεζεο ζε έλα θπηό 

θαη πνηνο είλαη ν ξόινο ηεο;            (2x0,25=0,5κ) 

Ζ νπζία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δηαπηζησζεί αλ ζε έλα θπηό έγηλε ε ιεηηνπξγία ηεο 

θσηνζύλζεζεο είλαη ην ηώδην θαη ν ξόινο ηνπ είλαη λα αληρλεύεη ην άκπιν 

 
β) Η Κσλζηαληίλα γεκίδεη κηα πιαζηηθή ζαθνύια κε ηνλ ζπλεζηζκέλν αέξα. ηε ζπλέρεηα, βάδεη ηελ 

πιαζηηθή ζαθνύια πάλσ από έλα θπηό, πνπ είλαη θπηεκέλν ζε κηα γιάζηξα. Γέλεη ηελ πιαζηηθή 

ζαθνύια, όπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα, ζθξαγίδνληαο ην θπηό αεξνζηεγώο. Σν θπηό 

ηνπνζεηείηαη ζην ζθνηάδη γηα κηα νιόθιεξε λύρηα. Σα παξαθάησ είλαη κεξηθέο δειώζεηο ζρεηηθά κε ην ηη 

ζα κπνξνύζε λα ζπκβαίλεη ζηνλ αέξα πνπ βξίζθεηαη κέζα ζηελ πιαζηηθή ζαθνύια.        (4x0,25=1κ) 

Να γξάςεηε δίπια από θάζε δήισζε Ο αλ είλαη νξζή ή Λ αλ είλαη ιάζνο. 

Α/Α ΓΖΛΩΖ ΟΡΘΟ ή ΛΑΘΟ 

Α. Η πνζόηεηα ηνπ νμπγόλνπ κεηώλεηαη. σζηό 

Β. Η πνζόηεηα ηνπ νμπγόλνπ απμάλεηαη. Λάζνο 

Γ. Η πνζόηεηα ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα απμάλεηαη. Λάζνο 

Γ. Η πνζόηεηα ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα κεηώλεηαη. σζηό 

θαπζηηθό 

λάηξην 

Φπηό Β 

3 

……………… 
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Δξώηεζε 3: 

α) Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα 1-4 ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο γπλαίθαο πνπ θαίλνληαη ζην πην 

θάησ ζρήκα.                 (4x0,25=1κ) 

 

  

 
 

 

 

 

β) Να αλαθέξεηε ζε πoην όξγαλν ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ αλζξώπνπ γίλεηαη:   

                  (4x0,25=1κ) 

 

 αλάπηπμε εκβξύνπ: ………κήηξα…………………………….. 

 σξίκαλζε σαξίνπ: ……… σνζήθε …………………………... 

 εθζπεξκάησζε: ………… θόιπνο ……………………………. 

 γνληκνπνίεζε σαξίνπ: … σαγσγόο/ζάιπηγγα …………….. 

 

γ) Να αλαθέξεηε δύν (2) ζσκαηηθέο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ κόλν ζηα αγόξηα θαη δύν (2) ζσκαηηθέο 

αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ κόλν ζηα θνξίηζηα  θαηά ηελ εθεβεία.          (4x0,25=1κ) 

 

Αγόξηα:  

 

 
1. Ζ θσλή γίλεηαη πην ρνληξή θαη βξαρλή 

2. Οη ώκνη γίλνληαη πην πιαηηνί 

 

Κνξίηζηα: 

 

 
1. Αξρίδεη λα αλαπηύζζεηαη ην ζηήζνο 

2. Οη γνθνί κεγαιώλνπλ 

 
 
 

        Ο Γηεπζπληήο        

  

 

   Παξαζθεπάο ακάξαο          

    

 

1 

2 

3 
4 

1: ........σαγσγόο/ζάιπηγγα..... 

2: ........κήηξα............................ 

3: .........θόιπνο........................ 

4: ..........σνζήθε...................... 
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ΓΤΜΝΑΗΟ ΑΓΗΟΤ ΝΔΟΦΤΣΟΤ            ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ  2013-2014 

 

ΓΡΑΠΣΔ   ΠΡΟΑΓΧΓΗΚΔ   ΔΞΔΣΑΔΗ   ΗΟΤΝΗΟΤ   2014 

 

ΣΑΞΖ: Α΄ ΓΤΜΝΑΗΟΤ 

ΜΑΘΖΜΑ: ΒΗΟΛΟΓΗΑ                                              ΒΑΘΜΟ:     

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ:  06 / 06 /14 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1.30΄          ΤΠΟΓΡΑΦΖ: ............................... 

ΧΡΑ: 8-9:30 π.μ. 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ:                       ΣΜΖΜΑ:     

ΑΡ. 

 

Σο εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 12 ζελίδερ. 

Απαγοπεύεηαι η σπήζη διοπθωηικού ςγπού. 

ΜΔΡΟ Α΄: Απνηειείηαη από έξι (6) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη 

κε μία (1) κνλάδα. Να απανηήζεηε ζε όλερ ηιρ επωηήζειρ. 

 

Δπώηηζη 1: 

Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο κε ηα γξάκκαηα Α κέρξη Γ ηεο εηθόλαο ηνπ 

κηθξνζθνπίνπ.                                                                                                    (κνλ.1)                                 

                                                                                                                                         

       

Δπώηηζη 2: 

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

γξάςεηε θάησ από ηνλ θάζε νξγαληζκό ην Βαζίιεην ζην νπνίν απηόο αλήθεη.   (κνλ.1) 

                              

 

 

 

Α 

Γ  Β 

Α : πξνζνθζάικηνο θαθόο 
 
Β  :κηθξνκεηξηθόο θνριίαο 
 
Γ : καθξνκεηξηθόο θνριίαο 
 
Γ: αληηθεηκεληθνί θαθνί  Γ 

Ζώα                         Ππώηιζηα                       Μύκηηερ                          Ζώα 
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Δπώηηζη 3: 

Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο.                                        (κνλ.1)  

 

α) Τν ζειπθό γελλεηηθό θύηηαξν νλνκάδεηαη   : σάξην     

 

β) Τν όξγαλν πνπ είλαη ππεύζπλν γηα ηε δηνρέηεπζε ηνπ ζπέξκαηνο ζηνλ θόιπν ηεο 

γπλαίθαο είλαη ην :  πένο 

 

γ) Τα αξζεληθά γελλεηηθά θύηηαξα ζηνλ άλδξα είλαη ηα  : ζπεξκαηνδσάξηα 

 

δ) Ζ γνληκνπνίεζε ηνπ ζειπθνύ γελλεηηθνύ θπηηάξνπ γίλεηαη ζηνλ : σαγσγό 

 

Δπώηηζη 4: 

α) Σηηο πην θάησ εηθόλεο θαίλνληαη δηάθνξα ζπνλδπισηά θαη αζπόλδπια δώα. Να 

ππνγξακκίζεηε κόλν δύο (2) δώα πνπ είλαη ζπνλδπισηά.                             (κνλ.0,5) 

 
                                       

            α) Σαξαληαπνδαξνύζα                β) Πεξηζηέξη                           γ) Χηαπόδη 

                       

        δ) Μέιηζζα                                    ε) Γάηνο                                    ζη) Αζηεξίαο 
 

β) Να γξάςεηε ηε βαζηθή δηαθνξά κεηαμύ ζπνλδπισηώλ θαη αζπόλδπισλ δώσλ.                                                                                                                 

(κνλ.0,5) 

Τα ζπνλδπισηά έρνπλ ζην εζσηεξηθό ηνπ ζώκαηνο ηνπο νζηά , ελώ ηα αζπόλδπια 

δελ έρνπλ. 
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ΦΩΣ 

ΧΛΩΡΟΦΥΛΛΗ 

 

Νεπό 

Διοξείδιο 

ηος άνθπακα 

Γλςκόζη Οξςγόνο 

 

Δπώηηζη 5: 

Να ζπκπιεξώζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο:                                                 (κνλ.1) 

 

α) Τόζα ηα δσηθά όζν θαη ηα θπηηθά θύηηαξα πεξηβάιινληαη από ηελ θπηηαξηθή    

κεκβξάλε. 

β) Τα θπηηθά θύηηαξα, ζε αληίζεζε κε ηα δσηθά,  δηαζέηνπλ ραξαθηεξηζηηθέο δνκέο ή 

νξγαλίδηα όπσο ην θπηηαξηθό    ηνίρσκα, νη ρισξνπιάζηεο  θαη ηα κεγάια 

ρπκνηόπηα.  

 

 

Δπώηηζη 6: 

Τν πην θάησ ζρήκα δείρλεη ζπλνπηηθά ηε δηαδηθαζία ηεο θσηνζύλζεζεο. Να 

ζπκπιεξώζεηε θαηάιιεια ηα θελά.                                        (κνλ.1) 

 

 

 

 

 

 

ΜΔΡΟ Β΄: Απνηειείηαη από έξι (6) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη 

κε δύο (2) κνλάδεο. Από ηιρ έξι (6) επωηήζειρ να απανηήζεηε ΜΟΝΟ ζηιρ 

ηέζζεπιρ (4). 

 

Δπώηηζη 1: 

α)  Να γξάςεηε κε ηελ νξζή ζεηξά ηα κέξε ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ 

άληξα από ηα νπνία πεξλνύλ ηα ζπεξκαηνδσάξηα, μεθηλώληαο από ηνλ ηόπν 

παξαγσγήο ηνπο κέρξη ηελ έμνδό ηνπο από ην ζώκα.                                      (κνλ.1) 

 

όξρεηο    →  επηδηδπκίδα    →  ζπεξκαηηθόο πόξνο  →  πένο(νπξήζξα). 
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β) Να αλαθέξεηε δύο (2) δηαθνξέο κεηαμύ ζπεξκαηνδσαξίνπ θαη σαξίνπ, 

ζπκπιεξώλνληαο ηνλ παξαθάησ πίλαθα:                                                         (κνλ.1) 

 

ΓΗΑΦΟΡΔ 

ΠΔΡΜΑΣΟΕΧΑΡΗΟ ΧΑΡΗΟ 

Κηλείηαη κε ηελ νπξά ηνπ Γελ θηλείηαη 

Μηθξνζθνπηθό , ζρήκα αηξαθηνεηδέο Οξαηό κε γπκλό κάηη, ζρήκα ζθαηξηθό 

 

Δπώηηζη 2: 

Μειεηήζηε ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα ην νπνίν παξνπζηάδεη έλα ζαιάζζην ηξνθηθό 

πιέγκα. Έπεηηα, λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ.       

 

                            

 

α) Να νλνκάζεηε:                                                                                               (κνλ.1) 

α. Έλα Σαξθνθάγν Οξγαληζκό Φώθηα 

β. Έλα Κνξπθαίν Θεξεπηή Όξθα 

γ. Έλα Πακθάγν Οξγαληζκό Μπαθαιηάξνο 

δ. Έλα Παξαγσγό Φπηνπιαγθηόλ 
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β) Με βάζε ην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα λα ζρεδηάζεηε ( λα γξάςεηε ) κία ηξνθηθή 

αιπζίδα.                                                                                                             (κνλ.1) 

                                                    

θπηνπιαγθηόλ   →    κπαθαιηάξνο   →    θώθηα    →    όξθα . 

                                                                            

Δπώηηζη 3: 

Ο πνληηθόο ζην θινπβί Α κεηά από ιίγεο ώξεο πεζαίλεη, ελώ ζην θινπβί Β κέλεη 

δσληαλόο. Να εμεγήζεηε ηη αθξηβώο ζπκβαίλεη ζην θινπβί Α θαη ζην θινπβί Β.                       

                                                       (κνλ.2) 

                                                                                                

Κινπβί Α:  

Ο αέξαο δελ αλαλεώλεηαη θαη ην νμπγόλν ιηγνζηεύεη. Άκα ρξεζηκνπνηεζεί όιν γηα ηελ 

αλαπλνή ηνπ πνληηθνύ απηό πεζαίλεη. 

Κινπβί Β:  

Ο αέξαο αλαλεώλεηαη από ην θπηό κε ηελ δηαδηθαζία ηεο θσηνζύλζεζεο δειαδή 

παξάγεη θαη ειεπζεξώλεη ζπλερώο νμπγόλν. Ο πνληηθόο αλαπλέεη θαλνληθό. 

 

Δπώηηζη 4: α) Σηελ πην θάησ εηθόλα θαίλεηαη έλα δσηθό θύηηαξν. Να γξάςεηε ηηο 

ελδείμεηο κε ηνπο αξηζκνύο 1 κέρξη 4.                                                            (κνλ.1)                                                                      
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β) Να αλαθέξεηε δύν (2) ιόγνπο πνπ λα δηθαηνινγνύλ  γηαηί ην πην πάλσ θύηηαξν 

είλαη δσηθό.                                                                                                         (κνλ.1) 

ί)  Γελ έρεη θπηηαξηθό ηνίρσκα 

 

ίί)  Γελ έρεη ρισξνπιάζηεο. 

 

Δπώηηζη 5:  

α) Να αληηζηνηρίζεηε ηηο θάζεηο Α, Β, Γ ηνπ θαηακήληνπ θύθινπ κε ηηο δηαδηθαζίεο 1, 2, 

3.                                                                                                                     (κνλ.1,5) 

 

ΦΑΔΗ ΚΑΣΑΜΖΝΗΟΤ ΚΤΚΛΟΤ 

 

 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΠΟΤ ΓΗΝΟΝΣΑΗ Δ ΚΑΘΔ 

ΦΑΖ 

Α) 1
ε
 κέρξη 5

ε
 κέξα 

 

 

1. Τν σάξην αξρίδεη λα σξηκάδεη κέζα ζηελ 

σνζήθε. Τν ελδνκήηξην αξρίδεη θαη πάιη λα 

παραίλεη 

 

Β 

 

 

Β) 6
ε
 κέρξη 13

ε
 κέξα 

 

 

2.Τν σάξην έρεη σξηκάζεη θαη απειεπζεξώλεηαη 

κέζα ζηνλ σαγσγό (σνξξεμία). Ο βιελλνγόλνο 

ηεο κήηξαο αξρίδεη λα αλαπηύζζεηαη. 

 

 

Γ 

 

 

 

Γ) 14
η
 μέπα 

 

 

3.Τν σάξην δελ έρεη γνληκνπνηεζεί. Τν παρύ 

ελδνκήηξην απνβάιιεηαη ζαλ βιέλλα καδί κε 

αίκα πνπ δελ πήδεη, κέζσ ηνπ θόιπνπ. (έκκελε 

ξύζε ή πεξίνδνο) 

 

                               Α 

 



7 

 

β)Τη νλνκάδνπκε θξίζηκε πεξίνδν;                                                                  (κνλ.0,5) 

 

Δίλαη ε ρξνληθή πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία αλ κηα γπλαίθα έξζεη ζε ζεμνπαιηθή επαθή 

κπνξεί λα κείλεη έγθπνο. Γηαξθεί από ηηο 11ε – 16ε εκέξα θαηακήληνπ θύθινπ πνπ 

δηαξθεί 28 εκέξεο. 

 

Δπώηηζη 5: 

α)Σηνλ παξαθάησ πίλαθα δίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηέζζεξηο (4) δσληαλνύο 

νξγαληζκνύο πνπ όινη αλήθνπλ ζηα ζπνλδπισηά. Να αλαθέξεηε ζε πνηα Οκνηαμία 

Σπνλδπισηώλ αλήθνπλ νη νξγαληζκνί 1 κέρξη 4, ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πην θάησ 

πίλαθα.                                                                         (κνλ.1) 

Εωνηανοί οπγανιζμοί 

 

Πληποθοπίερ Ομοηαξίερ πονδςλωηών 

 

 

Οξγαληζκόο 1 

 

 

Γελλήζεθε ζηε μεξά από αβγά κε 

ζθιεξό θέιπθνο. Έρεη ηελ 

ηθαλόηεηα λα πεηά. Αλαπλέεη κε 

πλεύκνλεο. Τν δέξκα ηνπ 

θαιύπηεηαη κε θηεξά.  
 

 

 

Πηηνά 

 

 

Οξγαληζκόο 2 

 

 

Εεη θπξίσο ζηε μεξά. Γελλά αβγά 

ζηε μεξά. Αλαπλέεη κε 

πλεύκνλεο. Τν δέξκα ηνπ είλαη 

μεξό θαη θαιύπηεηαη από θνιίδεο.  
 

 

 

Δππεηά 

 

 

 

 

 

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.  
 

 

 

 

Αμθίβια 

 

 

Οξγαληζκόο 4 

 

Εεη θαη πνιιαπιαζηάδεηαη κόλν 

ζην λεξό.  

Γελλά αβγά. Αλαπλέεη κε 

βξάγρηα. Τν δέξκα ηνπ 

θαιύπηεηαη κε ιέπηα.  
 

 

 

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

Να αλαθέξεηε ηέζζεξα (4) ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηθαηνινγνύλ γηαηί ν άλζξσπνο είλαη 

Θειαζηηθό.                                                                                                         (κνλ.1) 

ί)   Γελλά κηθξά 

ίί)  Θειάδεη ηα κηθξά ηνπ 

ίίί) Τν ζώκα ηνπ εμσηεξηθά θαιύπηεηαη κε ηξίρεο 

ίλ) Αλαπλέεη κε πλεύκνλεο. 

 

 

ΜΔΡΟ Γ΄: Απνηειείηαη από ηπειρ (3) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε 

βαζκνινγείηαη κε ηπειρ (3) κνλάδεο. Από ηιρ ηπειρ επωηήζειρ να απανηήζεηε 

ΜΟΝΟ ζηιρ δύο (2). 

 

Δπώηηζη 1: 

Σηελ πην θάησ εηθόλα βιέπεηε δηάθνξα ζώκαηα. 
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α) Να ζπκπιεξώζεηε ηνπο πην θάησ πίλαθεο κε ηα έκβηα, άβηα θαη λεθξά ζώκαηα. 

Γώζηε εμήγεζε γηα ηελ ηνπνζέηεζή ζαο.                                                       (κνλ.1,5) 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΝΔΚΡΟ ΧΜΑ ΔΞΖΓΖΖ 

 

Υαμ 

 

Ήηαλ θάπνηε δσληαλόο νξγαληζκόο 

θαη παξνπζίαδε ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο 

δσήο. 

 

β) Τα ξνκπόη παξόιν πνπ « θηλνύληαη », « βιέπνπλ », « αθνύλ », « κηινύλ » δελ 

ζεσξνύληαη δσληαλνί νξγαληζκνί. Γξάςεηε δύν (2) ιόγνπο πνπ λα δηθαηνινγνύλ όηη 

δελ είλαη δσληαλνί νξγαληζκνί.                                                                        (κνλ.0,5) 

 

ί) Γελ αλαπλέεη 

 

ίί) Γελ αλαπαξάγεηαη 

 

 

 

 

 

 

ΑΒΗΟ ΧΜΑ ΔΞΖΓΖΖ 

 

Αςηοκίνηηο 

 

Γελ παξνπζηάδεη θακηά από ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηεο δσήο όπσο ε 

αλαπλνή, αλάπηπμε, 

αλαπαξαγσγή.θ.α. 

 

ΔΜΒΗΟ ΧΜΑ  ΔΞΖΓΖΖ 

 

 

Γαϊδούπι 

Τξέθεηαη, αλαπαξάγεηαη, απεθθξίλεη, 

αλαπηύζζεηαη. Γειαδή παξνπζηάδεη 

ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο δσήο. 
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γ) Σπκπιεξώζηε ην πην θάησ δηάγξακκα γηα ηελ Δπηζηεκνληθή Μέζνδν.         (κνλ.1) 

 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ 

 

 

Δπώηημα 

 

 

Τπόθεζη 

 

  

Πείπαμα 

 

  

Αποηελέζμαηα 

 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑ 

 

 

Δπώηηζη 2: 

α) Γίλνληαη ηα αλαθαηεκέλα ηέζζεξα ζηάδηα ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζία 

απνρξσκαηηζκνύ θύιινπ θαη αλίρλεπζεο ακύινπ. Να βάιεηε ηνπο αξηζκνύο κε ηε 

ζσζηή ζεηξά ώζηε λα πεξηγξάθεηαη ε πεηξακαηηθή δηαδηθαζία.                        (κνλ.1) 

                 

   

 

                 1.                         2.                      3.                            4. 
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β) ί) Να εμεγήζεηε γηαηί ε αύμεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ πξνθαιεί  άλνδν 

ηεο κέζεο ζεξκνθξαζίαο ηεο αηκόζθαηξαο ηεο Γεο.                                          (κνλ.1) 

Με ηελ αύμεζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, νη ειηαθέο αθηίλεο 

εκπνδίδνληαη λα δηαθύγνπλ ζην δηάζηεκα θαη κέλνπλ εγθισβηζκέλεο ζηελ γε. Απηό 

έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηεο γεο. 

 

ίί) Αλ δελ ππήξρε θαζόινπ ην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, πηζηεύεηε όηη ζα 

κπνξνύζε λα ππάξμεη δσή ζηνλ πιαλήηε καο; Να εμεγήζεηε ηελ άπνςε ζαο 

γξάθνληαο έλα επηρείξεκα.                                                                                (κνλ.1) 

Ζ κεξηθή θαηαθξάηεζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο δηαηεξεί ηελ ζεξκνθξαζία ηεο γεο 

θαηά κέζν όξν ζηνπο 15νC. Σε απηή ηελ ζεξκνθξαζία νη νξγαληζκνί κπνξνύλ λα 

δηαηεξεζνύλ δσληαλνί. Χσξίο ην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ ε ζεξκνθξαζία ηεο γεο 

ζα ήηαλ – 20 C θαη ην λεξό ζα ήηαλ πάγνο άξα δελ ζα κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηεζεί 

από ηνπο δσληαλνύο νξγαληζκνύο. 

 

 

Δπώηηζη 3: 

α) Σην πην θάησ ζρεδηάγξακκα θαίλεηαη ην γελλεηηθό ζύζηεκα ηεο γπλαίθαο. Να 

νλνκάζεηε ηα   κέξε 1 κέρξη 6.                                                                        (κνλ.1,5) 

 

 

     1. Ωνζήθε.    

     2. Ωάξην 

     3. Ωνζήθε  

     4. Μήηξα 

     5. Τξάρεινο  

     6. Κόιπνο  
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β) ί) Να εμεγήζεηε ηη είλαη ε θίκσζε.                                                               (κνλ.0,5)                      

Τν δέξκα πνπ θαιύπηεη ηελ θεθαιή ηνπ πένπο δελ κπνξεί λα κεηαθηλεζεί πξνο ηα 

πίζσ ώζηε λα κπνξεί λα πιέλεηαη ην κέξνο απηό.  

ίί) Να αλαθέξεηε δύν πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνύληαη ζηελ πεξίπησζε ηεο 

θίκσζεο.                                                                                                         (κνλ.0,5) 

 Πόλνο θαηά ηελ εθζπεξκάησζε (ζεμνπαιηθή επαθή) 

 Πόλνο θαηά ηελ νύξεζε θαη αύμεζε ησλ νπξνινηκώμεσλ. 

γ) Να αλαθέξεηε δύν αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζην ζώκα ησλ θνξηηζηώλ θαηά ηελ 

εθεβεία.                                                                                                           (κνλ.0,5)  

ί) Απμάλεηαη ην ζηήζνο 

ίί) Απμάλεηαη ε ιεθάλε. 

 

 

 

Οη εηζεγήηξηεο                                                                                      Ο Γηεπζπληήο 

 
 
Κπξηαθή Οξθαλίδνπ 
  
                                                                                                         Μάξηνο Κνπθθίδεο 
 
 
 
Σνθία Μηραειίδνπ 
 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Οδηγίες: 

1. Το γραπτό αποτελείται από τρία (3) μέρη (Α,Β,Γ).Να απαντήσετε σε όλα τα μέρη. 

2. Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού ή ταινίας. 

3. Επιτρέπεται η χρήση μπλε ή μαύρης πένας. 

 

ΜΕΡΟΣ Α:(6 ΜΟΝΑΔΕΣ) 

Να απαντήσετε σε όλεςτις ερωτήσεις (1-6). Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με μία (1) μονάδα. 

 
Ερώτηση 1: 

Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζονται τέσσερις (4) ζωντανοί οργανισμοί. Να γράψετε κάτω από κάθε 

οργανισμό το βασίλειο στο οποίο αυτός ανήκει.              (4x0,25=1μ) 

 

Ερώτηση 2: 

Να συμπληρώσετε τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις.             (4x0,25=1μ) 

Η ένωση του σπερματοζωαρίου (αρσενικός γαμέτης) και του ωαρίου (θηλυκός γαμέτης) ονομάζεται 

γονιμοποίηση και έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία του ζυγωτού 

 

 
 
 

Ζωντανός 
οργανισμός 

 

 

 
 
 

 

   

Δέντρο Αμοιβάδα Άλογο Σταφυλόκοκκος 

Βασίλειο 
ζωντανών 

οργανισμών 

 
 

Φυτά 

 

Πρώτιστα 

 

Ζώα 

 

Μονήρη 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ                  ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014 

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 

ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΙΚΑ 

ΤΑΞΗ:Α΄ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/6/2014 

ΧΡΟΝΟΣ: 1.30΄ 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ……………………………………… ΤΜΗΜΑ: ………….    ΑΡ. …….  

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 9 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Βαθμός: ……………………………………….. 

Ολογράφως: ……………………………….. 

Υπογραφή: ………………………………….. 
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Ερώτηση 3: 

Να τοποθετήσετε τους πιο κάτω όρους με τη κατάλληλη σειρά, ώστε να φτάσετε από τον πιο απλό στον 

πιο πολύπλοκο.                         (4x0,25=1μ) 

ιστός,  οργανικό σύστημα,   κύτταρο,     όργανο 

  

 κύτταρο   ιστός     όργανο       οργανικό σύστημα      Οργανισμός 

   

                      

Ερώτηση 4: 

Να συμπληρώσετε τα κενά στο πιο κάτω σχεδιάγραμμα έτσι ώστε να σχηματίζεται η εξίσωση της 

Φωτοσύνθεσης.                  (4x0,25=1μ) 

 

 

 

 

Ερώτηση 5: 

Να συμπληρώσετε τους αριθμούς 1- 4 που φαίνονται στο πιο κάτω σχήμα του μικροσκοπίου.(4x0,25=1μ) 

 

  

 

  

 

 

 

 
 
 
 
Ερώτηση 6: 

Σας δίνονται οι ακόλουθοι οργανισμοί: φάσσα, σπιζαετός, σχινιά, φίδι. Να δημιουργήσετε μια τροφική 

αλυσίδα με τους πιο πάνω οργανισμούς.               (4x0,25=1μ) 

 

1 

2 3 

4 

1: προσοφθάλμιοι φακοί 

2: μακρομετρικός κοχλίας 

3: αντικειμενικοί φακοί 

4: φωτεινή πηγή 

 

νερό διοξείδιο 

του άνθρακα 

οξυγόνο γλυκόζη 

Χλωροφύλλη 

Ηλιακό φως 

     σχινιά     φάσσα      φίδι   σπιζαετός 
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ΜΕΡΟΣ Β: (8 ΜΟΝΑΔΕΣ) 

Να απαντήσετε μόνο στις τέσσερις (4) από τις έξι (6) ερωτήσεις. Κάθε σωστή απάντηση βαθμολογείται 

με δύο (2) μονάδες. 

 
Ερώτηση 1: 

α) Πιο κάτω παρουσιάζονται τέσσερις (4) εικόνες. Να γράψετε κάτω από κάθε εικόνα αν παρουσιάζει 

έμβιο, άβιο ή νεκρό σώμα.                 (4x0,25=1μ) 

  
 
 

 
 

 
 

Άβιο 
 
 

 
 

Έμβιο 

 
 

Νεκρό 

 
 

Έμβιο 

 

β)Να γράψετε δύο (2) λειτουργίες που χαρακτηρίζουν όλους τους ζωντανούς οργανισμούς.      (2x0,5=1μ) 

 
i. αναπνέουν 

ii. τρέφονται 

 

Ερώτηση 2: 

α) Σας δίνονται οι ακτινογραφίες δύο (2) οργανισμών που ανήκουν στο βασίλειο των ζώων. Να 

παρατηρήσετε τις εικόνες και να αναφέρετε σε ποια συνομοταξία ανήκει ο κάθε οργανισμός.  

                 (2x0,25=0,5μ) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ηλεκτρονικός 

Υπολογιστής 
Ξύλινο τραπέζι Ελέφαντας Αμυγδαλιά 

Συνομοταξία: Σπονδυλωτά Συνομοταξία: Ασπόνδυλα 
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β)Το βασίλειο των ζώων χωρίζεται σε δύο (2) συνομοταξίες. Ποιο κριτήριο χρησιμοποιούν οι επιστήμονες 

για να κατατάξουν τους οργανισμούς που ανήκουν στο βασίλειο των ζώων σε δύο (2) συνομοταξίες; 

            (1x0,5=0,5μ) 

Το κριτήριο που χρησιμοποιούν οι επιστήμονες για να κατατάξουν τους οργανισμούς που 

ανήκουν στο βασίλειο των ζώων σε δύο συνομοταξίες είναι αν έχουν σπονδυλική στήλη. 

 

γ) Στον πίνακα που ακολουθεί σας δίνονται πληροφορίες για τέσσερις (4) ζωντανούς οργανισμούς που 

όλοι ανήκουν στα σπονδυλωτά. Να αναφέρετε σε ποια ομοταξία σπονδυλωτών ανήκουν οι οργανισμοί 1-

4, συμπληρώνοντας τον πίνακα.                (4x0,25=1μ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ερώτηση 3: 

 

α) Να ονομάσετε τα όργανα του αναπαραγωγικού συστήματος του άντρα που δείχνουν οι αριθμοί 1-4.  

            (4x0,25=1μ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζωντανοί 

Οργανισμοί 

Πληροφορίες Ομοταξίες 

Σπονδυλωτών 

Οργανισμός 1 Στα αρχικά στάδια της ζωής του 
αναπνέει με βράγχια, ενώ μετά με 
πνεύμονες. Γεννά αυγά στο νερό. Το 
δέρμα του είναι λείο και υγρό.  

 

Αμφίβια 

Οργανισμός 2 Αναπνέει με πνεύμονες. Γεννά αυγά με 
σκληρό κέλυφος . Το δέρμα του 
καλύπτεται με φτερά.  

 

Πτηνά 

Οργανισμός 3 Αναπνέει με πνεύμονες. Γεννά  
«ζωντανά» μικρά, τα οποία θηλάζει στα 
αρχικά στάδια της ζωής του. Το δέρμα 
του καλύπτεται με τρίχες.  

 

Θηλαστικά 

Οργανισμός 4 Αναπνέει με πνεύμονες. Γεννά αυγά 
στη ξηρά. Το δέρμα του είναι ξηρό και 
καλύπτεται με φολίδες. 

 

Ερπετά 

1 

2 

3 

4 

1: σπερματικός πόρος 

2: ουρήθρα 

3: πέος 

4: όρχις 
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β) Να αναφέρετε τέσσερα (4) όργανα του αναπαραγωγικού συστήματος του άντρα τα οποία παράγουν 

εκκρίματα.            (4x0,25=1μ) 

  i: όρχις    ii: επιδιδυμίδα  

  iii: σπερματοδόχος κύστη  iv: προστάτης αδένας 

   

Ερώτηση 4: 

α)Σας δίνεται η εικόνα ενός ευκαρυωτικού κυττάρου. Να ονομάσετε τους αριθμούς 1-4  που φαίνονται στη 
πιο κάτω εικόνα.                  (4x0,25=1μ) 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

β) Βάλτε σε κύκλο τη σωστή απάντηση.          (1x0,25=0,25μ) 

Το πιο πάνω κύτταρο είναι: 

   i. ζωϊκό  ii. φυτικό 

 

γ) Να γράψετε δίπλα από κάθε πρόταση το οργανίδιο του κυττάρου που ταιριάζει.    (3x0,25=0,75μ) 

i. Ελέγχει την είσοδο και έξοδο ουσιών στο κύτταρο: κυτταρική μεμβράνη 

ii. Περιέχει το γενετικό υλικό: πυρήνας 

iii. Αποθηκεύει νερό και άλλες ουσίες: χυμοτόπιο 

 

 
Ερώτηση 5: 

 
α) Τι δείχνουν τα βέλη σε μια τροφική αλυσίδα;             (1x0,5=0,5μ) 

Τα βέλη σε μια τροφική αλυσίδα δείχνουν την κατεύθυνση που μεταφέρεται η ενέργεια. 

 
 
 
 
 

1: κυτταρικό τοίχωμα 

2: κυτταρική μεμβράνη 

3: χυμοτόπιο 

4: πυρήνας 

 

2 

1 

3 

4 
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β) Ποιο είναι πιο χρήσιμο, για ένα επιστήμονα, μια τροφική αλυσίδα ή ένα τροφικό πλέγμα; Να 

δικαιολογήσετε την απάντηση σας.             (2x0,25=0,5μ) 

Για ένα επιστήμονα είναι πιο χρήσιμο το τροφικό πλέγμα γιατί δείχνει περισσότερες πληροφορίες 

για τις τροφικές σχέσεις που υπάρχουν σε ένα οικοσύστημα. 

 
γ) Να αναφέρετε δύο (2) αρνητικές και δύο (2) θετικές ενέργειες, που γίνονται από τον άνθρωπο και 

μπορούν να προκαλέσουν αλλαγές στο φυσικό περιβάλλον.            (4x0,25=1μ) 

Θετικές ενέργειες: 

i. αναδάσωση 

ii. ανακήρυξη προστατευόμενων περιοχών 

 

Αρνητικές ενέργειες: 

i. πυρκαγιές 

ii. αποψίλωση δασών 

 

Ερώτηση 6: 

α)i. Να ονομάσετε τα μέρη που δείχνουν οι αριθμοί 1,2.     (2x0,25=0,5μ) 

ii. Να γράψετε τον ρόλο τον αριθμών 1,2.       (2x0,5=1μ) 

    

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
β) Να αναφέρετε δύο (2) σωματικές αλλαγές που συμβαίνουν στα κορίτσια κατά την εφηβεία.  
                        (2x0,25=0,5μ) 
 

i. ανάπτυξη στήθους 

ii. εμφανίζονται τρίχες στα γεννητικά όργανα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Α/Α Ονομασία Ρόλος 

 

1 

 

αμνιακό υγρό 

 

προστατεύει το έμβρυο από 
εξωτερικά κτυπήματα και 
πιέσεις 

 

2 

 

πλακούντας 

 

συνδέει το έμρυο με το 
κυκλοφορικό σύστημα της 
μητέρας και προμηθεύει το 
έμβρυο με θρεπτικές ουσίες 
και οξυγόνο 

1 

2 
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ΜΕΡΟΣ Γ:(6 ΜΟΝΑΔΕΣ) 

Να απαντήσετε μόνο δύο (2) από τις τρεις (3) ερωτήσεις. Κάθε σωστή απάντηση βαθμολογείται με τρεις 

(3)μονάδες. 

 
Ερώτηση 1: 

Να μελετήσετε το πιο κάτω τροφικό πλέγμα και να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
α) Με βάση το πιο πάνω τροφικό πλέγμα να γράψετε μια τροφική αλυσίδα με τέσσερις(4) οργανισμούς. 

           (4x0,25=1μ) 

 γρασίδι  σκουλήκι      σπουργίτι    αετός  

 

β) Από το πιο πάνω τροφικό πλέγμα να ονομάσετε ένα:        (3x0,25=0,75μ) 

i. παμφάγο οργανισμό: αλεπού 

ii. παραγωγό: λουλούδια 

iii. θήραμα: πρόβατο 

 

γ) Ποιος οργανισμός θα μπορούσε να ονομαστεί κορυφαίος θηρευτής; Να δικαιολογήσετε την απάντηση 

σας.                 (2x0,25=0,5μ) 

Κορυφαίος θηρευτής μπορεί να ονομαστεί ο αετός γιατί δεν τρώγεται από κανένα άλλο 

οργανισμό. 

 
δ) Να αναφέρετε δύο (2) οργανισμούς από το πιο πάνω τροφικό πλέγμα που αναταγωνίζονται μεταξύ 

τους για την τροφή καθώς και την τροφή για την οποία ανταγωνίζονται.             (3x0,25=0,75μ) 

Οργανισμός 1 Οργανισμός 2 Τροφή 

 
αετός 

 

 
αλεπού 

 
σπουργίτι 
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Ερώτηση 2: 

Η πιο κάτω εικόνες δείχνουν μέρος της διαδικασίας αποχρωματισμού του φύλλου και ανίχνευσης αμύλου. 

Να απαντήσετε στα ερωτήματα που ακολουθούν.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
α) Γιατί βάζουμε αρχικά το φύλλο σε ζεστό νερό;                   (1x0,5=0,5μ) 

Βράζουμε το φύλλο αρχικά για να σπάσει η κυτταρική μεμβράνη και να μπορεί να βγει η 

χλωροφύλλη. 

 
β) Σε τι χρησιμεύει το οινόπνευμα;               (1x0,5=0,5μ) 

Το οινόπνευμα χρησιμεύει για να διαλύσει το πράσινο χρώμα της χλωροφύλλης. 

 
γ) Πώς θα διαπιστώσουμε αν στο αποχρωματισμένο φύλλο έχει γίνει η διαδικασία της φωτοσύνθεσης; 

                      (2x0,5=1μ) 

Για να διαπιστώσουμε αν στο αποχρωματισμένο φύλλο έγινε η διαδικασία της φωτοσύνθεσης 

βάζουμε σταγόνες ιωδίου. Αν το χρώμα του ιωδίου από κιτρινικαφέ γίνει μαύρο τότε σημαίνει ότι 

ανιχνεύθηκε άμυλο και άρα έγινε η διαδικασία της φωτοσύνθεσης. 

 

δ) Να εξηγήσετε δύο (2) λόγους για τους οποίους η φωτοσύνθεση είναι σημαντική για όλους τους 

οργανισμούς του πλανήτη μας.                 (2x0,5=1μ) 

i. Η φωτοσύνθεση παράγει οξυγόνο που το χρησιμοποιούν όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί για 

την αναπνοή τους. 

ii. Η φωτοσύνθεση δεσμεύει το διοξείδιο του άνθρακα και έτσι βοηθάει στη μείωση του 

φαινομένου του θερμοκηπίου. 

 

 

 
 

 

 



9 
 

Ερώτηση 3: 

α) Σας δίνεται το σχεδιάγραμμα του γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος. Να ονομάσετε τα όργανα 

που δείχνουν οι αριθμοί 1-4.                            (4x0,25=1μ) 

 

 

 

 

 

 
β)Να αναφέρετε δύο (2) λειτουργίες που συμβαίνουν στο όργανο με τον αριθμό 4. (2x0,25=0,5μ) 

i. Στον κόλπο εισέρχεται το πέος, κατά τη σεξουαλική επαφή και διοχετεύεται το σπέρμα του 

άντρα. 

ii. Από τον κόλπο γίνεται η έξοδος του εμβρύου (τοκετός). 

 

γ) Να αναφέρετε σε ποιο όργανο του γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος γίνεται:      (2x0,25=0,5μ) 

i. η ένωση του σπερματοζωαρίου με το ωάριο: ωαγωγός 

ii. η ανάπτυξη του εμβρύου: μήτρα 

 
δ) Η Αρετή είναι 27 χρόνων,  έχει κανονικό καταμήνιο κύκλο 28 ημερών και είχε έμμηνη ρύση στις 3 

Απριλίου.  

i. Να υπολογίσετε ποιες μέρες του καταμήνιου κύκλου, η Αρετή, αν έρθει   

 σε σεξουαλική επαφή μπορεί να μείνει έγκυος.                   (1x0,5=0,5μ)

 13 -18 Απριλίου 

ii. Αν η Αρετή δεν μείνει έγκυος πότε προβλέπετε να έχει την επόμενη 

 περίοδο της;      (1x0,5=0,5μ) 

 31 Απριλίου 

     

  

 

          Η Διευθύντρια 

 

          Ελένη Σταύρου 

  

 

Απρίλιος 

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 

1: μήτρα 

2: ωαγωγός 

3: ωοθήκη 

4: κόλπος 

 

http://hmerologio.loon.gr/giortes/1/6/2013
http://hmerologio.loon.gr/giortes/2/6/2013
http://hmerologio.loon.gr/giortes/3/6/2013
http://hmerologio.loon.gr/giortes/4/6/2013
http://hmerologio.loon.gr/giortes/5/6/2013
http://hmerologio.loon.gr/giortes/6/6/2013
http://hmerologio.loon.gr/giortes/7/6/2013
http://hmerologio.loon.gr/giortes/8/6/2013
http://hmerologio.loon.gr/giortes/9/6/2013
http://hmerologio.loon.gr/giortes/11/6/2013
http://hmerologio.loon.gr/giortes/12/6/2013
http://hmerologio.loon.gr/giortes/13/6/2013
http://hmerologio.loon.gr/giortes/14/6/2013
http://hmerologio.loon.gr/giortes/15/6/2013
http://hmerologio.loon.gr/giortes/16/6/2013
http://hmerologio.loon.gr/giortes/17/6/2013
http://hmerologio.loon.gr/giortes/18/6/2013
http://hmerologio.loon.gr/giortes/19/6/2013
http://hmerologio.loon.gr/giortes/20/6/2013
http://hmerologio.loon.gr/giortes/21/6/2013
http://hmerologio.loon.gr/giortes/22/6/2013
http://hmerologio.loon.gr/giortes/23/6/2013
http://hmerologio.loon.gr/giortes/25/6/2013
http://hmerologio.loon.gr/giortes/26/6/2013
http://hmerologio.loon.gr/giortes/27/6/2013
http://hmerologio.loon.gr/giortes/28/6/2013
http://hmerologio.loon.gr/giortes/29/6/2013
http://hmerologio.loon.gr/giortes/30/6/2013


 1 

ΓΤΜΝΑΗΟ ΕΑΚΑΚΗΟΤ    ρνιηθή Υξνληά 2013 - 2014 

 
ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΧΓΗΚΔ  ΔΞΔΣΑΔΗ  ΗΟΤΝΗΟΤ  2014 

ΜΑΘΖΜΑ: ΒΗΟΛΟΓΗΑ                                                    ΣΑΞΖ:  Α΄  ΓΤΜΝΑΗΟΤ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ : 04 Ηνπλίνπ 2014                        ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1:30΄ ΧΡΑ: 7:45 -  9:15 

 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: …………………………………………………………….. 

ΣΜΖΜΑ: ………     ΑΡΗΘΜΟ: ……….          ......................  ΒΑΘΜΟ:  

ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ: ………………  ΟΛΟΓΡΑΦΩ: ……………..……..……………………… 

 

ΟΓΖΓΗΔ:   Να γξάθεηε κόλν κε κπιε ή κε καύξν κειάλη. 

                  Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πγξνύ/ ηαηλίαο. 

                  Σν γξαπηό απνηειείηαη από δέθα (10) ζειίδεο. 

 

ΜΔΡΟ Α΄: Απνηειείηαη από έμη (6) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε  βαζκνινγείηαη κε κία (1) 

κνλάδα. Να  απαληήζεηε ζε ΟΛΔ ηηο εξσηήζεηο. 

 

1. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο.                     ( 1κ ) 

1α. Ζ καδηθή απνβνιή ζπέξκαηνο νλνκάδεηαη εθζπεξκάησζε 

1β. ην ζώκα ησλ θνξηηζηώλ θαηά ηελ εθεβεία παξαηεξνύληαη θάπνηεο αιιαγέο. Μηα  από  απηέο  

είλαη ε αλάπηπμε ηνπ ζηήζνπο 

1γ. Ζ έλσζε ηνπ ππξήλα ηνπ σαξίνπ κε ηνλ ππξήλα ηνπ ζπεξκαηνδσαξίνπ νλνκάδεηαη  

γνληκνπνίεζε 

1δ. Ζ έμνδνο ηνπ σαξίνπ από ηελ σνζήθε νλνκάδεηαη σνξξεμία 

 

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

ηνλ θάζε νξγαληζκό ην βαζίιεην ζην νπνίν απηόο αλήθεη.                                                    ( 1κ ) 

 

Εσληαλόο 

Οξγαληζκόο 

    

 Βαθηήξην Βάηξαρνο Μαληηάξη Λνπινύδη 

Βαζίιεην 

δσληαλώλ 

Οξγαληζκώλ  

 

Μνλήξε 

 

Εώα 

 

Μύθεηεο 

 

Φπηά 
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3.  Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α κε ηηο πξνηάζεηο ηεο ζηήιεο Β. ( 1κ )   

                                                                                                                      

ηήιε Α ηήιε Β Αληηζηνηρία 

1.Όξρεηο α. ε απηή κεγαιώλεη ην έκβξπν 1 …γ…. 

2.Ακληαθό πγξό β. Πξνζηαζία εκβξύνπ από εμσηεξηθνύο παξάγνληεο 2 …β…. 

3.Πιαθνύληαο γ. Όξγαλν  παξαγσγήο ζπεξκαηνδσαξίσλ 3 …δ…. 

4.Μήηξα δ. Παξνρή ζξεπηηθώλ νπζηώλ ζην έκβξπν 4 …α…. 

 

4.Οη πην θάησ όξνη δελ  είλαη ζηε ζσζηή ζεηξά:                                                ( 1κ ) 

Οξγαληθό ζύζηεκα ,Ηζηόο, Κύηηαξν, Όξγαλν, Οξγαληζκόο 

Να βάιεηε ζηε ζσζηή ζεηξά ηνπο πην πάλσ όξνπο μεθηλώληαο από ηνλ πην απιό θαη θαηαιήγνληαο 

ζηνλ πην ζύλζεην. 

Κύηηαξν Ηζηόο Όξγαλν Οξγαληθό 

ζύζηεκα 

Οξγαληζκόο 

 

5.αο δίλεηε ε πην θάησ ηξνθηθή αιπζίδα : 

Λαηδηά Λαγόο   Φίδη   πηδαεηόο 

Με βάζε απηή ηελ αιπζίδα, λα νλνκάζεηε ηα πην θάησ :                           ( 1κ ) 

α) Έλα (1) παξαγσγό : Λαηδηά 

β) Έλα (1) θπηνθάγν νξγαληζκό : Λαγόο 

γ) Έλα (1) ζαξθνθάγν νξγαληζκό : Φίδη 

δ) Έλα (1) θνξπθαίν ζεξεπηή : πηδαεηόο 

 

6.Να γξάςεηε θάησ από θάζε εηθόλα, ην νξγαληθό ζύζηεκα ην νπνίν παξνπζηάδεηαη.         ( 1κ ) 

                    

       

 

  
 

 

Δξεηζηηθό 

 

Πεπηηθό 

 

Αλαπλεπζηηθό 

Αλαπαξαγσγηθό 

ζύζηεκα γπλαίθαο 
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 ΜΔΡΟ Β΄: Απνηειείηαη από έμη (6) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δύν (2) 

κνλάδεο . Από ηηο έμη (6) εξσηήζεηο λα απαληήζεηε ΜΟΝΟ ζηηο ηέζζεξηο (4). 

 

1 α. Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα πνπ θαίλνληαη ζηηο πην θάησ εηθόλεο.            ( 1κ ) 

ΟΡΓΑΝΟ ΟΝΟΜΑΗΑ ΟΡΓΑΝΟΤ 

  

 
Πλεύκνλεο 

  

Καξδία 

 

 

 

 

Λεπηό θαη παρύ έληεξν 

 

 

ηνκάρη 

 

1β. Να αλαθέξεηε ηε ιεηηνπξγία ηνπ νξγάλνπ κε αξηζκό 1 πνπ θαίλεηαη ζηνλ πην πάλσ πίλαθα.

                                 ( 1κ ) 

Όξγαλα ηα νπνία 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. 

 

2  α.  Αθνύ κειεηήζεηε ηηο πην θάησ εηθόλεο λα ζεκεηώζεηε θάησ από ηελ θαζεκηά, αλ πξόθεηηαη γηα 

έκβην, άβην ή λεθξό ζώκα.                                                                                                         ( 1κ )  

 

 

 

 

   

 

έκβην έκβην λεθξό άβην 

1. 

2. 

3. 

4. 
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2 β. Ζ πην θάησ εηθόλα δείρλεη δηάθνξνπο νξγαληζκνύο.  Να θαηαηάμεηε ηνπο νξγαληζκνύο πνπ 

θαίλνληαη κε αξηζκνύο 1 έσο 4 ζε απηόηξνθνπο θαη εηεξόηξνθνπο .                ( 1κ ) 

 

 

 

 

Απηόηξνθνη:  

 

Γέληξν 

 

Δηεξόηξνθνη: 

 

Αεηόο, ιαγόο, ειάθη 

   

 

3 α. ηνλ παξαθάησ πίλαθα δίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηέζζεξηο (4) δσληαλνύο νξγαληζκνύο πνπ 

όινη αλήθνπλ ζηα ζπνλδπισηά. Να αλαθέξεηε ζε πνηα Οκνηαμία πνλδπισηώλ αλήθνπλ νη 

νξγαληζκνί 1 κέρξη 4, ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πίλαθα.              ( 1κ ) 

 

Εσληαλνί Οξγαληζκνί Πιεξνθνξίεο Οκνηαμίεο 

πνλδπισηώλ 

Οξγαληζκόο 1 Γελλήζεθε θαη κεγάισζε αξρηθά ζην λεξό 

αλαπλένληαο κε βξάγρηα. ηε ζπλέρεηα, 

κεηακνξθώζεθε αλαπηύζζνληαο ηελ 

ηθαλόηεηα λα δεη θαη ζηε μεξά αλαπλένληαο κε 

πλεύκνλεο. Γελλά αβγά ζην λεξό. Σν δέξκα 

ηνπ είλαη ιείν θαη πάληνηε πγξό. 

 

 
 
Ακθίβηα 

Οξγαληζκόο 2 Εεη θαη πνιιαπιαζηάδεηαη κόλν ζην λεξό.  

Γελλά αβγά. Αλαπλέεη κε βξάγρηα. Σν δέξκα 

ηνπ θαιύπηεηαη κε ιέπηα. 

 

Φάξηα 

Οξγαληζκόο 3 Γελλήζεθε ζηε μεξά από αβγά κε ζθιεξό 

θέιπθνο. Έρεη ηελ ηθαλόηεηα λα πεηά. 

Αλαπλέεη κε πλεύκνλεο. Σν δέξκα ηνπ 

θαιύπηεηαη κε θηεξά. 

 

 
Πηελά 

Οξγαληζκόο 4 Εεη θπξίσο ζηε μεξά. Γελλά αβγά ζηε μεξά. 

Αλαπλέεη κε πλεύκνλεο. Σν δέξκα ηνπ είλαη 

μεξό θαη θαιύπηεηαη από θνιίδεο. 

 

Δξπεηά 
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3 β. Ο άλζξσπνο ηαμηλνκείηαη καδί κε άιινπο δσληαλνύο νξγαληζκνύο ζηα Θειαζηηθά. Να 

αλαθέξεηε ηέζζεξα (4) ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηθαηνινγνύλ γηαηί ν άλζξσπνο είλαη Θειαζηηθό.                                                                                 

 ( 1κ )  

i) Γελλά <<δσληαλά>> κηθξά, ηα νπνία ζειάδεη  

ii) Εεη ζηε μεξά ελώ άιια δνπλ ζην λεξό 

iii) Αλαπλέεη κε πλεύκνλεο 

iv) Σν δέξκα ηνπ θαιύπηεηαη κε ηξίρεο 

 

4. Σν πην θάησ ζρήκα απεηθνλίδεη ην γελλεηηθό ζύζηεκα ηεο γπλαίθαο. 

4 α. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο 1 έσο 4 κε ηνπο θαηάιιεινπο όξνπο.  ( 1κ )         

 

 κήηξα 

 σαγσγόο 

 

 

 σνζήθε  3                                                       

 

 

θόιπνο  4 

 

 

 

4 β. ε έλα ζηαζεξό θαηακήλην θύθιν 28 εκεξώλ, λα αλαθέξεηε πνηεο κέξεο απνηεινύλ ηελ 

θξίζηκε πεξίνδν. 

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                        ( 1κ ) 

Από ηελ 11ε κέρξη θαη ηελ 16ε εκέξα θαηά ηηο νπνίεο κπνξεί λα κείλεη έγθπνο αλ ε γπλαίθα 

έξζεη ζε ζεμνπαιηθή επαθή. Απηό ζπκβαίλεη γηαηί ην σάξην κπνξεί λα επηβηώζεη κέζα ζηε 

ζάιπηγγα πεξίπνπ 24 ώξεο κεηά ηελ σνξξεμία θαη ηα ζπεξκαηνδσάξηα κπνξνύλ λα δήζνπλ 

ζην γελλεηηθό ζύζηεκα ηεο γπλαίθαο κέρξη 3 εκέξεο.  
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5. Αθνύ δηαβάζεηε ην πην θάησ θείκελν θαη παξαηεξήζεηε ηηο εηθόλεο, λα γξάςεηε δίπια από 

θάζε πξόηαζε  εάλ ζεσξείηε ηελ πξόηαζε σζηή θαη Λ εάλ ζεσξείηε ηελ πξόηαζε Λαλζαζκέλε.  

                     ( 2κ ) 

Ζ βηνιόγνο θπξία Σεξέδα έδσζε ζηνλ Δπηθάλην θαη ζηελ Υιόε ηνπο πην θάησ πέληε νξγαληζκνύο:  

Α Β Γ Γ Δ 

 
 

 
 

 

 

Όηαλ ε θπξία Σεξέδα δήηεζε από ηνλ Δπηθάλην θαη ηε Υιόε λα νκαδνπνηήζνπλ ηνπο νξγαληζκνύο 

νη δύν καζεηέο απάληεζαλ δηαθνξεηηθά. 

Ζ Υιόε δεκηνύξγεζε ηηο πην θάησ νκάδεο:       Ο Δπηθάληνο δεκηνύξγεζε ηηο πην θάησ νκάδεο:  

Οκάδα 1: Α, Β θαη Γ                                               Οκάδα 1: Α , Β θαη Δ 

Οκάδα 2: Γ θαη Δ                                              Οκάδα 2: Γ θαη Γ 

 Πξνηάζεηο:   ή Λ 

α) Οη νξγαληζκνί ηεο νκάδαο 1 ηεο Υιόεο αλήθνπλ όινη ζηε πλνκνηαμία ησλ 

πνλδπισηώλ 

Λ 

β) Όινη νη  νξγαληζκνί ηεο νκάδαο 2 ηεο Υιόεο αλήθνπλ ζηελ νκνηαμία ησλ εξπεηώλ  

γ) Όινη νη  νξγαληζκνί  ηεο νκάδαο 1 ηνπ Δπηθάληνπ έρνπλ πόδηα  

δ) Όινη νη νξγαληζκνί ηεο νκάδαο 2 ηνπ Δπηθαλίνπ αλήθνπλ ζηε πλνκνηαμία ησλ 

Αζπόλδπισλ 

Λ 

                 

6Οη καζεηέο ηνπ Γπκλαζίνπ Εαθαθίνπ νξγάλσζαλ έλα πείξακα γηα λα ειέγμνπλ ηελ ππόζεζε : 

 << Σν λεξό  είλαη απαξαίηεην γηα λα γίλεη ε θσηνζύλζεζε>>. Δπέιεμαλ δύν όκνηεο γιάζηξεο πνπ 

πεξηείραλ δύν όκνηα πξάζηλα θπηά. Άθεζαλ θαη ηα δύν θπηά ζην θσο. Σν θπηό Β  ην πόηηζαλ ελώ 

ην θπηό Α δελ ην πόηηζαλ.   ε κεξηθέο κέξεο πήξαλ έλα θύιιν από ην θπηό Α θαη έλα θύιιν από 

ην θπηό Β θαη ηα απνρξσκάηηζαλ.                                                                                               

6 α. Γηαηί απνρξσκάηηζαλ ηα θύιια πξηλ θάλνπλ ηελ 

αλίρλεπζε; Γηα λα θύγεη ε ρισξνθύιιε             ( 0,5κ ) 

6 β.  Να γξάςεηε ηελ ρεκηθή νπζία πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ 

ηα παηδηά γηα λα αληρλεύζνπλ ην άκπιν…………( 0,5κ ) 

Γηάιπκα ησδίνπ 
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6 γ.   Πνην ρξώκα πεξηκέλεηε λα έρεη πάξεη ην θύιιν από ην θπηό Β κεηά ηελ αλίρλεπζε ηνπ; 

 Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.        ( 0,5κ ) 

Θα πάξεη καύξν ρξώκα γηαηί ζην θύιιν Β έγηλε θσηνζύλζεζε θαη ην θπηό έθηηαμε άκπιν. 

 

6 δ.  Να εμεγήζεηε γηαηί ην βξάδπ πξέπεη λα απνθεύγνπκε λα θνηκόκαζηε ζε θιεηζηό δσκάηην κε 

θπηά.         ( 0,5κ ) 

Δπεηδή ην βξάδπ ηα θπηά δελ θσηνζπλζέηνπλ αθνύ δελ ππάξρεη ειηαθό θσο θη έηζη δελ 

ειεπζεξώλνπλ νμπγόλν αιιά ειεπζεξώλνπλ δηνμείδην ηνπ άλζξαθα γηαηί θαη απηά 

αλαπλένπλ ζπλερώο (κιεξα-λύρηα) 

                           

ΜΔΡΟ Γ΄:  Απνηειείηαη από ηξεηο (3) εξσηήζεηο. Κάζε  νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε ηξεηο 

(3) κνλάδεο. Από ηηο ηξεηο (3) εξσηήζεηο λα απαληήζεηε ΜΟΝΟ ζηηο δύν (2).  

  

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

απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 α. Με βάζε ην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα, λα ζρεδηάζεηε (λα γξάςεηε) κηα ηξνθηθή αιπζίδα πνπ 

λα απνηειείηαη από ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο (4) νξγαληζκνύο.                                                      ( 1κ ) 

 

Βνιβνί θπηώλ Πνληηθόο Κνπλάβη  Κνπθνπβάγηα                                      
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1 β. Με βάζε ηελ ηξνθηθή αιπζίδα πνπ έρεηε γξάςεη, λα αλαθέξεηε έλα δεπγάξη νξγαληζκώλ πνπ 

απνηεινύλ ζήξακα θαη ζεξεπηή.                                                                                               ( 0,5κ )  

Θήξακα Θεξεπηήο 

Πνληηθόο                         Κνπλάβη 

 

1 γ. Αλ γηα θάπνην ιόγν ζην πην πάλσ πιέγκα εμαθαληζηνύλ ηα θίδηα, πώο ζα επεξεαζηεί ην 

ππόινηπν ηξνθηθό πιέγκα;                                                                                                     ( 1κ ) 

Θα ειαηησζεί ε ηξνθή ηεο θνπθνπβάγηαο, ζα απμεζνύλ ηα ζπνπξγίηηα θη νη αθξίδεο κε 

απνηέιεζκα λα κεησζνύλ ην ζηηάξη θαη ηα θύιια ησλ θπηώλ. Έηζη ζα επεξεαζηεί νιόθιεξν 

ηα ηξνθηθό πιέγκα.  

 

1 δ.  Πνην είλαη πην ρξήζηκν, κηα ηξνθηθή αιπζίδα ή έλα ηξνθηθό πιέγκα; 

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.          ( 0,5κ ) 

Σν ηξνθηθό πιέγκα γηαηί καο δείρλεη ην ζύλνιν ησλ ηξνθηθώλ ζρέζεσλ κηαο πεξηνρήο. 

 

2 α.  Να νλνκάζεηε ην θύηηαξν πνπ απεηθνλίδεηαη ζην πην θάησ ζρήκα.                                ( 0,25κ )                                                                   

θπηηθό θύηηαξν                                      

2 β.  Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνπο αξηζκνύο 1 έσο 4.           ( 1κ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 γ. Σν πην πάλσ θύηηαξν θάλεη ηε ιεηηνπξγία ηεο θσηνζύλζεζεο;  

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                ( 1κ ) 

Ναη, γηαηί έρεη ρισξνπιάζηεο, νη νπνίνη πεξηέρνπλ ρισξνθύιιε πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα 

λα γίλεη ε θσηνζύλζεζε, αθνύ από ηελ ρισξνθύιιε δεζκεύεηαη ε ειηαθή ελέξγεηα.

1 Υπκνηόπην 

2 Ππξήλαο 

3 Κπηηαξόπιαζκα 

4 Κπηηαξηθό ηνίρσκα 
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2 δ. Να γξάςεηε ηξεηο (3) δηαθνξέο κεηαμύ θπηηθνύ θαη δσηθνύ θπηηάξνπ.                        ( 0,75κ ) 

 

ΦΤΣΗΚΟ ΕΩΗΚΟ 

 

Έρεη ρισξνπιάζηεο Γελ έρεη ρισξνπιάζηεο 

Έρεη θπηηαξηθό ηνίρσκα Γελ έρεη θπηηαξηθό ηνίρσκα 

Έρεη κεγάιν ρπκνηόπην Γελ έρεη κεγάιν ρπκνηόπην 

   

3. Πην θάησ παξνπζηάδνληαη δύν ζρεδηαγξάκκαηα (Α, Β ) πνπ πεξηγξάθνπλ δύν ζηάδηα πνπ 

ζπκβαίλνπλ ζην αλαπαξαγσγηθό ζύζηεκα ηεο γπλαίθαο. 

Α Β 

 

 

 

3 α. Να πεξηγξάςεηε ηη παξνπζηάδεη ην θαζέλα από ηα πην πάλσ ζηάδηα .                           ( 1κ ) 

 

ΣΑΓΗΟ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

Α 
Σν σάξην βξίζθεηαη κέζα ζηελ σνζήθε 

 

Β 
Έλα κόλν ζπεξκαηνδσάξην από ηα πνιιά πνπ πεξηθπθιώλνπλ ην  

σάξην, πξόθεηηαη λα γνληκνπνηήζεη ην σάξην.  

 

3 β. Να αλαθέξεηε δύν (2) δηαθνξέο κεηαμύ ζπεξκαηνδσαξίνπ θαη σαξίνπ, ζπκπιεξώλνληαο 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα.                                                                            ( 0,5κ ) 

 

ΓΗΑΦΟΡΔ 

ΠΔΡΜΑΣΟΕΧΑΡΗΟ ΧΑΡΗΟ 

 

Πνιύ κηθξό ζε κέγεζνο 

 

Μεγαιύηεξν ζε κέγεζνο 

 

Κηλείηαη γξήγνξα 

 

Κηλείηαη πνιύ αξγά 
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3 γ. Οη γνλείο ηνπ λενγέλλεηνπ Παζράιε έκαζαλ από ην γηαηξό όηη έρεη δηαγλσζηεί κε θξπςνξρία. 

Να εμεγήζεηε ζηνπο γνλείο ηνπ Παζράιε ηη παξαηεξείηαη ζε απηήλ ηελ αζζέλεηα.          ( 1κ ) 

Δίλαη κηα παζνινγηθή θαηάζηαζε όπνπ νη όξρεηο ηνπ λενγέλλεηνπ δελ είραλ θαηέβεη από ηελ 

θνηιηαθή πεξηνρή ζην όζρεν. 

  

3 δ. Αλ δελ ζεξαπεπηεί ε θξπςνξρία ζε έλα αγνξάθη ζε ηη κπνξεί λα νδεγήζεη θαη γηαηί;        ( 0,5κ ) 

Θα νδεγήζεη ζε ζηεηξόηεηα επεηδή ηα ζπεξκαηνδσάξηα θαηαζηξέθνληαη από ηελ ςειόηεξε 

ζεξκνθξαζία πνπ ππάξρεη κέζα ζην ζώκα.   

 

 

 

ΣΔΛΟ ΓΟΚΗΜΗΟΤ 

 

 

 

Ζ ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ   

  

  

Ρέλα Βαξλάβα  

       



 

1 

 

PR 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΜΟΔΟΥΣ                               ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013 - 2014 
 

ΓΡΑΠΣΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 

       

 

 

ΜΕΡΟ Αϋ:  Αποτελείται από ζξι (6) ερωτιςεισ. Κάκε ορκι απάντθςθ 
βακμολογείται με μία (1) μονάδα. Να απαντήςετε ςε όλεσ τισ 
ερωτήςεισ. 

1. Να αντιςτοιχίςετε τα πιο κάτω:                                                                          (1μ)    

α) Αμνιακόσ άκοσ               διαρκεί 38 3βδομάδεσ …γ…………………………..                          

             β) Πλακοφντασ                      προμθκεφει το ζμβρυο με οξυγόνο ……β…….                                                

             γ) Κφθςθ                                 προςτατεφει το ζμβρυο ………………………α….. 

             δ) Σοκετόσ                              γζννα ………δ…………………. 

             ε)  Πνεφμονεσ 

                 

2.    α) Με ποιο διάλυμα ανιχνεφουμε το άμυλο;                                                 (1μ) 
              ΜΕ ΣΟ ΔΙΑΛΤΜΑ ΙΩΔΙΟΤ 
            β) Να ςυμπλθρϊςετε τα βιματα του πειράματοσ που κάναμε για να  
                επιβεβαιϊςουμε πωσ το ψωμί περιζχει άμυλο. 
           Βιμα 1: Βάλαμε ςε ζνα δοχείο Petri ζνα κομμάτι ψωμί.         
           Βιμα 2: ΒΑΛΑΜΕ 3-5 ΣΑΓΟΝΕ ΔΙΑΛΤΜΑΣΟ ΙΩΔΙΟΤ 
           Βιμα 3: ΚΟΙΣΑΞΑΜΕ ΑΝ ΕΓΙΝΕ ΚΟΤΡΟ ΜΠΛΕ ΠΟΤ ΘΜΑΙΝΕΙ ΠΩ ΕΧΕΙ    
                           ΑΜΤΛΟ 
 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΜΟΔΟΥΣ                        ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013 - 2014 
 

ΓΡΑΠΣΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 

       

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ                                                             ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 6/06/2014                                                             

ΣΑΞΗ: Α΄ΓΤΜΝΑΙΟΤ                              ΔΙΑΡΚΕΙΑ:     1,5 ώρεσ 

Αριθμόσ ελίδων: 9 

Ονοματεπώνυμο μαθητή/τριασ:      ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤΕΙ     Σμήμα: Α01  Αρ: ….. 

ΒΑΘΜΟ ……………………………………………..    ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ …………………….. 
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3. Να ςυμπλθρϊςετε τον πιο κάτω πίνακα με οργανιςμοφσ που ανικουν ςε                     
κάκε ζνα από τα βαςίλεια όπωσ φαίνεται ςτο παράδειγμα.                           (1μ)      

 

ΜΤΚΘΣΕ ΗΩΑ ΦΤΣΑ ΜΟΝΘΡΘ ΠΡΩΣΙΣΑ 

μανιτάρι  ΚΤΛΟ κλπ ΕΛΙΑ κλπ ΣΑΦΤΛΟΚΟΚΚΟ 
κλπ 

ΑΜΟΙΒΑΔΑ 
κλπ 

                                                            
 
 

4. Δίνονται οι οργανιςμοί:     ςκφλοσ, χαρουπιά, κουνοφπι, ελάφι.                   (1μ) 
  
Να ταξινομιςετε τουσ πιο πάνω οργανιςμοφσ ςε παραγωγοφσ  και  
καταναλωτζσ ςυμπλθρϊνοντασ τον πιο κάτω πίνακα. 
 

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣE 

ΧΑΡΟΤΠΙΑ ΚΤΛΟ 

 ΚΟΤΝΟΤΠΙ 

 ΕΛΑΦΙ 

  

 

 

     
5.  Να γράψετε δφο  (2)  ομοιότθτεσ μεταξφ ηωικοφ και φυτικοφ κυττάρου.        

                                                                                                                                    (1μ)                           
     ι) ΕΧΟΤΝ ΠΤΡΘΝΑ,ΠΛΑΜΑΣΙΚΘ ΜΕΜΒΡΑΝΘ 

 

    ιι) ΕΧΟΤΝ ΚΤΣΣΑΡΟΠΛΑΜΑ κλπ 

 

 

6. Nα ςυμπλθρϊςετε τισ πιο κάτω προτάςεισ ςχετικά με το κφτταρο:                 (1μ)       

                                                                 

         α) Ελζγχει ποιεσ ουςίεσ μπαίνουν ι βγαίνουν από το κφτταρο ΠΛΑΜΑΣΙΚΘ 

ΜΕΜΒΡΑΝΘ   

                 

         β) Δίνει ςτακερό και άκαμπτο ςχιμα ςτο φυτικό κφτταρο ΚΤΣΣΑΡΙΚΟ ΣΟΙΧΩΜΑ 
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ΜΕΡΟ Βϋ:  Αποτελείται από ζξι (6) ερωτιςεισ. Κάκε ορκι απάντθςθ 
βακμολογείται με δφο (2) μονάδεσ. Από τισ ζξι ερωτιςεισ να 
απαντιςετε ΜΟΝΟ ςτισ τζςςερεισ(4). 

 
1. α) Πϊσ ονομάηεται θ διαδικαςία που ακολουκείται για τθν κατθγοριοποίθςθ   

     των οργανιςμϊν;         
       ΣΑΞΙΝΟΜΘΘ                                                                                                (0,5μ) 
 
β) Θ αράχνθ και θ φάλαινα είναι οργανιςμοί που κατατάςςονται ςτο  
     βαςίλειο  των Ηϊων, όμωσ δεν ανικουν ςτθν ίδια ςυνομοταξία. 
     Να εξθγιςετε γιατί  θ αράχνθ και θ φάλαινα δεν ανικουν ςτθν ίδια      
     ςυνομοταξία. 
     Θ ΑΡΑΧΝΘ ΑΝΘΚΕΙ ΣΘ ΤΝΟΜΟΣΑΞΙΑ ΑΠΟΝΔΤΛΑ, ΕΝΩ  

     Θ ΦΑΛΑΙΝΑ ΑΝΘΚΕΙ ΣΘ ΤΝΟΜΟΣΑΞΙΑ ΠΟΜΔΤΛΩΣΑ                        (0,5μ) 

γ) Ζνασ ςπονδυλωτόσ οργανιςμόσ ανικει ςε ομάδα οργανιςμϊν που:    
      

γεννιοφνται ςτην ξηρά από αβγά με ςκληρό κζλυφοσ. 
τα περιςςότερα ζχουν την ικανότητα να πετοφν. 

αναπνζουν με πνεφμονεσ. 

                ι)  ε ποια ομοταξία ανικει ο πιο πάνω οργανιςμόσ;  

                     ………………………… ΑΝΘΚΕΙ ΣΑ ΠΣΘΝΑ                                                     (0,5μ)                         

               ιι) Να γράψετε ακόμθ ζνα (1) χαρακτθριςτικό γνϊριςμα του 

                     πιο πάνω οργανιςμοφ: ΣΟ ΔΕΡΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΤΠΣΕΣΑΙ ΜΕ ΦΣΕΡΑ    (0,5μ) 

 

2. Να παρατθριςετε τθν πιο κάτω τροφικι αλυςίδα.                                       (2μ)  
                                                                                 

φφλλο                       ακρίδα                        ποντικόσ                        αετόσ 
 
φμφωνα με τθν πιο πάνω τροφικι αλυςίδα, να γράψετε: 
 
    α) ζνα παραγωγό … ΦΤΛΛΟ 

    β) ζνα καταναλωτι … ΑΚΡΙΔΑ κλπ 

    γ) ζνα κθρευτι …  ΑΚΡΙΔΑ κλπ 

    δ) ζνα κοινό χαρακτθριςτικό που ζχουν όλεσ οι τροφικζσ αλυςίδεσ…………… 

    ΞΕΚΙΝΟΤΝ ΜΕ ΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟ / ΚΑΣΑΛΘΓΟΤΝ Ε ΚΟΡΤΦΑΙΟ ΘΘΡΕΤΣΘ 

(ΟΡΓΑΝΙΜΟ)ΠΟΤ ΔΕΝ ΣΡΩΓΕΣΑΙ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑ / ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΟΤΝ 

ΠΕΡΙΟΣΕΡΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΕΙΔΟ ΗΩΟΤ 

  



 

4 

 

 

3. α) Να κατατάξετε τα πιο κάτω ςϊματα ςε ζμβια, άβια και νεκρά.           ( 1 μ) 

                                χώμα, ξφλο, άλογο, νερό 

Ζμβια: ………………  ΑΛΟΓΟ 

Άβια: ………………..  ΧΩΜΑ / ΝΕΡΟ 

Νεκρά: ……………    ΞΤΛΟ 

β)  Να γράψετε δφο (2) λειτουργίεσ που χαρακτθρίηουν τουσ ηωντανοφσ 

οργανιςμοφσ.                                                                                                       ( 1 μ) 

  ΑΝΑΠΝΟΘ / ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΘ / ΑΠΕΚΚΡΙΘ / ΘΡΕΨΘ - ΑΝΑΠΣΤΞΘ 

  ΕΡΕΘΙΣΙΚΟΣΘΣΑ 

 

 

4. α) Να ςυμπλθρϊςετε τισ ενδείξεισ 1 – 4 ςτο πιο κάτω ςχιμα που δείχνει το       
            γεννθτικό ςφςτθμα τθσ γυναίκασ.                                                                  (1 μ) 

                

1. ΩΟΘΘΚΘ   2. ΩΑΓΩΓΟ   3. ΜΘΣΡΑ   4. ΣΡΑΧΘΛΟ 
β) Να γράψετε δφο  (2) ρόλουσ του μζρουσ του πιο πάνω ςχιματοσ με τον αρικμό 1:  
                                                                                                                                                (1 μ) 
     ι)     ΠΑΡΑΓΕΙ ΩΑΡΙΑ 
    ιι)     ΕΚΚΡΙΝΕΙ ΟΡΜΟΝΕ 
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5. το πιο κάτω ςχιμα φαίνεται μια πειραματικι διαδικαςία.

 
 
α) Για ποια απαραίτθτθ για τθ λειτουργία τθσ φωτοςφνκεςθσ πρϊτθ 

     φλθ εξετάηονται τα  φυτά του πιο πάνω ςχιματοσ;                                ( 0,5μ)  

     ΣΟ ΝΕΡΟ 

β) ι) Ποια ουςία κα ανιχνευτεί ςτα φφλλα των πιο πάνω φυτϊν; ΣΟ ΑΜΤΛΟ 

   ιι) Σα φφλλα του φυτοφ α ι β κα περιζχουν τθν πιο πάνω ουςία;  

         …………… ΣΟΤ ΦΤΣΟΤ β                                                                              ( 0,5μ) 

γ)  Γιατί πρζπει  πρϊτα να γίνει αποχρωματιςμόσ των φφλλων;         

  ΕΠΕΙΔΘ Θ ΠΑΡΟΤΙΑ ΣΘ ΧΛΩΡΟΦΤΛΛΘ ΔΕΝ ΑΦΘΝΕΙ ΝΑ ΦΑΝΕΙ Θ ΑΛΛΑΓΘ 

ΧΡΩΜΑΣΟ ΚΑΣΑ ΣΘ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΝΙΧΝΕΤΘ ΣΟΤ ΑΜΤΛΟΤ ΠΟΤ ΑΚΟΛΟΤΘΕΙ 

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

 

6. τα πιο κάτω ςχιματα φαίνονται δφο μικροοργανιςμοί που ανικουν ςε δφο  

 διαφορετικά βαςίλεια.  

                                                                

 

             

 

  

             ΑΜΟΙΒΑΔΑ                                                                          ΑΛΜΟΝΕΛΑ 
 
α) Ποιο είναι το κριτιριο κατάταξισ τουσ ςε διαφορετικά βαςίλεια;          (  1μ ) 

 ΣΟ ΕΙΔΟ ΣΟΤ ΚΤΣΣΑΡΟΤ 

β) Να γράψετε δυο (2) διαφορζσ μεταξφ των δυο αυτϊν κυττάρων.           (  1 μ) 

    ι) Θ ΑΜΟΙΒΑΔΑ ΕΧΕΙ ΠΤΡΘΝΑ ΕΝΩ Θ ΑΛΜΟΝΕΛΛΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ 

   ιι) Θ ΑΜΟΙΒΑΔΑ ΕΧΕΙ ΜΙΣΟΧΟΝΔΡΙΑ ΕΝΩ Θ ΑΛΜΟΝΕΛΛΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ κλπ 
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ΜΕΡΟ Γϋ:  Αποτελείται από τρεισ (3) ερωτιςεισ. Κάκε ορκι απάντθςθ 
βακμολογείται με τρείσ (3) μονάδεσ. Από τισ τρεισ ερωτήςεισ να 
απαντήςετε ΜΟΝΟ τισ δφο. ( 2) 

 

1. Να μελετιςετε το πιο κάτω ςχεδιάγραμμα το οποίο παρουςιάηει ζνα  τροφικό 
πλζγμα και να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ που ακολουκοφν. 

α) Να ονομάςετε:        
                                                                                                                                  (1μ) 
     ι) ζνα ςαρκοφάγο οργανιςμό ΑΤΡΑ κλπ 

    ιι) ζνα κορυφαίο κθρευτι ΓΕΡΑΚΙ / ΑΛΕΠΟΤ 

   ιιι) ζνα παραγωγό  ΦΤΣΑ 

   ιv) ζνα βιοτικό παράγοντα του οικοςυςτιματοσ  ΦΤΣΑ (ΟΠΟΙΟΔΘΠΟΣΕ 

ΟΡΓΑΝΙΜΟ) 

 
β) Με βάςθ το πιο πάνω τροφικό πλζγμα να γράψετε μία τροφικι αλυςίδα 
     που να περιλαμβάνει τζςςερεισ οργανιςμοφσ.                                        (1μ) 
 
ΦΤΣΑ       ΑΛΙΓΚΑΡΙ                   ΚΑΝΣΗΟΧΟΙΡΟ                 ΑΛΕΠΟΤ κλπ 
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γ) γ) Με βάςθ το πιο πάνω τροφικό πλζγμα να αναφζρετε δφο ( 2 ) είδθ    
     οργανιςμϊν που ανταγωνίηονται μεταξφ τουσ  για τθν τροφι.  
     Να δικαιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ.                                                   (1μ) 
 
     ΑΝΣΑΓΩΝΙΗΟΝΣΑΙ Θ ΑΛΕΠΟΤ ΜΕ ΣΟ ΓΕΡΑΚΙ ΑΦΟΤ ΣΡΩΝΕ ΚΑΙ ΟΙ ΔΤΟ ΣΟ     

     ΛΑΓΟ 
 

 
 

2.  Σο πιο κάτω ςχιμα  δείχνει το γεννθτικό ςφςτθμα του άντρα. Να παρατθριςετε 
το ςχιμα και να απαντιςετε τα ερωτιματα. 

 

 

 

 

                        

 
α) Να ςυμπλθρϊςετε τισ ενδείξεισ 1 -6 του πιο πάνω ςχιματοσ.              (1,5μ) 
      1. ΠΡΟΣΑΣΘ ΑΔΕΝΑ   2. ΟΡΧΙ   3. ΕΠΙΔΙΔΤΜΙΔΑ    4. ΟΤΡΘΘΡΑ  
      5. ΠΕΡΜΑΡΟΔΟΧΟ ΚΤΣΘ   6. ΠΕΟ 
 
β)  Να καταγράψετε με τθν ορκι ςειρά τα μζρθ του αναπαραγωγικοφ  
      ςυςτιματοσ του άντρα από τα οποία περνοφν τα ςπερματοηωάρια.  
     Να ξεκινιςετε από το ςθμείο παραγωγισ τουσ μζχρι τθν ζξοδό τουσ  
     από το ςϊμα.                                                                                                      (1μ)                   

                  ι) ΟΡΧΕΙ 

                ιι)  ΕΠΙΔΙΔΤΜΙΔΕ 

               ιιι)  ΠΕΡΜΑΣΙΚΟ ΠΟΡΟ 

               ιv)  ΟΤΡΘΘΡΑ           
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          γ) το ςϊμα των αγοριϊν ςυμβαίνουν αλλαγζσ κατά τθν εφθβεία.             (0,5μ) 

              Να γράψετε δφο (2) αλλαγζσ που ςυμβαίνουν ςτα αγόρια.  

              Ι) ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΓΕΝΝΘΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

             ΙΙ) ΧΟΝΣΡΑΙΝΕΙ Θ ΦΩΝΘ κλπ  

 
 
 
 
 

3. το πιο κάτω ςχιμα φαίνεται ζνα φυτό που κάνει τθ  λειτουργία τθσ 
φωτοςφνκεςθσ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
α)  Να ςυμπλθρϊςετε  τισ ενδείξεισ ςτο πιο πάνω ςχιμα.                                  ( 1 μ) 
 
 
β) Ποια προϊόντα παράγονται με αυτι τθ λειτουργία και γιατί είναι τόςο ςθμαντικά;  
                                                                                                                                              ( 1 μ) 
    ι) ΠΑΡΑΓΕΣΑΙ ΟΞΤΓΟΝΟ ΠΟΤ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΣΘΣΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΑΝΑΠΝΟΘ ΣΩΝ        

        ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ 

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

   ιι) ΠΑΡΑΓΕΣΑΙ ΑΜΤΛΟ ΠΟΤ ΕΙΝΑΙ ΣΡΟΦΘ ΓΙΑ ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ 

(ΑΤΣΟΣΡΟΦΟΤ ΚΑΙ ΕΣΕΡΟΣΡΟΦΟΤ) 

 

 

ΝΕΡΟ 

ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΣΟΤ 

ΑΝΘΡΑΚΑ 

ΘΛΙΑΚΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΧΛΩΡΟΦΤΛΛΘ 
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γ) Να γράψετε δφο κετικζσ ενζργειεσ που κάνει ο άνκρωποσ και επθρεάηει το  
     περιβάλλον.                 (0,5μ)  
 
   ι) ΔΕΝΣΡΟΦΤΣΕΤΘ / ΑΝΑΚΤΚΛΩΘ / ΑΝΑΜΕΩΙΜΕ ΠΘΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

  ιι) ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΝΙΩΝ ΗΩΩΝ ΚΑΙ ΦΤΣΩΝ / ΔΑΩΝ ΑΠΟ ΠΤΡΚΑΓΙΕ κλπ  
         

 
δ) Γιατί οι ρίηεσ των φυτϊν δε φωτοςυνκζτουν;  Να γράψετε (2) λόγουσ.          (0,5μ)  
       

  ι) ΔΕΝ ΕΧΟΤΝ ΦΩ 

 

 ιι) ΔΕΝ ΕΧΟΤΝ ΧΛΩΡΟΦΤΛΛΘ 

 

 

 

 

 

 

     Ο Διευθυντήσ                                  

 

 

    Παντελήσ Ιωάννου                          
 



  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΓΖΓΗΔ 

 

- Τν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από 14 ζειίδεο. 

- Οη απαληήζεηο γξάθνληαη πάλσ ζην δνθίκην ην νπνίν ζα επηζηξαθεί ζην ηέινο ηεο εμέηαζεο. 

- Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πγξνύ. 

- Τν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από 3 κέξε. 

 

 

 

ΜΔΡΟ Α: (κνλάδεο 6) 

Να απαληήζεηε ζε ΟΛΔ ηηο εξσηήζεηο. Κάζε ζσζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε κία (1) 

κνλάδα. 

 

 

1. (α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ κηθξνζθνπίνπ.                                                                   [0,5κ] 

 

 

1. Πξνζνθζάικηνο θαθόο 

2. Μηθξνκεηξηθόο θνριίαο 

3. Μαθξνκεηξηθόο θνριίαο 

4. Αληηθεηκεληθόο θαθόο 

5. Οπηηθή ηξάπεδα  

 

 

 

   

ΑΠΔΖΣΔΗΟ ΓΤΜΝΑΗΟ ΑΓΡΟΤ                                         ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ: 2013-2014 

 

ΓΡΑΠΣΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ  IOYNIOY 2014 

 

ΜΑΘΖΜΑ: ΦΤΗΟΓΝΧΣΗΚΑ                                               ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ: -- / 06 / 2014 

ΣΑΞΖ: Α’ ΓΤΜΝΑΗΟΤ                                                            ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1,5 ΧΡΑ 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ : ………………………………………………………………………….          
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(β) Γηαηί ην κηθξνζθόπην απνηέιεζε θαη απνηειεί έλα πνιύ ζεκαληηθό εξγαιείν ζηα ρέξηα ησλ 

βηνιόγσλ  επηζηεκόλσλ.                                                                                                      [0,5κ] 

Με ηε βνήζεηα ηνπ κηθξνζθνπίνπ κπνξνύκε λα κειεηήζνπκε δηάθνξα θύηηαξα θαη 

νξγαλίδηα ηνπ θπηηάξνπ θαη λα αλαθαιύςνπκε ηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαζώο 

θαη λα γλσξίζνπκε ηνπο κεραληζκνύο κε ηνπο νπνίνπο θάπνηνη κηθξννξγαληζκνί (ηνί θαη 

βαθηήξηα) πξνθαινύλ ζνβαξέο αζζέλεηεο. Έηζη  κειεηώληαο έλα λέν θόζκν ηνλ 

Μηθξόθνζκν βξίζθνπκε ιύζεηο ζε πνιιέο θαη ζνβαξέο αζζέλεηεο.   

 

2. Πην θάησ παξνπζηάδνληαη 5 νξγαληζκνί. Να γξάςεηε θάησ από ηνλ θάζε νξγαληζκό ην 

βαζίιεην ζην νπνίν αλήθεη.                                                                                                  [1κ] 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

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

 

 

3.  Να ηνπνζεηήζεηε θαζέλα από ηα πην θάησ ζώκαηα ζηελ θαηάιιειε ζηήιε.                   [1κ] 

 

Πέηξα,        Γάηα,  Σάληνπηηο κε γαινπνύια,         Πεύθν,         Ψπγείν 

 

 

ΔΜΒΗΑ 

 

ΑΒΗΑ 

 

ΝΔΚΡΑ 

 

Γάηα 

 

Πεύθν 

 

 

Πέηξα 

 

Φπγείν 

άληνπηηο κε γαινπνύια 

Πξώηηζηα Μύθεηεο 

Φπηά 

Μνλήξε 

Εώα 
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4.  (α) Να βάιεηε ζηε ζσζηή ζεηξά ηνπο όξνπο πνπ αλαθέξνληαη αξρίδνληαο από ηνλ πην 

πνιύπινθν θαη θηάλνληαο ζηνλ πην απιό.                                           [1κ] 

 

Ιζηόο, Οξγαληζκόο,      Κύηηαξν,       Οξγαληθό Σύζηεκα,  Όξγαλν 

 

 

 

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

  

 

(β) Να αληηζηνηρίζεηε ηε ζηήιε Α κε ηε ζηήιε Β ζηε ζηήιε Γ.                            [0,5κ] 

 

  

Α 

 

Β 

 

Γ 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ήπαξ 

 

 

3 

 

 

2. 

  

 

Πλεύκνλεο 

 

 

1 

 

 

3. 

  

 

Νεθξά 

 

 

5 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καξδία 

 

 

2 

 

 

5. 

 

 

 

 

Έληεξν 

 

 

4 

 

 

 

 

 

Οξγαληζκόο Οξγαληθό 

ζύζηεκα 

Όξγαλν Κύηηαξν Ηζηόο 
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5. Να γξάςεηε δύν δηαθνξέο κεηαμύ θπηηθνύ θαη δσηθνύ θπηηάξνπ.                                      [1κ]  

 

 

 

ΦΤΣΗΚΟ ΚΤΣΣΑΡΟ 

 

ΕΧΗΚΟ ΚΤΣΣΑΡΟ 

 

Έρεη ρισξνθύιιε 

 

Έρεη θπηηαξηθό ηνίρσκα 

 

Γελ έρεη ρισξνθύιιε 

 

Γελ έρεη θπηηαξηθό ηνίρσκα 

 

Έρεη κεγάιν ρπκνηόπην 

 

 

 

Αλ έρεη ρπκνηόπην είλαη πνιύ κηθξό  

 

 

 

6. (α) Σην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη ην αλαπαξαγσγηθό ζύζηεκα ηεο γπλαίθαο. Να νλνκάζεηε 

ηα δηάθνξα όξγαλα ηνπ.                                                                                                    [0,5κ] 

 

 

 

 

1. άιπηγγα (Χαγσγόο) 

2. Μήηξα 

3. Χνζήθε 

4. Κόιπνο 

 

 

 

 

(β) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο αθόινπζεο πξνηάζεηο κε ηηο ιέμεηο πνπ ιείπνπλ.                [0,5κ] 

 

Τα γελλεηηθά θύηηαξα ηνπ άληξα νλνκάδνληαη ζπεξκαηνδσάξηα θαη παξάγνληαη ζηνπο 

όξρεηο. 

Τα γελλεηηθά θύηηαξα ηεο γπλαίθαο νλνκάδνληαη σάξηα θαη παξάγνληαη ζηηο σνζήθεο. 
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ΜΔΡΟ Β: (κνλάδεο 8) 

Από ηηο έμη (6) εξσηήζεηο λα απαληήζεηε ΜΟΝΟ ηηο ηέζζεξεηο (4). Κάζε ζσζηή απάληεζε 

βαζκνινγείηαη κε δύν (2) κνλάδεο. 

 

1. (α) Έρνπκε αθνύζεη πνιιέο θνξέο ηε θξάζε «Τν δάζνο είλαη πεγή δσήο». Να δώζεηε δύν 

ιόγνπο κε ηνπο νπνίνπο απνδεηθλύεηαη όηη ε θξάζε απηή είλαη νξζή.                                [1κ] 

 ην δάζνο, κε ηελ θσηνζύλζεζε πνπ θάλνπλ ηα θπηά, παξάγεηαη νμπγόλν πνπ είλαη 

απαξαίηεην γηα ηελ αλαπλνή όισλ ησλ νξγαληζκώλ. 

 

 Σα θπηά, κε ηελ θσηνζύλζεζε πνπ θάλνπλ, παξάγνπλ άκπιν πνπ είλαη ε βάζε ηεο 

δηαηξνθήο όισλ ησλ δώσλ. 

       

(β) Πνηεο είλαη νη απαξαίηεηεο πξώηεο ύιεο γηα ηε θσηνζύλζεζε;                            [1κ] 

               Δίλαη ην λεξό θαη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα. 

 

 Πνηνη είλαη νη απαξαίηεηνη παξάγνληεο γηα ηε θσηνζύλζεζε;                            

               Δίλαη ην ειηαθό θσο θαη ε ρισξνθύιιε. 

 

Πνηνο είλαη ν ζεκαληηθόηεξνο παξάγνληαο ή πξώηε ύιε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 

θσηνζύλζεζεο θαη γηαηί;                                                                                         

Όινη νη παξάγνληεο θαη νη πξώηεο ύιεο είλαη ην ίδην ζεκαληηθνί γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 

θσηνζύλζεζεο γηαηί όπνηνο από ηνπο ηέζζεξηο θαη λα απνπζηάδεη δελ κπνξεί λα γίλεη ε 

ιεηηνπξγία ηεο θσηνζύλζεζεο.    

 

2. Σαο δίλεηαη ε εηθόλα ελόο νηθνζπζηήκαηνο. Με βάζε απηή λα απαληήζεηε ηηο εξσηήζεηο. [1κ] 
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(α) Να νλνκάζεηε:                                                                                                       [1κ] 

 Γύν απηόηξνθνπο νξγαληζκνύο: Γέληξα, Θάκλνη, Υνξηάξη. 

 Γύν εηεξόηξνθνπο νξγαληζκνύο: Διάθη, Βάηξαρνο, Φάξη, Υειώλα. 

 Γύν βηνηηθνύο παξάγνληεο: Εώα, Φπηά. 

 Γύν αβηνηηθνύο παξάγνληεο: Νεξό, Έδαθνο (Υώκα), Αηκόζθαηξα. 

 

(β) Γώζηε έλα νξηζκό γηα ηνπο απηόηξνθνπο νξγαληζκνύο.                                          [1κ] 

 

Δίλαη νη νξγαληζκνί πνπ έρνπλ ρισξνθύιιε θαη κπνξνύλ λα δεζκεύζνπλ ηελ ειηαθή 

ελέξγεηα θαη κε πξώηεο ύιεο λεξό θαη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα ζπλζέηνπλ γιπθόδε πνπ 

κεηαηξέπεηαη ζε άκπιν θαη απνηειεί  ηελ ηξνθή ηνπο. Δίλαη όια ηα πξάζηλα θπηά πνπ 

θάλνπλ θσηνζύλζεζε. 

 

3. (α) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο 1 – 5 ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα ηνπ θπηηάξνπ.         [1κ] 

 

   

 

1. Πιαζκαηηθή κεκβξάλε 

2. Ππξήλαο 

3. Κπηηαξόπιαζκα 

4. Κπηηαξηθό ηνίρσκα 

5. Υπκνηόπην 

 

 

 

  

 

 

(β) Να απαληήζεηε ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνύλ ην νξγαλίδην κε ηνλ αξηζκό 6 ηνπ ζρήκαηνο.    

                                                                                                                                                [1κ] 

 

 Πώο νλνκάδεηαη ην νξγαλίδην κε ηνλ αξηζκό 6; 

       Ολνκάδεηαη ρισξνπιάζηεο 

 

 Σε πνην είδνο θπηηάξνπ βξίζθεηαη ην νξγαλίδην κε ηνλ αξηζκό 6; 

       ην θπηηθό θύηηαξν 
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 Πνηα ρξσζηηθή νπζία ππάξρεη ζην νξγαλίδην κε ηνλ αξηζκό 6 θαη ηη θάλεη; 

Δίλαη ε ρξσζηηθή  ρισξνθύιιε πνπ κπνξεί θαη δεζκεύεη ηελ ελέξγεηα ηεο ειηαθήο 

αθηηλνβνιίαο.  

 Πνηα ιεηηνπξγία γίλεηαη ζην νξγαλίδην κε ηνλ αξηζκό 6; 

Γίλεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο θσηνζύλζεζεο. 

4. Να παξαηεξήζεηε ηα πην θάησ πεηξάκαηα θαη λα απαληήζεηε ηηο εξσηήζεηο.                      [2κ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

θιεηζηό δνρείν ρσξίο θπηό, πέζαλε κεηά από ιίγεο ώξεο; 

Σν πνληίθη πέζαλε γηαηί ην νμπγόλν πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ αλαπλνή ηνπ θαηαλαιώζεθε 

από ην ίδην θαη από ην θεξί θαη κεηαηξάπεθε ζε δηνμείδην ηνπ άλζξαθα.  

 

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

θιεηζηό δνρείν ρσξίο θπηό, έζβεζε ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα; 

Γηαηί ην νμπγόλν πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα αλάβεη ην θεξί, θαηαλαιώζεθε από ην ίδην ην 

θεξί θαη από ηελ αλαπλνή ηνπ πνληηθνύ. 

 

(γ) Γηαηί ην θεξί δηαηεξήζεθε αλακκέλν θαη ην πνληίθη δσληαλό ζην θιεηζηό δνρείν κε ην 

θπηό; 

Σν θεξί δηαηεξήζεθε αλακκέλν γηαηί ην νμπγόλν πνπ θαηαλαιώλεηαη από ην θεξί θαη 

από ηελ αλαπλνή ηνπ πνληηθνύ θαη ηνπ θπηνύ αλαπιεξώλεηαη από ην θπηό πνπ θάλεη ηελ 

ιεηηνπξγία ηεο θσηνζύλζεζεο πνπ παξάγεη νμπγόλν. 
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(δ) Γηαηί πξέπεη ηα δνρεία λα είλαη αεξνζηεγώο θιεηζηά γηα λα γίλεη ην πείξακα; 

Πξέπεη λα είλαη αεξνζηεγώο θιεηζηό γηα κελ κπνξεί λα κπαίλεη νύηε λα βγαίλεη αέξαο 

(νμπγόλν) από ην δνρείν πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ην πείξακα.  

 

5. Σαο δίλεηαη κηα ηξνθηθή αιπζίδα. Με βάζε απηή λα απαληήζεηε ηηο εξσηήζεηο. 

 

 

Χνξηάξη   Αθξίδα   Κόηα   Αιεπνύ 

 

 

(α) Τη δείρλνπλ ηα βειάθηα ζε κηα ηξνθηθή αιπζίδα;                                                         [0,5κ] 

 Γείρλνπλ πνηνο ηξώεη πνηόλ (δείρλνπλ ηνλ έλνρν). 

 Γείρλνπλ ηελ θαηεύζπλζε πνπ κεηαθέξεηαη ε ελέξγεηα.  

 

 

(β) Ολνκάζηε έλα ζήξακα θαη έλα ζεξεπηή ηεο θόηαο από ηελ ηξνθηθή αιπζίδα πνπ ζαο 

δίλεηαη.                                                                                                                                 [0,5κ] 

Θήξακα: Αθξίδα 

Θεξεπηήο: Αιεπνύ 

 

 

(γ) Να πεξηγξάςεηε κε ιίγα ιόγηα ηελ ηξνθηθή αιπζίδα πνπ ζαο δίλεηαη.                         [0,5κ] 

Σν ρνξηάξη ηξώγεηαη από ηελ αθξίδα πνπ ηξώγεηαη από ηελ θόηα πνπ είλαη ε ηξνθή ηεο 

αιεπνύο. 

 

(δ) Να δώζεηε έλα νξηζκό ηεο ηξνθηθήο αιπζίδαο.                                                            [0,5κ]  

 

Δίλαη έλα δηάγξακκα πνπ δείρλεη, ζε επζεία γξακκή κε ζπλερόκελα βέιε, πνηνο 

νξγαληζκόο ηξώεη πνηνλ ζε έλα νηθνζύζηεκα. Σα βέιε δείρλνπλ επίζεο, ηελ θαηεύζπλζε 

κε ηελ νπνία κεηαθέξεηαη ε ελέξγεηα. 
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6. (α) Σηηο πην θάησ εηθόλεο θαίλνληαη δηάθνξα δώα ηα νπνία πξέπεη λα δηαρσξίζεηε ζε 

Σπνλδπισηά θαη Αζπόλδπια ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πίλαθα.                                               [0,8κ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΝΓΤΛΑ 

 

ΠΟΝΓΤΛΧΣΑ 

Μπξκήγθη 

αξαληαπνδαξνύζα 

Μύδη 

Μέιηζζα 

 

 

Φάξη 

Γειθίλη 

Ηγθνπάλα (ζαύξα) 

Πεξηζηέξη 

 

 

 

 (β) Πνηα ε δηαθνξά κεηαμύ ηεο ζπλνκνηαμίαο ησλ ζπνλδπισηώλ από απηή ησλ αζπόλδπισλ.       

                                                                                                                                             [0,2κ] 

       Σα ζπνλδπισηά έρνπλ ζπνλδπιηθή ζηήιε ελώ ηα αζπόλδπια δελ έρνπλ. 
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(γ) Πνηα δηαθνξά έρνπλ ηα δώα πνπ αλήθνπλ ζηελ νκνηαμία ησλ ςαξηώλ κε απηά πνπ 

αλήθνπλ ζηελ νκνηαμία ησλ ακθηβίσλ σο πξνο:                                                       [1κ] 

 Τν δέξκα ηνπο: Σν δέξκα ησλ ςαξηώλ είλαη θαιπκκέλν κε ιέπηα θαη ησλ ακθηβίσλ 

είλαη γπκλό, ιείν, θαη πγξό. 

 

 Τνλ ηξόπν πνπ αλαπλένπλ: Σα ςάξηα αθνύ δνπλ κέζα ζην λεξό αλαπλένπλ κε βξάγρηα 

όπσο θαη ηα ακθίβηα ζηα αξρηθά ζηάδηα ηεο δσήο ηνπο (γπξίλνο) αιιά ζηελ ζπλέρεα 

ζαλ ώξηκν άηνκν (βάηξαρνο) αλαπλένπλ κε πλεύκνλεο. 

 

 

ΜΔΡΟ Γ: (κνλάδεο 6) 

Να απαληήζεηε ΜΟΝΟ ζε δύν (2) από ηηο ηξεηο (3) εξσηήζεηο. Κάζε ζσζηή απάληεζε 

βαζκνινγείηαη κε ηξεηο (3) κνλάδεο. 

 

1. (α) Να ζπκπιεξώζεηε ηε γεληθή ρεκηθή αληίδξαζε ηεο θσηνζύλζεζεο.                   [1κ] 

 

 

2.  

3. +                   +       +                                                                   +      + 

4.  

 

 

(β) Αθνύ παξαηεξήζεηε ηελ εηθόλα πνπ αθνινπζεί, λα εμεγήζεηε θαηά πόζν ε απόθαζε ηνπ 

ςαξηνύ λα πεδήμεη ζηε δηπιαλή γπάια είλαη νξζή.                                                                [1κ] 

 

Όρη δελ είλαη νξζή ε απόθαζε ηνπ ςαξηνύ λα 

πεδήμεη ζηελ δηπιαλή γπάια γηαηί ζε απηή δελ 

ππάξρνπλ θπηά λα θάλνπλ θσηνζύλζεζε θαη λα 

παξάγνπλ νμπγόλν. 

Γηα  απηό ηνλ ιόγν ην ςάξη κε ηελ αλαπλνή 

ηνπ ζα θαηαλαιώζεη ην δηαζέζηκν νμπγόλν θαη 

ζην ηέινο ζα πεζάλεη από αζθπμία. 

 

 

 

 

ΗΛΙΑΚΟ ΦΩΣ 
 

ΝΔΡΟ 

ΓΗΟΞΔΗΓΗΟ 

ΣΟΤ 

ΑΝΘΡΑΚΑ ΥΛΧΡΟΦΤΛΖ 

 

ΑΜΤΛΟ 

 

ΟΞΤΓΟΝΟ 
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(γ) Η Έιελα έθνςε έλα θύιιν από έλα θπηό ην νπνίν είλαη δίρξσκν. Τν θπηό ήηαλ θαιά 

πνηηζκέλν θαη ήηαλ εθηεζεηκέλν ζην θσο ηνπ ήιηνπ. Αθνύ έθαλε απνρξσκαηηζκό ηνπ 

θύιινπ, έθαλε θαη πξνζδηνξηζκό ακύινπ ζην θύιιν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Σε πνην κέξνο ηνπ θύιινπ, ζην «Α» ή ζην «Β»,  ππάξρεη άκπιν θαη γηαηί;               [0,5κ] 

ην κέξνο Β ηνπ θύιινπ ππάξρεη άκπιν γηαηί είλαη πξάζηλν άξα έρεη ρισξνθύιιε θαη 

έηζη κπνξεί λα θάλεη θσηνζύλζεζε θαη λα παξάγεη άκπιν. ην κέξνο Α αθνύ δελ είλαη 

πξάζηλν ζεκάλεη δελ ππάξρεη ρισξνθύιιε άξα δελ κπνξεί λα γίλεη θσηνζύλζεζε θαη 

δελ παξάγεηαη άκπιν. 

 

 Πνην δηάιπκα ρξεζηκνπνίεζε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ ακύινπ θαη γηαηί;                [0,5κ] 

Υξεζηκνπνίεζε ην δηάιπκα ησδίνπ γηαηί έρεη ηελ ηδηόηεηα όηαλ έξρεηαη ζε επαθή κε 

ην άκπιν από θηηξηλνθαθέ πνπ είλαη ην ρξώκα ηνπ γίλεηαη καπξνκπιέ.  

 

2. Με βάζε ην πην θάησ ηξνθηθό πιέγκα λα απαληήζεηε ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α 

Β 
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(α) Να ζρεκαηίζεηε κηα ηξνθηθή αιπζίδα από ηξνθηθό πιέγκα.                           [0,5κ] 

 

Γξαζίδη                             Πξόβαην                              Λύθνο 

 

(β) Να ζρεκαηίζεηε κηα ηξνθηθή αιπζίδα από ηξνθηθό πιέγκα πνπ λα πεξηέρεη ην ζπνπξγίηη.  

                                                                                                                                          [0,5κ] 

Γξαζίδη                          θνπιήθη                          πνπξγίηη                       Αιεπνύ 

 

 

(γ) Με βάζε ην ηξνθηθό πιέγκα λα νλνκάζεηε έλα:                                                        [0,5κ] 

 

Παξαγσγό (απηόηξνθν νξγαληζκό) 

 

Γξαζίδη 

 

Σαξθνθάγν νξγαληζκό 

  

Βάηξαρνο 

 

Φπηνθάγν νξγαληζκό 

 

Πξόβαην 

 

Πακθάγν νξγαληζκό 

 

πνπξγίηη 

 

Κνξπθαίν ζεξεπηή 

 

Αεηόο 

 

 

(δ) Σπκπιεξώλνληαο ηνλ πίλαθα, λα νλνκάζεηε δύν νξγαληζκνύο πνπ αληαγσλίδνληαη 

αλαθέξνληαο θαη ην είδνο ηεο ηξνθήο πνπ αληαγσλίδνληαη.                                              [0,5κ] 

 

 

Οξγαληζκόο 1 

 

Οξγαληζκόο 2 

 

Δίδνο ηξνθήο πνπ αληαγσλίδνληαη 

 

 

 

Βάηξαρνο 

 

 

 

 

 

 

πνπξγίηη 

 

 

 

Κνπλνύπη 
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(ε) Να εμεγήζεηε πνην είλαη πην ρξήζηκν γηα λα θαηαιάβνπκε ηηο ηξνθηθέο ζρέζεηο κεηαμύ 

ησλ νξγαληζκώλ ζε έλα νηθνζύζηεκα, έλα ηξνθηθό πιέγκα ή κηα ηξνθηθή αιπζίδα         [1κ] 

Δίλαη πην ρξήζηκν ην ηξνθηθό πιέγκα γηαηί απνηειείηαη από όιεο ηηο ηξνθηθέο αιπζίδεο 

ηνπ νηθνζπζηήκαηνο. 

Με ην ηξνθηθό πιέγκα έρνπκε κηα θαιύηεξε εηθόλα γηα ηηο ηξνθηθέο ζρέζεηο πνπ 

ππάξρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν νηθνζύζηεκα. 

 

3. (α) Να ζπκπιεξώζεηε ηα αλζξώπηλα όξγαλα πάλσ ζην ζρήκα.                                         [1κ] 

 

 

1. Πλεύκνλαο 

2. ηνκάρη 

3. Λεπηό έληεξν 

4. Παρύ έληεξν 

 

 

 

 

 

(β) Να γξάςεηε δύν όξγαλα πνπ αλήθνπλ ζην θάζε νξγαληθό ζύζηεκα ζηνλ πην θάησ 

πίλαθα.                                                                                                                   [1κ] 

 

 

Οξγαληθό ύζηεκα 

 

Όξγαλα 

 

Πεπηηθό 

 

ηνκάρη, Οηζνθάγνο, Έληεξν. 

 

Κπθινθνξηθό 

 

Καξδία, Αηκνθόξα αγγεία (αξηεξίεο & θιέβεο) 
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(γ) Να παξαηεξήζεηε πξνζεθηηθά ηελ εηθόλα θαη λα εμεγήζεηε πνηα νξγαληθά ζπζηήκαηα 

ζπλεξγάδνληαη θαη κε πνην ηξόπν.                                                                              [1κ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

πλεξγάδνληαη δύν ζπζηήκαηα, ην Δξεηζηηθό θαη ην Μπτθό. Σν εξεηζηηθό ζύζηεκα 

κε ηα νζηά δίλεη ζηήξημε θαη πάλσ ηνπο ζπλδένληαη κε ηνπο ηέλνληεο νη κύεο θαη κε 

ηελ ζύζπαζε ηνπο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ην εξεηζηηθό ζύζηεκα γίλνληαη νη θηλήζεηο 

ηνπ ζώκαηνο. Σα δύν ζπζηήκαηα καδί ζρεκαηίδνπλ ην θηλεηηθό ζύζηεκα.  

 

 

 

 

 

                                                                                                      Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 

 

 

                                                                                                    Νεόθπηνο Παπατσάλλνπ 
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ΓΤΜΝΑΙΟ ΤΦΧΝΑ                                                                 
ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2013-2014 

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΧΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 
 

 

ΒΑΘΜΟ: ....................................... 

ΟΛΟΓΡΑΦΧ: ................................. 

ΤΠΟΓΡΑΦΗ:.................................... 

ΣΑΞΗ: Α΄ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 04/06/2014 

ΜΑΘΗΜΑ: ΦΤΙΟΓΝΧΣΙΚΑ ΤΝΟΛΙΚΟ ΥΡΟΝΟ: 1:30 ΧΡΔ 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ: ..................................................... ΣΜΗΜΑ:.............. ΑΡ: ............ 

 

ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΟΚΣΧ (8) ΔΛΙΓΔ 

  
ΟΓΗΓΙΔ: Να γξάθεηε κόλν κε κπιε πέλλα. 
  Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πγξνύ. 
 

ΜΔΡΟ Α΄: Να απαληήζεηε θαη ζηηο ΔΞΙ (6) εξσηήζεηο.  
                     Κάζε εξώηεζε βαζκνινγείηαη κε κία (1) κνλάδα. (Σύλνιν 6 κνλάδεο) 
 
 
1. Να γξάςεηε ηνλ θαηάιιειν όξν γηα ηελ θάζε εηθόλα.                                        (4Φ0,25=1κ)  
Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηνπο πην θάησ όξνπο. Κάζε όξνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 
πεξηζζόηεξν από κία θνξέο.      

Νεθξό ζώκα, Έκβην ζώκα, Άβην ζώκα 
  

                  
 
          Άβην ζώκα      Έκβην ζώκα                Νεθξό ζώκα Άβην ζώκα 
 
2. Να απαληήζεηε ζηηο πην θάησ εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ην θύηηαξν.                   (4Φ0,25=1κ)                                                                                                                      
 
2.α. Να γξάςεηε ηνπο ζσζηνύο όξνπο ζηελ πην θάησ εηθόλα όπνπ απεηθνλίδεηαη έλα θύηηαξν. 

Κπηηαξηθή κεκβξάλε, Ππξήλαο, Κπηηαξόπιαζκα 
 

1. Κπηηαξηθή κεκβξάλε 
 
2. Ππξήλαο 
 
3. Κπηηαξόπιαζκα 
 

2.β. Να ζπκπιεξώζεηε ηελ ιέμε πνπ ιείπεη ζηελ πην θάησ πξόηαζε. 
 
Σηελ πην πάλσ εηθόλα θαίλεηαη έλα δσηθό θύηηαξν γηαηί δελ θαίλεηαη λα έρεη θπηηαξηθό ηνίρσκα, 
ρισξνπιάζηεο θαη ρπκνηόπην. 
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3. Να απαληήζεηε ζηηο πην θάησ εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ πνηθηινκνξθία θαη ηαμηλόκεζε ησλ 
δσληαλώλ νξγαληζκώλ.                                                                                                    (4Φ0,25=1κ)                                                                                                                                                                                                                         
 
3.α. Να θπθιώζεηε ηελ ζσζηή απάληεζε.         

Ο επηζηήκνλαο ν νπνίνο ζεσξείηαη παηέξαο ηεο ηαμηλνκηθήο επηζηήκεο είλαη: 

1. Ο Κάξνινο Ληλλαίνο 

2. Ο Κάξνινο Γαξβίλνο 

3. Ο Δξίθθνο Σιήκαλ 

4. Ο Λνπή Παζηέξ 

 

3.β. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο. 

 Ζ ηεξάζηηα πνηθηιία ησλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ πνπ ππάξρεη ζηε Γε νλνκάδεηαη βηνπνηθηιόηεηα. Οη 

επηζηήκνλεο ηαμηλνκνύλ ή νξγαλώλνπλ ή νκαδνπνηνύλ ηνπο νξγαληζκνύο ζε δηάθνξεο νκάδεο κε 

βάζε θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά. Ζ επηζηήκε πνπ αζρνιείηαη κε απηή ηε δηαδηθαζία νλνκάδεηαη 

ηαμηλνκηθή .                                                                                                            

 
4.  Να γξάςεηε ηνλ θαηάιιειν όξν ζηα θελά πην θάησ.                                                                                                                    
 
Οη επηζηήκνλεο νκαδνπνηνύλ ηνπο νξγαληζκνύο αλάινγα κε ηηο βαζηθέο ηνπο νκνηόηεηεο ζε πέληε (5) 

βαζίιεηα. Πνηα είλαη απηά;                                                                                                    (4Φ0,25=1κ)    

1. Φπηά 

2 . Εώα 

3. Μύθεηεο 

4. Μνλήξε 

5. Πξώηηζηα 

                                                                                                                                                        
5. Να αλαθέξεηε ζε πνην νξγαληθό ζύζηεκα αλήθεη θάζε έλα από ηα πην θάησ όξγαλα ηνπ 

αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί.                 (4Φ0.25=1κ)    

                                                                                                                                                                                                                      

Όξγαλν Οξγαληθό ζύζηεκα 

Σηνκάρη Πεπηηθό ζύζηεκα 

Ωνζήθεο Αλαπαξαγσγηθό ζύζηεκα 

Καξδηά Κπθινθνξηθό ζύζηεκα 

Λάξπγγαο Αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα 

 
 

6. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο.                                             (2Φ0.5=1κ)                                                                                                                          

α. Τα όξγαλα ζην αλαπαξαγσγηθό ζύζηεκα ηνπ άληξα όπνπ παξάγνληαη ηα ζπεξκαηνδσάξηα 

νλνκάδνληαη  όξρεηο . 

β. Τα όξγαλα ζην αλαπαξαγσγηθό ζύζηεκα ηεο γπλαίθαο όπνπ παξάγνληαη ηα σάξηα είλαη σνζήθεο . 
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ΜΔΡΟ Β΄: Να απαληήζεηε ζηηο ΣΔΔΡΙ (4) από ηηο έμη (6) εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Κάζε εξώηεζε βαζκνινγείηαη κε δύν (2) κνλάδεο.(Σύλνιν 8 κνλάδεο)                                                                                                                       

 
1.α. Να αληηζηνηρίζεηε ηηο πεξηγξαθέο πνπ αθνινπζνύλ κε ηνπο ζσζηνύο νξγαληζκνύο: (4Φ0.25=1κ)                                                                                                                                                                                                                 

Δελθίνι, αμοιβάδα, τρσζόυαρο, βακηήριο ζαλμονέλας 

 
η. Μνλνθύηηαξνο νξγαληζκόο κε ππξήλα. 
 

 
Ακνηβάδα 

ηη. Πνιπθύηηαξνο νξγαληζκόο, δεη ζην λεξό, αλαπλέεη κε 
βξάγρηα, έρεη ιέπηα. 
 

 
Φξπζόςαξν 

ηηη. Μνλνθύηηαξνο νξγαληζκόο, ρσξίο ππξήλα ζην θύηηαξν ηνπ. 
 

 
Βαθηήξην ζαικνλέιαο 

ηλ. Πνιπθύηηαξνο νξγαληζκόο, δεη ζην λεξό, γελλά δσληαλά θαη 
ζειάδεη ηα κηθξά ηνπ. 
 

 
Γειθίλη 

 

1.β. Ο ζθύινο ηαμηλνκείηαη ζηα Θειαζηηθά, ελώ ν βάηξαρνο ζηα Ακθίβηα. Να γξάςεηε δύν (2) θξηηήξηα 

πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη επηζηήκνλεο έηζη ώζηε λα θαηαηάμνπλ ζηηο δύν νκάδεο ηνπο νξγαληζκνύο 

απηνύο.                                                                                                                                    (2Φ0.5=1κ) 

Ι. Ο ζθύινο γελλά δσληαλά κηθξά θαη ηα ζειάδεη ή ην ζώκα ηνπ θαιύπηεηαη κε ηξίρεο ή αλαπλέεη κε 

πλεύκνλεο.  

ΙΙ. Τα ακθίβηα γελλνύλ απγά θαη αλαπλένπλ κε βξάγρηα ζηα πξώηα ζηάδηα ηεο δσήο ηνπο ή αξγόηεξα 

αλαπηύζζνπλ πλεύκνλεο θαη δνπλ ζηε μεξά ή ην δέξκα ηνπ είλαη ιείν θαη πγξό. 

 
2. Να απαληήζεηε ζηηο πην θάησ εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε ησλ νξγαληζκώλ. 
2.α. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο.                                                            (4Φ0.25=1κ) 
 
η. Έλα όξγαλν απνηειείηαη από δηαθνξεηηθνύο ηζηνύο θαη θάλεη ζπγθεθξηκέλεο επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο 

ζε έλαλ πνιπθύηηαξν νξγαληζκό. 

ηη. Έλα νξγαληθό ζύζηεκα είλαη ην ζύλνιν ησλ νξγάλσλ πνπ ζπλεξγάδνληαη γηα λα θάλνπλ κηα 

επξύηεξε ιεηηνπξγία ζε έλαλ πνιπθύηηαξν νξγαληζκό.  

ηηη. Τν ζύλνιν ησλ νξγαληθώλ ζπζηεκάησλ θαη ην δέξκα πνπ ηα πεξηβάιιεη νλνκάδεηαη δσληαλόο 

νξγαληζκόο . 
 

2.β. Να γξάςεηε ην επίπεδν νξγάλσζεο ησλ παξαθάησ.                                            (4Φ0.25=1κ) 
 

Πλεύκνλεο Ωάξην Σθύινο Οζηίηεο 
ηζηόο 

Πεπηηθό ζύζηεκα 

Όξγαλν 
 

Κύηηαξν 
 

Εσληαλόο 
Οξγαληζκνο ή 
Οξγαληζκόο 
 

π.ρ. ηζηόο Οξγαληθό ζύζηεκα 
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3. Να απαληήζεηε ζηηο πην θάησ εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ ιεηηνπξγία ηεο θσηνζύλζεζεο. 
3.α. ηελ εηθόλα θαίλεηαη έλα θπηό ηνπ νπνίνπ ηα θύιια είλαη πξάζηλα θαη άζπξα ζε θάπνηα 
ζεκεία. ην ζεκείν Β θαιύςακε ην θύιιν κε καύξε ηαηλία. Να απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο.     
                                                                                                                                           (6Φ0.25=1.5κ) 

 

                   

3.β. ηελ πην θάησ εηθόλα θαίλεηαη ε πεηξακαηηθή δηάηαμε γηα ηελ δηεξεύλεζε θάπνηαο 
πξώηεο ύιεο απαξαίηεηεο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο θσηνζύλζεζεο. Να απαληήζεηε ζηηο 
εξσηήζεηο.                     (2Φ0.25=0.5κ) 
 

η. Πνηα πξώηε ύιε δελ έρεη ην θπηό Α; 
Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα ή CO2 
 
ηη. Με πνηα άιιε νπζία ζα κπνξνύζακε λα 
αληηθαηαζηήζνπκε ην αζβεζηόλεξν; 
Τν θαπζηηθό λάηξην 
 
 
 

 
4. Να απαληήζεηε ζηηο πην θάησ εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ην αλαπαξαγσγηθό ζύζηεκα. 
 
4.α. ηελ πην θάησ εηθόλα θαίλεηαη ην αλαπαξαγσγηθό ζύζηεκα ηνπ άληξα. Να γξάςεηε ηνλ 
αξηζκό πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ θάζε όξν.                                                                          (4Φ0.25=1κ) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Όλνκα νξγάλνπ Αξηζκόο 

Όξρηο 1 

Πένο 
5 

Πξνζηάηεο αδέλαο 
2 

πεξκαηηθόο πόξνο 
7 

Σε πνην κέξνο ηνπ θύιινπ (Α,Β,Γ) πηζηεύεηε πσο ζα 
αληρλεύζνπκε ηελ νπζία άκπιν; Να αηηηνινγήζεηε ηελ 
απάληεζε ζαο. 
 
Μέξνο Α: Ναη ζα βξνύκε άκπιν 
Αηηηνιόγεζε: Δίλαη πξάζηλν ή έρεη ρισξνθύιιε ή 
ππάξρνπλ όινη νη απαξαίηεηνη παξάγνληεο. 
Μέξνο Β: Όρη δελ ζα βξνύκε άκπιν 
Αηηηνιόγεζε: Γελ έρεη θσο ή δελ ππάξρνπλ όινη νη 
απαξαίηεηνη παξάγνληεο γηα λα γίλεη θσηνζύλζεζε. 
Μέξνο Γ: Όρη δελ ζα βξνύκε άκπιν 
Αηηηνιόγεζε: Γελ έρεη ρισξνθύιιε ή δελ ππάξρνπλ 
όινη νη απαξαίηεηνη παξάγνληεο γηα λα γίλεη 
θσηνζύλζεζε. 
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4.β. Να θαηαγξάςεηε, κε ηελ νξζή ζεηξά, ηα κέξε ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ άληξα 
από ηα νπνία πεξλνύλ ηα ζπεξκαηνδσάξηα. Να μεθηλήζεηε από ηνλ ηόπν παξαγσγήο ηνπο 
κέρξη θαη ηελ έμνδν ηνπο από ην ζώκα.                             (4Φ0.25=1κ) 
 
Όξρεηο    Δπηδηδπκίδεο   Σπεξκαηηθνί πόξνη   Πένο ή νπξήζξα 
 
5. Να απαληήζεηε ζηηο πην θάησ εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο ηξνθηθέο ζρέζεηο θαη ην πην θάησ 
ηξνθηθό πιέγκα. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.α. Να γξάςεηε ζσζηό ή ιάζνο δίπια από θάζε δήισζε.                                           (4Φ0,25=1κ) 
η. Οη ιαγνί είλαη θπηνθάγνη νξγαληζκνί. Σ 

ηη. Αλ εμαθαληζηνύλ νη ηζίριεο ηόηε ζα εμαθαληζηνύλ θαη ηα γεξάθηα. Λ 

ηηη. Οη αιεπνύδεο είλαη πακθάγεο ζην νηθνζύζηεκα πνπ κειεηά ην ηξνθηθό πιέγκα. Λ 

ηλ. Οη λπθίηζεο είλαη θνξπθαίνη ζεξεπηέο. Λ 

 

5.β. ην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα αο ππνζέζνπκε πσο εμαθαλίδνληαη νη Αξνπξαίνη. Να 

γξάςεηε θαη λα αηηηνινγήζεηε ην πώο πηζηεύεηαη ζα επεξεαζηνύλ νη αιεπνύδεο θαη νη 

λπθίηζεο.               (2Φ0.5=1κ) 

Αιεπνύδεο: Θα αλαγθαζηνύλ λα ηξέθνληαη πεξηζζόηεξν κε ζθίνπξνπο, ιαγνύο. 

Νπθίηζεο: Θα εμαθαληζηνύλ αθνύ ηξέθνληαη κόλν κε αξνπξαίνπο. 

 
6.α. ην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη έλα κηθξνζθόπην κε ην νπνίν νη ζεκεξηλνί επηζηήκνλεο 
θάλνπλ ηηο δηθέο ηνπο παξαηεξήζεηο. Να νλνκάζεηε ηα κέξε 1-4 ηνπ νξγάλνπ.        (4Φ0.25=1κ) 

 

 1. Οπηηθή ηξάπεδα 

 2. Φσηεηλή πεγή 

 3. Μαθξνκεηξηθόο θνριίαο 

 4. Μηθξνκεηξηθόο θνριίαο 
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6.β. Να γξάςεηε δίπια από θάζε πξόηαζε ηα βήκαηα ηεο επηζηεκνληθήο κεζόδνπ κε ηελ 
ζσζηή ζεηξά όπσο ηα αθνινύζεζε ν Σδόδεθ Πξίζηιεϋ κε ην πείξακα ηνπ.        
                                                                                                                                             (4Φ0,25=1κ) 
 

Τπόζεζε, πκπέξαζκα, Παξαηήξεζε, Πείξακα 
 

η. Ο Τδόδεθ Πξίζηιεϋ παξαηήξεζε πσο ηα θπηά παξάγνπλ θάπνην αέξην ην νπνίν ρξεηάδνληαη ηα δώα 

γηα ηελ αλαπλνή ηνπο. Έθαλε έηζη κηα Παξαηήξεζε 

ηη. Σθέθηεθε πσο ην αέξην απηό ζα πξέπεη λα είλαη ην νμπγόλν. Υπόζεζε 

ηηη. Έβαιε ζε κηα γπάια έλα θπηό θαη έλα πνληίθη θαη ηα άθεζε γηα ιίγεο κέξεο. Πείξακα 

ηλ. Μεηά από θάπνηεο κέξεο κέζα ζηελ γπάια δνύζε θαη ην θπηό θαη ην πνληίθη νπόηε ζπκπέξαλε πσο 

ην θπηό δίλεη ζην πνληίθη νμπγόλν. Σπκπέξαζκα 

 
 
ΜΔΡΟ Γ' : Να απαληήζεηε ΜΟΝΟ ΓΤΟ (2) από ηηο ηξεηο (3) εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ.            
Κάζε εξώηεζε βαζκνινγείηαη κε ηξεηο (3) κνλάδεο. (Σύλνιν 6 κνλάδεο) 
 
1. ηελ πην θάησ εηθόλα θαίλεηαη ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν δεκηνπξγείηαη ην θαηλόκελν ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ.  Να απαληήζεηε ζρεηηθά κε απηό ηηο πην θάησ εξσηήζεηο. 

 

1.α. Να εμεγήζεηε ην ξόιν ηεο θσηνζύλζεζεο γηα ηε δηαηήξεζε ζηαζεξώλ πνζνηήησλ 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηελ αηκόζθαηξα.               (1Φ1κ) 

Τα θπηά απνξξνθνύλ ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα από ηελ αηκόζθαηξα θαη ην ρξεζηκνπνηνύλ ζαλ 

πξώηε ύιε γηα λα θάλνπλ θσηνζύλζεζε. Έηζη κεηώλεηαη ην CO2 ζηελ αηκόζθαηξα. 

1.β. Να γξάςεηε ζσζηό ή ιάζνο δίπια από θάζε δήισζε.                                           (4Φ0.25=1κ) 

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

επέηξεπαλ ηελ αλάπηπμε ηεο δσήο ζηνλ πιαλήηε. Σ 

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

άλζξαθα ζηελ αηκόζθαηξα. Λ 

ηηη. Ζ κείσζε ησλ ηξνπηθώλ δαζώλ απμάλεη έληνλα ην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Σ 

ηλ. Σηα ζεξκνθήπηα όπνπ θαιιηεξγνύληαη θπηά, ε ζεξκνθξαζία είλαη κεγαιύηεξε από ηελ εμσηεξηθή 

ζεξκνθξαζία. Σ 
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1.γ. Να θπθιώζεηε ην ζσζηό ζηηο πην θάησ εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο.            (2Φ0.5=1κ) 

η. Έλα από ηα αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ είλαη: 

1. Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα 

2. Ομπγόλν 

3. Άδσην 

4. Νεξό 

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

1. Καζεκεξηλή ρξήζε απηνθηλήηνπ 

2. Αλαθύθισζε 

3. Αλνηρηά παξάζπξα θαη αλακκέλν ην θιηκαηηζηηθό 

4. Αλακκέλν ην θσο ρσξίο ιόγν 

 

2.α. Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ πνπ δείρλνπλ ηα βέιε κε 
αξηζκνύο 1 έσο 4 ζηελ πην θάησ εηθόλα.                                                           (4Φ0,25=1κ) 
 
 
                                           1 Πλεύκνλεο 
 
                                           2 Καξδηά 
 
                                           3 Σηνκάρη 
 
                                           4 Λεπηό έληεξν 

         
 
 
2.β. Να αληηζηνηρήζεηε ηα όξγαλα ηνπ αλζξσπίλνπ ζώκαηνο κε ηελ ιεηηνπξγία πνπ 
επηηεινύλ.                                                                                                             (4Φ0,25=1κ) 
 

Όξγαλν Λεηηνπξγία Αληηζηνηρία 

1. Πλεύκνλεο Α. Απνζεθεύεηαη πξνζσξηλά ε ηξνθή. 1 Γ 

2. Νεθξνί Β. Οινθιεξώλεηαη ε πέςε ηεο ηξνθήο. 2 Γ 

3. Λεπηό 
έληεξν 

Γ. Πξόζιεςε νμπγόλνπ. 3 Β 

4. Σηνκάρη Γ. Απαιιάζζεη ηνλ νξγαληζκό από βιαβεξέο 
νπζίεο.  

4 Α 

 
2.γ. ηελ πην θάησ εηθόλα θαίλνληαη ην πεπηηθό θαη ην θπθινθνξηθό ζύζηεκα. Να 
εμεγήζεηε κε πνην ηξόπν απηά ηα νξγαληθά ζπζηήκαηα ζπλεξγάδνληαη κεηαμύ ηνπο.                                                                                             

                                                                                                        (1κ) 
Σην πεπηηθό ζύζηεκα ε ηξνθή δηαζπάηαη θαη ηα κηθξά κόξηα πνπ 

πξνθύπηνπλ απνξξνθώληαη ζην ιεπηό έληεξν κπαίλνληαο έηζη ζην 

αίκα. Γειαδή από ην ιεπηό έληεξν ζα κεηαθεξζνύλ ζηα θύηηαξα κε ην 

θπθινθνξηθό ζύζηεκα (αίκα θαη αγγεία). 
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3.α. Αθνύ δείηε πξνζεθηηθά ην επόκελν ζρήκα λα νλνκάζεηε ηα αξηζκεκέλα κέξε.            (4Φ0.25=1κ)                                                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.β. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο.                                           (4Φ0,25=1κ)                                                                         

Οη δύν σνζήθεο ηεο γπλαίθαο έρνπλ ζρήκα ζαλ ακύγδαιν θαη πεξηέρνπλ κέζα ηα σάξηα . Μηα θνξά 

πεξίπνπ ηνλ κήλα, ην σάξην κε ηε δξάζε ζπγθεθξηκέλσλ νξκνλώλ, απειεπζεξώλεηαη από ηελ 

σνζήθε θαη θαηαιήγεη ζηνλ σαγσγό πνπ κνηάδεη κε ζάιπηγγα. 

 

3.γ. Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα κε ηηο δηαθνξέο πνπ έρνπλ κεηαμύ ηνπο έλα σάξην 

θαη έλα ζπεξκαηνδσάξην.                                                                                                  (4Φ0.25=1κ) 

 

 πεξκαηνδσάξην Χάξην 

ρήκα 
Υδξνδπλακηθό ή καθξόζηελν ή καθξύ ζηξνγγπιό 

Μέγεζνο 
Μηθξό Μεγαιύηεξν 

 

 

 

 

 

Οη Δηζεγήηξηεο       Η Γηεπζύληξηα 
 
 
 
Ζιηάλα Λύηξα 
 Άληξε Μαπξνπδή 
 
 
Γέζπνηλα Γξάθνπ 

   

      1 Ωαγσγόο ή ζάιπηγγα 

2 Ωάξην 

3 Ωνζήθε 

4 Μήηξα 

5 Τξάρεινο ηεο κήηξαο 

6 Κόιπνο 
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ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΥΟΛΗ ΜΙΣΗ ΛΕΜΤΘΟΤ         ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2013 – 2014 

ΓΡΑΠΣΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 

ΜΑΘΗΜΑ: Φσσιογνωστικά    ΣΑΞΗ:  Α΄ Γσμνασίοσ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  17/06/2014    ΔΙΑΡΚΕΙΑ:  1½ ώρες 

        ΑΡ. ΜΑΘΗΣΩΝ: 11 

 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ: ……………………………………………………………..…….  ΑΡ.: …… 

 

Το παπόν εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από ηπία μέπη Α, Β, Γ 
και βαθμολογείηαι με είκοζι (20) μονάδερ. 

Οι απανηήζειρ να γπάθονηαι πάνω ζηο δοκίμιο 
ηο οποίο θα επιζηπαθεί ζηο ηέλορ ηηρ εξέηαζηρ. 

Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από οκηώ (8) ζελίδερ. 

 
ΜΕΡΟΣ Α΄:  
Να απαντιςετε ςε ΟΛΕ τισ ερωτιςεισ 1 – 6.  Κάκε ορκι απάντθςθ βακμολογείται με μία (1) 
μονάδα. 
 
1. Να γράψετε τα μζρθ του φυτικοφ κυττάρου που δείχνονται ςτο ςχιμα.  (4 Χ 0,25 = 1 μον.) 

 
2. Οι δφο πιο κάτω οργανιςμοί ανικουν ςτο ίδιο βαςίλειο αλλά ςε διαφορετικι ΣΥΝΟΜΟΤΑΞΙΑ.  Να 

γράψετε τθ ςυνομοταξία ςτθν οποία ανικει ο κάκε οργανιςμόσ (το βασίλειο ζχει μόνο δφο 
Συνομοταξίες).         (2 χ 0,5 = 1 μον.) 

Οργανιςμόσ Συνομοταξία 

  

 

πονδυλωτά 

  

 

Αςπόνδυλα 

 

 

Κυτταρικό 
τοίχωμα 

Πυρινασ 

Μιτοχόνδριο 

Χυποτόπιο 

Βαθμόρ:………/20 

Ολογ.:…………….. 

Υπογ.: ……………. 
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3. Να εξθγιςετε τι είναι θ διαδικαςία τθσ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΘΣ.     (1 μον.) 

Είναι θ διαδικαςία που γίνεται ςτουσ χλωροπλάςτεσ όπου το φυτό ενϊνει το διοξείδιο του 

άνκρακα και το νερό που παίρνει χρθςιμοποιϊντασ τθν ενζργεια του ιλιου που δεςμεφεται από 

τθν χλωροφφλλθ και παράγει κρεπτικζσ ουςίεσ (γλυκόηθ-άμυλο).  Σαυτόχρονα παράγεται και 

οξυγόνο. 

 
4. Να γράψετε τι ςθμαίνουν οι πιο κάτω ζννοιεσ:     (2 χ 0,5 = 1 μον.) 

 

Αυτότροφοι οργανιςμοί ι παραγωγοί Ετερότροφοι οργανιςμοί ι καταναλωτζσ 

Είναι οι οργανιςμοί που χρθςιμοποιϊντασ ςαν 
απλζσ πρϊτεσ φλεσ το νερό και το διοξείδιο του 
άνκρακα και μζςω τθσ διαδικαςίασ τθσ 
φωτοςφνκεςθσ ςυνκζτουν κρεπτικζσ ουςίεσ 
(γλυκόηθ-άμυλο). 

Είναι οι οργανιςμοί που δεν μποροφν να κάνουν 
φωτοςφνκεςθ για να παράγουν τισ κρεπτικζσ 
ουςίεσ που χρειάηονται και τισ παίρνουν 
τρϊγοντασ άλλουσ ηωντανοφσ οργανιςμοφσ. 

 

5. Να ςυμπλθρϊςετε τα πιο κάτω κουτιά ϊςτε να δθμιουργιςετε μια τροφικι αλυςίδα ςτθν οποία 
να ςυμμετζχουν ο λαγόσ και το φίδι.      (4 χ 0,25 = 1 μον.) 

 

 
 

6. Να ςυμπλθρϊςετε ςτο παρακάτω ςχεδιάγραμμα του αναπαραγωγικοφ ςυςτιματοσ τθσ γυναίκασ, 
για κακεμιά από τισ ενδείξεισ, το όνομα κάκε οργάνου.    (4 χ 0,25 = 1 μον.) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κόλποσ 

άλπιγγα 

Ωοκικθ 

Μιτρα 

Χορτάρι Λαγόσ Φίδι πιηαετόσ 
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ΜΕΡΟΣ Β΄: 

Από τισ ζξι (6) ερωτιςεισ να απαντιςετε ΜΟΝΟ ΣΙ ΣΕΕΡΙ (4).  Κάκε ορκι απάντθςθ 
βακμολογείται με δφο (2) μονάδεσ. 
 
1. Να ςυμπλθρϊςετε το πιο κάτω διάγραμμα, για τθν Επιςτθμονικι Μζκοδο, αξιοποιϊντασ τισ 

ακόλουκεσ έννοιες που παρατίκενται αλφαβθτικά:    (8 χ 0,25 = 2 μον.) 
 

Αποτελζςματα, Διατφπωςθ υπόκεςθσ, Διατφπωςθ νζασ υπόκεςθσ, Διάψευςθ – απόρριψθ 
υπόκεςθσ, Ερϊτθμα, Επιβεβαίωςθ – αποδοχι  υπόκεςθσ,   Παρατιρθςθ,   Πείραμα,   
υμπεράςματα. 

 
 
2. α. Να ςυμπλθρϊςετε τισ ενδείξεισ που αναφζρονται ςτα διάφορα μζρθ του μικροςκοπίου που 

δείχνονται ςτο πιο κάτω ςχιμα.       (6 Χ 0,25 = 1,5 μον.) 

 

 
 

β. Να δϊςετε ζναν οριςμό για το τι είναι κφτταρο.     (0,5 μον.) 

Κφτταρο είναι θ δομικι και λειτουργικι μονάδα τθσ ηωισ. 

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

Προςοφκάλμιοι φακοί 

Αντικειμενικοί φακοί 

Οπτικι τράπεηα 

Φωτεινι πθγι 

Μακρομετρικόσ 
κοχλίασ 

Μικρομετρικόσ 
κοχλίασ 

Παρατιρθςθ 

Ερϊτθμα 

Πείραμα 

Διατφπωςθ υπόκεςθσ 

υμπζραςμα 

Αποτελζςματα 

Διάψευςθ – απόρριψθ υπόκεςθσ 

Διατφπωςθ νζασ υπόκεςθσ 
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3. α. Να ςυμπλθρϊςετε το πιο κάτω διάγραμμα ςχετικά με τθ φωτοςφνκεςθ. (6 χ 0,25 = 1,5 μον.) 

 

 
 

 

 
β. Να αναφζρετε γιατί θ μείωςθ των δαςϊν ενιςχφει το φαινόμενο του κερμοκθπίου. (0,5 μον.) 

Διότι μειϊνεται θ ποςότθτα του διοξειδίου του άνκρακα που απορροφάται από τθν 

ατμόςφαιρα μζςω τθσ διαδικαςίασ τθσ φωτοςφνκεςθσ. 

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

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

 

4. Να αντιςτοιχίςετε κάκε οργανικό ςφςτθμα με τα όργανα που το αποτελοφν.  (8 χ 0,25 = 2 μον.) 
 

Α/Α Οργανικό φςτθμα Αντιςτοίχθςθ Γρ. Όργανα Οργανικοφ υςτιματοσ 

1. 
Ερειςτικό  (ςτθρικτικό) 
Σφςτθμα 

1 - Δ Α 
Ρζοσ, όςχεο, ουρικρα, προςτάτθσ, 
ςπερματοδόχεσ κφςτεισ, ςπερματικοί 
πόροι, επιδιδυμίδεσ και όρχεισ. 

2. 
 
Μυϊκό ςφςτθμα 

2 - Ε Β 
Αιδοίο, κόλποσ, μιτρα, ωαγωγοί και 
ωοκικεσ. 

3. Ρεπτικό ςφςτθμα 3 - Σ Γ 
Ουρικρα, ουροδόχοσ κφςτθ, ουρθτιρεσ 
και νεφροί. 

4. 
Αναπνευςτικό  
ςφςτθμα 

4 - Η Δ 
Οςτά, χόνδροι, ςφνδεςμοι και τζνοντεσ. 

5. Κυκλοφορικό ςφςτθμα 5 - Θ Ε 
Μφεσ (ποντικοί) ςκελετικοί και λείοι, και 
ο μυσ τθσ καρδιάσ. 

6. 
Ουροποιθτικό ςφςτθμα 
(Απεκκριτικό ςφςτθμα) 

6 - Γ ΣΤ 
Στοματικι κοιλότθτα, φάρυγγασ, 
οιςοφάγοσ, ςτομάχι (γαςτζρα), λεπτό 
ζντερο, χοντρό ι παχφ ζντερο, πρωκτόσ. 

7. 
Αναπαραγωγικό ι 
γεννθτικό ςφςτθμα ςτον 
άνδρα 

7 - Α Η 
ινικζσ κοιλότθτεσ, φάρυγγασ, λάρυγγασ, 
τραχεία, βρόγχοι και πνεφμονεσ. 

8 
Αναπαραγωγικό 
ι γεννθτικό ςφςτθμα ςτθ 
γυναίκα 

8 - Β Θ 
Καρδία, αίμα και αιμοφόρα αγγεία 
(αρτθρίεσ, τριχοειδι και φλζβεσ). 

 

 

 

 

 

 

Φωτεινι ενζργεια 

Χλωροφφλλθ 

 

CO2 

 

Θ2Ο 

 

Γλυκόηθ 
Άμυλο 

 

Ο2 

Ρρϊτεσ Φλεσ Απαραίτθτοι Ραράγοντεσ Ρροϊόντα 
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5. α. Να ςυμπλθρϊςετε το ακόλουκο εννοιολογικό διάγραμμα που αφορά ςτθν ταξινόμθςθ του 
ζμβιου κόςμου του πλανιτθ μασ.       (5 χ 0,25 = 1,25μον.) 

 
 

β. Να γράψετε τθν ομοταξία που ανικει ο κάκε ζνασ από τουσ τρεισ οργανιςμοφσ ςτο πιο κάτω 
πίνακα.          (3 χ 0,25 = 0,75 μον.) 
 

Οργανιςμόσ Χαρακτθριςτικά Γνωρίςματα Ομοταξία 

1 

Γεννιοφνται ςτθν ξθρά από αβγά με ςκλθρό κζλυφοσ.   
Τα περιςςότερα ζχουν τθν ικανότθτα να πετοφν.  
Αναπνζουν με πνεφμονεσ. 
Το δζρμα τουσ καλφπτεται με φτερά. 

ΠΣΘΝΑ 

2 

Γεννιοφνται και μεγαλϊνουν αρχικά ςτο νερό 
αναπνζοντασ με βράγχια.  
Στθ ςυνζχεια, μεταμορφϊνονται αναπτφςςοντασ τθν 
ικανότθτα να ηουν και ςτθ ξθρά αναπνζοντασ με 
πνεφμονεσ. Γεννοφν αβγά ςτο νερό.  
Το δζρμα τουσ είναι λείο και πάντοτε υγρό. 

ΑΜΦΙΒΙΑ 

3 

Δεν γεννοφν αβγά, αλλά «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. 

ΘΘΛΑΣΙΚΑ 

 
6. Να ςυμπλθρϊςετε ςτο πιο κάτω ςχιμα του γεννθτικοφ ςυςτιματοσ του άντρα, για κάκε μια από 

τισ ενδείξεισ, το όνομα κάκε οργάνου.      (8 χ 0,25 = 2 μον.) 
 

 
 

Προςτάτθσ αδζνασ 

περματικόσ Πόροσ 

Επιδιδυμίδα 

Ουρικρα 

περματοδόχοσ κφςτθ 

Πζοσ 

Όρχισ 

Όςχεο 

ΗΩΑ ΦΤΣΑ ΜΤΚΘΣΕ ΜΟΝΘΡΘ ΠΡΩΣΙΣΑ 
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ΜΕΡΟΣ Γ΄: 
Από τισ τρεισ (3) ερωτιςεισ να απαντιςετε ΜΟΝΟ ΣΙ ΔΤΟ (2).  Κάκε πλιρθσ απάντθςθ 
βακμολογείται με τρεισ (3) μονάδεσ. 
 
1. Το πιο κάτω ςχιμα δείχνει ζνα δαςικό τροφικό πλζγμα.  Αφοφ το μελετιςετε προςεκτικά να 

απαντιςετε ςτισ πιο κάτω ερωτιςεισ. 
 

 

α. Να ονομάςετε:         (4 χ 0,25 = 1 μον.) 
 

Ι. Ζναν Σαρκοφάγο οργανιςμό Αλεποφ 

ΙΙ. Ζναν Φυτοφάγο οργανιςμό κίουροσ 

ΙΙΙ. Ζναν Ραραγωγό Φυτά 

IV. Ζναν Κορυφαίο Θθρευτι Γεράκι 

 

β. Με βάςθ το πιο πάνω τροφικό πλζγμα να ςχεδιάςετε  (να γράψετε) μία τροφικι αλυςίδα με 
τζςςερισ (4) οργανιςμοφσ που να ξεκινά από τα ςαρκοφάγα ζντομα.  (4 χ 0,25 = 1 μον.) 

 

 

 
γ. Με βάςθ τθ κζςθ τουσ ςε μια τροφικι αλυςίδα, πϊσ μποροφν να ονομαςτοφν τα ηϊα; 

           (0,25 μον.) 
 

Ετερότροφοι οργανιςμοί ι καταναλωτζσ 
 

 

αρκοφάγα ζντομα Αράχνεσ Εντομοφάγα 
πουλιά 

Κουκουβάγια 
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δ. Να αναφζρετε από ποφ εξαςφαλίηουν τθν ενζργεια τουσ όλοι οι ηωντανοί οργανιςμοί. 
           (0,25 μον.) 

Από το ιλιο. 
 
ε. Να εξθγιςετε ποιο είναι πιο χριςιμο, για να καταλάβουμε τισ τροφικζσ ςχζςεισ μεταξφ των 

οργανιςμϊν, ζνα τροφικό πλζγμα ι μια τροφικι αλυςίδα.    (0,5 μον.) 

 

Σο τροφικό πλζγμα, διότι μασ δίνει πιο αλθκινι και ολοκλθρωμζνθ εικόνα των ςχζςεων 
ςτο οικοςφςτθμα.  

 
 
 

2. α. Να ονομάςετε τα δφο πιο κάτω κφτταρα και επίςθσ να ονομάςετε τα μζρθ τουσ που 
 δείχνονται ςτα δφο πιο κάτω ςχιματα.     (8 χ 0,25 = 2 μον.) 

 

 

 

 

β. Να γράψετε ςτον πιο κάτω πίνακα δφο διαφορζσ μεταξφ των δφο πιο πάνω κυττάρων. 
(4 χ 0,25 = 1 μον.) 
 

Κφτταρο Α Κφτταρο Β 

Κινείται Δεν κινείται από μόνο του 

Ζχει ςχιμα μακρόςτενο Ζχει ςχιμα ςφαιρικό 

Πυρινασ 

Κυτταρόπλαςμα 

Κυτταρικι μεμβράνθ 

Πνομα κυττάρου:  Ωάριο 
Β 

Ουρά Πυρινασ Κεφαλι 

Πνομα κυττάρου:  περματοηωάριο 
Α 
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3. α. Στον πιο κάτω πίνακα φαίνεται θ ταξινόμθςθ του ανκρϊπου με τθ ςωςτι ςειρά ταξινόμθςθσ. 
Να γράψετε ςτον πίνακα τα μζρθ τθσ ταξινομικισ ομάδασ που αντιςτοιχοφν ςτθν ταξινόμθςθ 
του ανκρϊπου.        (8 χ 0,25 = 2 μον.) 

 

Σάξθ, Γζνοσ, Βαςίλειο, Είδοσ, Οικογζνεια, Τποτάξθ, Ομοταξία, υνομοταξία 
 

Σαξινομικι Ομάδα Άνκρωποσ 

Βαςίλειο Ηϊα 

υνομοταξία Σπονδυλωτά 

Ομοταξία Θθλαςτικά 

Σάξθ Ρρωτεφοντα 

Τποτάξθ Ανκρωποειδι 

Οικογζνεια Ανκρωπίδεσ 

Γζνοσ Homo 

Είδοσ Homo sapiens 

 

β. Θ ταξινομικι ομάδα που ονομάηεται ΕΙΔΟΣ μπορεί να οριςτεί ςαν:   (0,5 μον.) 

Σο ςφνολο των οργανιςμϊν που μποροφν και ηευγαρϊνουν ελεφκερα και να παράγουν 
γόνιμουσ απογόνουσ. 
 

γ. Ο πιο κάτω πίνακασ δείχνει οκτϊ (8) διαφορετικά ηϊα. 

  
    

 
 

Μφδι Ιγκουάνα Μυρμιγκι  Ψάρι Σαρανταποδαροφςα Δελφίνι Ρεριςτζρι Μζλιςςα 

 

Ι. Να ονομάςετε τθ ςυνομοταξία ςτθν οποία ανικουν θ μζλιςςα και το μφδι. (0,25 μον.) 

 Αςπόνδυλα 

ΙΙ. Να αναφζρετε τθ βαςικι διαφορά μεταξφ των δφο ςυνομοταξιϊν των ηϊων. (0,25 μον.) 

 Σα ςπονδυλωτά ζχουν ςπονδυλικι ςτιλθ ενϊ τα αςπόνδυλα όχι. 

 

ΤΕΛΟΣ 

 

          Ο Διευκυντισ 

 

 

          Αλζξανδροσ Σπανόσ 
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α. Στον πιο κάτω πίνακα φαίνεται θ ταξινόμθςθ του ανκρϊπου με τθ ςωςτι ςειρά ταξινόμθςθσ. 
Να γράψετε ςτον πίνακα τα μζρθ τθσ ταξινομικισ ομάδασ που αντιςτοιχοφν ςτθν ταξινόμθςθ 
του ανκρϊπου.        (8 χ 0,25 = 2 μον.) 

 

Σάξθ, Γζνοσ, Βαςίλειο, Είδοσ, Οικογζνεια, Τποτάξθ, Ομοταξία, υνομοταξία 
 

Σαξινομικι Ομάδα Άνκρωποσ 

 Ηϊα 

 Σπονδυλωτά 

 Θθλαςτικά 

 Ρρωτεφοντα 

 Ανκρωποειδι 

 Ανκρωπίδεσ 

 Homo 

 Homo sapiens 

 

β. Θ ταξινομικι ομάδα που ονομάηεται ΕΙΔΟΣ μπορεί να οριςτεί ςαν:   (0,5 μον.) 

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

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

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

γ. Ο πιο κάτω πίνακασ δείχνει οκτϊ (8) διαφορετικά ηϊα. 

  
    

 
 

Μφδι Ιγκουάνα Μυρμιγκι  Ψάρι Σαρανταποδαροφςα Δελφίνι Ρεριςτζρι Μζλιςςα 

 

Ι. Να ονομάςετε τθ ςυνομοταξία ςτθν οποία ανικουν θ μζλιςςα και το μφδι. (0,25 μον.) 

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

ΙΙ. Να αναφζρετε τθ βαςικι διαφορά μεταξφ των δφο ςυνομοταξιϊν των ηϊων. (0,25 μον.) 

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

 

ΤΕΛΟΣ 

 

Ο ειςθγθτισ   Θ ςυντονίςτρια Β. Δ. Αϋ   Ο Διευκυντισ 

 

 

Γιϊργοσ Ραπαδόπουλοσ Ανδροφλα Χαραλάμπουσ   Αλζξανδροσ Σπανόσ 
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ΟΓΗΓΙΔ:   Σν γξαπηό απνηειείηαη από 7 ζελίδες. 

                     Να γξάθεηε κε κπιε ή καύξν κειάλη. 

                    Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε δηνξζωηηθνύ. 

 

 

 

1. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο.                                                   

α.  Ζ δηαδηθαζία απειεπζέξσζεο ηνπ σαξίνπ από ηελ σνζήθε νλνκάδεηαη σνξξεμία. 
β.  Οη δύν σνζήθεο ηεο γπλαίθαο έρνπλ ζρήκα ζαλ ακύγδαιν θαη πεξηέρνπλ κέζα ηα σάξηα. 
 
  

2. «Όια ηα θύηηαξα ηεο ακπγδαιηάο έρνπλ ριωξνπιάζηεο θαη κηηνρόλδξηα». 

 Ζ παξαπάλσ πξόηαζε είλαη ζσζηή ή ιαλζαζκέλε θαη γηαηί; 

Δίλαη ιαλζαζκέλε γηαηί κόλν ζηα πξάζηλα κέξε ηωλ θπηώλ ππάξρνπλ ριωξνπιάζηεο. 

 
3. Οη πην θάησ εηθόλεο παξνπζηάδνπλ νξγαληζκνύο από θάζε Βαζίιεην. Να γξάςεηε ην 

θαηάιιειν όλνκα θάζε Βαζηιείνπ ζην δηπιαλό θνπηάθη.                                      
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                ΟΡΓΑΝΙΜΟΙ          ΒΑΙΛΔΙΟ 

  

 

Μνλήξε 

  

 

Φπηά 

 
 
 

Εώα 

 

 

Μύθεηεο 

ΓΤΜΝΑΙΟ ΓΡΟΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑ                                ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2013-2014 

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 
ΜΑΘΗΜΑ: Βηνινγία                                                           ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ:12 /06/2014 

ΣΑΞΗ:  Α΄ Γπκλαζίνπ                                                            Βαζκόο :………..............    

Υξόλνο: 1,5 ώξεο                                            Τπνγξαθή Καζεγεηή :......................... 
 
Ολνκαηεπώλπκν  καζεηή/ηξηαο:.................................................................................  

Σκήκα: ………………….                                                                 Αξ. ………………..                                                                 

ΜΔΡΟ Α΄: Απνηειείηαη από έμη (6) εξωηήζεηο. Κάζε ζωζηή απάληεζε 

βαζκνινγείηαη κε κία (1) κνλάδα. Να απαληήζεηε ζε ΟΛΔ ηηο εξωηήζεηο.  
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4.  Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο κε ην γξάκκα (), αλ είλαη ζσζηέο ή κε ην 

γξάκκα (Λ), αλ είλαη ιαλζαζκέλεο:                

          

     (α) Τα Μνλήξε είλαη κνλνθύηηαξνη νξγαληζκνί ρσξίο ππξήλα.   …Σ…. 

     (β) Τα Φπηά είλαη πνιπθύηηαξνη νξγαληζκνί πνπ θσηνζπλζέηνπλ.  …Σ. 

      (γ) Τα Πξώηηζηα είλαη πνιπθύηηαξνη νξγαληζκνί.    …Λ 

      (δ) Ο άλζξσπνο αλήθεη ζην Βαζίιεην ησλ Εώσλ.    ..Σ.. 

 
 

 

5.  α. Πώο ζα κπνξνύζε λα νλνκαζηεί ε ηξνθηθή ζρέζε κεηαμύ ρνξηαξηνύ, ιαγνύ θαη αιεπνύο;       

                                                                                          
…………Τξνθηθή αιπζίδα……………………………………………………. 

 

β. Πνηνη από ηνπο πην πάλσ νξγαληζκνύο είλαη θαηαλαισηέο; 

………Ο ιαγόο θαη ε αιεπνύ…………………………………………………….. 

 

6. Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα. 

  

ΟΡΓΑΝΟ 
 

ΟΝΟΜΑ ΟΡΓΑΝΟΤ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΟΡΓΑΝΟΤ 

 

 
 

 
 
 
Νεθξνί 

 
Τν όξγαλν απηό βνεζάεη ζηε 
δεκηνπξγία ησλ …νύξσλ………, 
απνκαθξύλνληαο από ην αίκα ηηο 
βιαβεξέο νπζίεο. 
 
 

 

 

 
 
Πλεύκνλεο  

 
Βνεζνύλ ζηε ιεηηνπξγία ηεο 
…αλαπλνήο……. 

 
 

 

 

 

 

 χορτάρι λαγός αλεπού 
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ΜΔΡΟ Β΄: Απνηειείηαη από έμη (6) εξωηήζεηο. Κάζε ζωζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 

δύν (2) κνλάδεο. Να απαληήζεηε ΜΟΝΟ ζε ηέζζεξηο (4) από ηηο έμη (6) εξωηήζεηο. 

 
1.  Ζ ειηά ζεσξείηαη έλα παξαδνζηαθά Διιεληθό δέληξν   
 από ην νπνίν επσθεινύκαζηε πνιιά πξντόληα όπσο ην  
ειαηόιαδν. 
α. Δίλαη πνιπθύηηαξνο ή κνλνθύηηαξνο νξγαληζκόο ε 

ειηά;…Πνιπθύηηαξνο ………………………………        (κνλ.0.5) 

β. Σε πνην βαζίιεην αλήθεη ε ειηά; Φπηώλ…        (κνλ.0.5) 
γ. Να αλαθέξεηε δύν θπηηαξηθά νξγαλίδηα πνπ 
 βξίζθνληαη ζηα θύηηαξα ησλ θύιισλ ηεο ειηάο  θαη 
 δελ ππάξρνπλ ζηα δηθά καο, δσηθά θύηηαξα.                 (κνλ. 1) 
 
η.……Χισξνπιάζηεο…………………      ηη ……Κπηηαξηθό ηνίρσκα………….. 
 

2. Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ πνπ θαίλνληαη ζην παξαθάησ 

ζρεδηάγξακκα.                                                                                                                  (κνλ. 2)                        

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

3.  α. Να γξάςεηε ζην παξαθάησ ζρεδηάγξακκα θπηηάξνπ, γηα θάζε κηα από ηηο ελδείμεηο, ην όλνκα 

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

       

                                                   
 

β. Τν πην πάλσ θύηηαξν είλαη……θπηηθό……..                                             (κνλ. 0,5)       

 
 

ΟΡΓΑΝΟ 

1: Πλεύκνλεο 

2: Σηνκάρη 

3: Λεπηό έληεξν 

4:Παρύ έληεξν 

Κσηηαρική 

μεμβράνη 

Πσρήνας  

Κσηηαρόπλαζμα 

Κσηηαρικό 

ηοίτωμα 

Χσμοηόπιο 

Χλωροπλάζηης 
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4. Τα δώα Α, Β, Γ θαη Γ είλαη ζπνλδπισηά.                                                                      (κνλ. 2) 

 Τν δών Α, έρεη δέξκα κε θνιίδεο θαη έρεη πλεύκνλεο. 

 Τν δών Β, έρεη δέξκα κε ηξίρεο, είλαη ηεηξάπνδν θαη  ζειάδεη ηα κηθξά ηνπ κεηά ηνλ 
ηνθεηό. 

 Τν δών Γ, έρεη δέξκα κε ιέπηα, πηεξύγηα θαη βξάγρηα. 

 Τν δών Γ , έρεη ιείν θαη πγξό δέξκα θαη γελλά απγά. 
 

Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ αθόινπζν πίλαθα, γξάθνληαο ζε πνηα νκνηαμία ζπνλδπιόδσσλ αλήθεη 
ην θάζε έλα από ηα δώα Α, Β, Γ θαη Γ. (1) 
 

 Σπνλδπισηό Α  Σπνλδπισηό Β                                 Σπνλδπισηό Γ Σπνλδπισηό Γ 

Οκνηαμία Δξπεηά 

 

Θειαζηηθά Ψάξηα Ακθίβηα 

 

5. α. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο ζηελ πην θάησ εηθόλα, έηζη ώζηε λα θαίλνληαη νη πξώηεο 
ύιεο, νη απαξαίηεηνη παξάγνληεο γηα ηε δηεμαγσγή ηεο θσηνζύλζεζεο, θαζώο θαη ηα 
πξντόληα ηεο θσηνζύλζεζεο.                                                                                          (κνλ. 1,5)       
 
 
 
 
 
                                                                                                                     
 
 
 
 
β. Να εμεγήζεηε δύν ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε  θσηνζύλζεζε  είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ 
ζπλέρηζε ηεο δσήο ζηνλ πιαλήηε.                                                                                   (κνλ. 0,5) 
 1. Με ηελ θωηνζύλζεζε παξάγεηαη νμπγόλν πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ αλαπλνή όιωλ 

ηωλ δωληαλώλ νξγαληζκώλ. 

2. Με ηελ θωηνζύλζεζε παξάγεηαη άκπιν πνπ είλαη ε ηξνθή ηωλ θπηώλ θαη θαη ηα γπηά 

είλαη ε ηξνθή ηωλ δώωλ.  

 

6. Να αληηζηνηρίζεηε ηα νξγαληθά ζπζηήκαηα πνπ εηθνλίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηνπο.     (κνλ. 2) 

                                                            
 
Α Β Γ Γ 
 
 
 

………

ιο ηοσ 

τ……………
………

οο……

Πέψη και 

απορρόφηση 

της τροφής  Γ 

 

Κυκλοφορία του 

αίματος και 

οξυγόνωση ιστών 

Α 
 

Στήριξη 

και 

κίνηση Β 
 

Αναπαραγωγή – 

δημιουργία 

απογόνων  Δ 
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  1.  Αθνύ κειεηήζεηε πξνζεθηηθά ην αθόινπζν ηξνθηθό πιέγκα λα απαληήζεηε ζηηο πην θάησ 
εξσηήζεηο. 

 

α. Να νλνκάζεηε:                                                                                                                (κνλ. 1) 

i. Έλα παξαγσγό Πνώδε θπηά 

ii. Έλα θνξπθαίν ζεξεπηή Αεηόο 

iii. Έλα θπηνθάγν Λαγόο 

iv. Έλα ζαξθνθάγν Αεηόο 

 

β. Να αλαθέξεηε δύν (2) νξγαληζκνύο πνπ αληαγσλίδνληαη κεηαμύ ηνπο γηα ηελ ηξνθή (κε βάζε 

ην ηξνθηθό πιέγκα πνπ θαίλεηαη πην πάλσ).                                                                      (κνλ. 1) 

Οξγαληζκόο 1 Οξγαληζκόο 2 Γηα πνηα ηξνθή αληαγωλίδνληαη; 

αιηγθάξη Λαγόο Πνώδε θπηά 

 

 γ. Να εμεγήζεηε πνηνη νξγαληζκνί ζα επεξεαζηνύλ θαη πώο, αλ απνκαθξπλζεί ν ιαγόο από ην 

πην πάλσ νηθνζύζηεκα.                                                                                                     (κνλ. 1) 

Τα πνώδε θπηά ζα απμεζνύλ θαη ν αεηόο ζα έρεη ιηγόηεξε ηξνθή. Τν κηθξό πηελό θαη ην 

ζθνπιίθη  θαζώο θαη ην ζαιηγθάξη ζα έρνπλ πεξηζζόηεξε ηξνθή αιιά ηα πηελά θαη νη ζαύξεο ζα 

κεησζνύλ γηαηί ν αεηόο ζα ηξέθεηαη κε απηά. 

 
 
 
 

ΜΔΡΟ Γ΄: Απνηειείηαη από ηξεηο (3) εξωηήζεηο.  

Κάζε ζωζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε ηξεηο (3) κνλάδεο.  

Να απαληήζεηε ΜΟΝΟ ζε δπν (2) από ηηο ηξεηο (3) εξωηήζεηο. 
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2. α. Σην δηπιαλό ζρεδηάγξακκα θαίλεηαη ην γελλεηηθό ζύζηεκα ηνπ άλδξα. Να  
    νλνκάζεηε ηα κέξε 1 - 4 :                                                                                          (κνλ. 1)                                                                                                              
 

                                                                           
  
     
 
 β. Σε πνην όξγαλν παξάγνληαη ηα ζπεξκαηνδσάξηα; …Όξρηο …………              (κνλ.0.5) 
 

  γ. Πνην όξγαλν είλαη ππεύζπλν γηα ηελ απνβνιή ηνπ ζπέξκαηνο έμσ από ην ζώκα  ηνπ 

άληξα; ……Οπξήζξα…………………………………………………              (κνλ.0,5) 

 

 δ.   Να γξάςεηε δπν (2) όξγαλα ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ άληξα πνπ 

 παξάγνπλ εθθξίκαηα.                                                                                          (κνλ. 1) 

  i. …Δπηδηδπκίδα……………   ii. ……Όξρηο …………. 

       

 
   
3. Γπν καζεηέο νξγάλσζαλ έλα πείξακα γηα λα ειέγμνπλ ηελ ππόζεζε: «το υως είναι 
απαραίτητος παράγοντας για την υωτοσύνθεση». Δπέιεμαλ δύν όκνηεο γιάζηξεο πνπ πεξηείραλ 
δύν 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 εμεγήζεηε γηαηί ζηε  δηαδηθαζία απνρξσκαηηζκνύ ηνπ θύιινπ  έξημαλ αξρηθά ην θύιιν ζε 
δεζηό λεξό;                                                                                                                       (κνλ. 0.5) 

 

 Σην ηέινο ησλ 5 εκεξώλ 

έθνςαλ έλα θύιιν από ηελ 

θάζε γιάζηξα, ην 

απνρξσκάηηζαλ θαη έιεγμαλ 

αλ είρε παξαρζεί άκπιν. 

  

1. …Πέος ……. 

 

  

2. …όρτις…….. 

 

3. …Επιδιδσμίδα……  

 

4. Προζηάηης αδένας  
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……Γηα λα καιαθώζεη ην θύιιν λα ζπάζεη ε θπηηαξηθή κεκβξάλε θαη λα βγεη ε ρισξνθύιιε πην 
εύθνια.                                                                                                                                              
β.  Πνην πιηθό ρξεζηκνπνίεζαλ γηα λα απνρξσκαηίζνπλ ηα θύιια;                                (κνλ. 0.5)                                                          
....νηλόπλεπκα......................................................................................................................... 
 
γ.  Γηαηί απνρξσκάηηζαλ ηα θύιια, πξηλ αληρλεύζνπλ ην άκπιν;                                     (κνλ. 0.5)                   
Γηαηί ην πξάζηλν ρξώκα ηεο ρισξνθύιιεο δελ καο αθήλεη λα αληρλεύζνπκε ην άκπιν. 
δ.  Πνηα ρεκηθή νπζία ρξεζηκνπνίεζαλ γηα λα αληρλεύζνπλ ην άκπιν;                          (κνλ. 0.5)         
Γηάιπκα ησδίνπ. 
ε. Τη ρξώκα πεξηκέλεηε λα έρεη ην θύιιν από ηε γιάζηξα Β κεηά ηελ αλίρλεπζε ακύινπ;  
Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                                    (κνλ. 1) 
……Κηηξηλσπό γηαηί ην θπηό ήηαλ ζην ζθνηάδη θαη εηζη δελ έθαλε θσηνζύλζεζε άξα δελ 

παξάρζεθε άκπιν. 

 
  

    
 
 
 
 
 

   

                                                                                                                              

  ΟΙ ΔΙΗΓΗΣΡΙΔ                                                                   Ο  ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ  
   Σηέιια Μάνπεξ                                                                     

   Αιεμάλδξα Σάββα                                                            Γξεγόξεο Χαηδεκάξθνπ 
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ΔΤΡΤΒΗΑΓΔΗΟ ΓΤΜΝΑΗΟ ΛΑΡΝΑΚΑ                             ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ 2013-2014 

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΗΟΤΝΗΟΤ 2014 

 

                   ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΓΟΚΗΜΗΟ ΑΠΟΣΔΛΔΗΣΑΗ ΑΠΟ ΔΠΣΑ (7) ΔΛΗΓΔ     

     1. Να γξάςεηε έλα δσληαλό νξγαληζκό πνπ αλήθεη ζην θάζε Βαζίιεην δσληαλώλ νξγαληζκώλ,                    

ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, όπσο θαίλεηαη ζην παξάδεηγκα           

Βαζίιεην δσληαλώλ νξγαληζκώλ  Εσληαλόο νξγαληζκόο 

Φπηά ιαηδηά 

Μύθεηεο καληηάξη 

Εώα αιεπνύ 

                                                                                                                                                 (2 x 0,5 = 1κ)                                                                                                                                               

 2. Να ζπκπιεξώζεηε κε ηηο θαηάιιειεο ιέμεηο ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα έηζη ώζηε λα 

πεξηγξάθεηαη ζσζηά ε δηαδηθαζία ηεο θσηνζύλζεζεο. 

 

(2 x 0,5 = 1κ) 

 

3. Να ζπκπιεξώζεηε ηελ πην θάησ πξόηαζε κε ηηο θαηάιιειεο ιέμεηο.                                                                 

Σα δηάθνξα όξγαλα ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ πνπ ζπλεξγάδνληαη κεηαμύ ηνπο γηα λα εθηειέζνπλ 

ηελ ……ίδηα……… ιεηηνπξγία απνηεινύλ έλα νξγαληθό …ζύζηεκα…………………  

                                                                                                                                             (2 x 0,5 = 1κ) 

 
ΜΑΘΖΜΑ: BΗΟΛΟΓΗΑ                                                         ΣΑΞΖ: Α΄ 

 
Βαζκόο: …………….................. 
 
Τπ. Καζεγ.: …………….…….... 

 
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ:10/06/2014                 ΥΡΟΝΟ:1 ΩΡA ΚΑΗ 30 ΛΔΠΣΑ 

 
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΜΑΘΖΣΖ/ΣΡΗΑ: 

 
ΣΜΖΜΑ:                                                                                                                         ΑΡ.: 

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

Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο. 

 

ΟΞΤΓΟΝΟ 

ΖΛΗΑΚΟ ΦΩ 

ΧΛΩΡΟΦΥΛΛΗ 

ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ 
ΤΟΥ 

ΑΝΘΡΑΚΑ 

ΝΕΡΟ ΓΛΥΚΟΖΗ-
ΑΜΥΛΟ 
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4. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο κε ηελ θαηάιιειε ιέμε.                      

   4.α. Ζ πάζεζε θαηά ηελ νπνία ν έλαο ή θαη νη δύν όξρεηο………… παξακέλνπλ ζηελ θνηιηαθή 
πεξηνρή νλνκάδεηαη θξπςνξρία. 

   4.β. Ζ καδηθή απνβνιή ηνπ ζπέξκαηνο……….. νλνκάδεηαη εθζπεξκάησζε.  

(2 x 0,5 = 1κ) 

   5. Να αλαθέξεηε δύν (2) θνηλά ραξαθηεξηζηηθά όισλ ησλ ηξνθηθώλ αιπζίδσλ.           

Ξεθηλνύλ κε θπηά  …………………………………………………………………………………………. 

ην ηέινο ππάξρνπλ νξγαληζκνί πνπ δελ ηξώγνληαη από θαλέλα ……………………………. 

Μπνξεί λα έρνπλ έλα ή πεξηζζόηεξα είδε δώσλ  ………………………………………………….  

                                                                                                                                                 (2 x 0,5 = 1κ) 

6. Να ζπκπιεξώζεηε ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα γηα λα δείμεηε πνηα είλαη ε πνξεία ηνπ 

ζπέξκαηνο από ηνπο όξρεηο κέρξη ηελ έμνδό ηνπ από ην ζώκα ηνπ άλδξα.           

 

 

                                                                                                                                           (2x 0,5 = 1κ) 

 

 

1. ηνλ πην θάησ πίλαθα δίλνληαη ηέζζεξηο (4) δσληαλνί νξγαληζκνί. Να γξάςεηε δίπια από 

ηνλ θάζε νξγαληζκό ηελ Οκνηαμία πνλδπισηώλ ζηελ νπνία απηόο αλήθεη.                     

Εσληαλόο νξγαληζκόο Οκνηαμία πνλδπισηώλ 

Βάηξαρνο ακθίβηα 

Σζηπνύξα ςάξηα 

αύξα εξπεηά 

Άινγν ζειαζηηθά 

 

(4 x 0,5 = 2κ)                                                                                           

 

 

 

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

                     

              

κνλάδεο.  

Από ηηο έμη (6) εξσηήζεηο λα απαληήζεηε ΜΟΝΟ ζηηο ηέζζεξηο (4). 

όξρεηο επιδιδυμίδα ςπερματικόσ 

πόροσ 
νπξήζξα 
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2. Να αληηζηνηρίζεηε δίπια από ηνλ αξηζκό θάζε νξγαληθνύ ζπζηήκαηνο ην γξάκκα κε ηελ 

αληίζηνηρε ιεηηνπξγία πνπ βξίζθεηαη ζηε δεμηά πιεπξά ηνπ πίλαθα.                             

 Οξγαληθό ζύζηεκα Αληηζηνίρηζε  Λεηηνπξγία 

1. Πεπηηθό ζύζηεκα  

1 - B…….. 

Α. Δμππεξεηεί ηελ αλαπλνή, δειαδή ηελ πξόζιεςε  

νμπγόλνπ από ην αίκα θαη ηελ απνβνιή  

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. 

2. Κπθινθνξηθό ζύζηεκα  

2 - Γ…….. 

Β. Πέςε ηεο ηξνθήο, απνξξόθεζε  

ζξεπηηθώλ νπζηώλ θαη απνβνιή  

άρξεζησλ νπζηώλ. 

3. Δξεηζηηθό ζύζηεκα  

3 - Γ…….. 

Γ. Μεηαθνξά νμπγόλνπ θαη ζξεπηηθώλ  

νπζηώλ ζε όια ηα όξγαλα ηνπ ζώκαηνο  

θαη απνκάθξπλζε από απηά ηνπ  

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη άρξεζησλ  

νπζηώλ.  

4. Αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα 4 - Α …….. Γ. ηήξημε θαη θίλεζε ηνπ ζώκαηνο. 

 

                                                                                                                                                (4 x 0,5 = 2κ) 

3. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο:      

I. Ζ ιεηηνπξγία θαηά ηελ νπνία ηα θπηά δεζκεύνπλ ειηαθό θσο νλνκάδεηαη 
…θσηνζύλζεζε………………….. 

II. Ζ ρξσζηηθή πνπ δίλεη ην πξάζηλν ρξώκα ζηα θπηά νλνκάδεηαη …ρισξνθύιιε…………………… 

III. Οη απηόηξνθνη νξγαληζκνί κεηαηξέπνπλ κέξνο ηεο ελέξγεηαο ηνπ …ήιηνπ……….. από θσηεηλή ζε 
ρεκηθή. 

IV.  Έλα πδξόβην θπηό είλαη ηνπνζεηεκέλν κέζα ζε έλα δνθηκαζηηθό ζσιήλα πνπ πεξηέρεη λεξό. Ο  
δνθηκαζηηθόο  ζσιήλαο  βξίζθεηαη  θάησ από κηα αλακκέλε ιάκπα. Σν αέξην πνπ παξάγεηαη από 
ην θπηό θαη εκθαλίδεηαη κε ηε κνξθή θπζαιίδσλ είλαη ην …νμπγόλνπ………………… . 

                                            

                                                                                                                                             (4 x 0,5 = 2κ) 
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4. αο δίλεηαη κηα ηξνθηθή αιπζίδα ηνπ Γάζνπο Πάθνπ, όπσο θαίλεηαη πην θάησ. 

ρνξηάξη                       ιαγόο                      αιεπνύ 

    Να ηε κειεηήζεηε θαη λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 

  4. α. Να νλνκάζεηε έλαλ παξαγσγό θαη έλαλ θαηαλαισηή.                                        

Παξαγσγόο Καηαλαισηήο 

ρνξηάξη Λαγόο ή αιεπνύ 

                                                                                                                                                (2 x 0,5 = 1 κ) 

  4. β. Να αλαθέξεηε έλα δεπγάξη νξγαληζκώλ πνπ απνηεινύλ ζήξακα θαη ζεξεπηή.    

Θήξακα  Θεξεπηήο 

i) Υνξηάξη 

 ή ii) ιαγόο 

i) Λαγόο 

ii) αιεπνύ 

 

                                                                                                                                                    (2 x 0,5 = 1 κ) 

 

5. Να κειεηήζεηε ηα παξαθάησ ζρεδηαγξάκκαηα θαη λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ  

αθνινπζνύλ. 

 

 

 

 

Γελλεηηθό θύηηαξν Α                                            Γελλεηηθό θύηηαξν Β 

    5.α. Να νλνκάζεηε ηα γελλεηηθά θύηηαξα Α θαη Β. 

Γελλεηηθό θύηηαξν Α: ζπεξκαηνδσάξην………. Γελλεηηθό θύηηαξν Β: ………σάξην………………                                                                                                        

(2 x 0,5 = 1 κ)                                                                                             

5.β. ε πνην όξγαλν παξάγεηαη ην γελλεηηθό θύηηαξν Α θαη ζε πνην ην Β;                                                                                                                                                                                         

Γελλεηηθό θύηηαξν Α: …………όξρη……………. Γελλεηηθό θύηηαξν Β: …σνζήθε……………… 

                                                                                                                                               (2 x 0,5 = 1 κ) 
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 6. Ο Εήλσλαο ζέιεη λα θάλεη απνρξσκαηηζκό θύιισλ θπηνύ θαη αλίρλεπζε ακύινπ. 

     6.α. Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ πεηξάκαηνο ηνπ Εήλσλα, έλα από ηα ζηάδηα ηνπ πεηξάκαηνο      

πεξηέρεη θάπνην θίλδπλν. Πνηνο είλαη ν θίλδπλνο πνπ ππάξρεη;   

               Να πάξεη θσηηά ην νηλόπλεπκα ….………………………………………………………………................................ 

(1 x 0,5 = 0,5 κ)  

     6.β.Πνηα ρεκηθή νπζία (αληηδξαζηήξην) πξέπεη απαξαίηεηα λα ρξεζηκνπνηήζεη ζην πείξακα  

  ηνπ γηα λα  εμεηάζεη αλ έγηλε θσηνζύλζεζε ή όρη.       

  Γηάιπκα ησδίνπ.................................................................................................................................. 

                             (1 x 0,5 = 0,5 κ) 

      6.γ. Να γξάςεηε δύν (2) επηρεηξήκαηα πνπ λα ππνζηεξίδνπλ όηη ε θσηνζύλζεζε είλαη κηα  

πνιύ ζεκαληηθή ιεηηνπξγία γηα ηελ επηβίσζε όισλ ησλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ ζηνλ  

πιαλήηε καο. 

i. Παξάγεηαη γιπθόδε-άκπιν πνπ απνηειεί ηξνθή γηα όινπο ηνπο δσληαλνύο νξγαληζκνύο 

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

ii. Γεζκεύεηαη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη έηζη δηαηεξείηαη ζηαζεξό ην θαηλόκελν ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ…………………………………………………………………………………………… 

iii. Παξάγεηαη νμπγόλν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλαπλνή όισλ ησλ δσληαλώλ  

νξγαληζκώλ θαη έηζη εμαζθαιίδνπλ ελέξγεηα 

                                                                                                                                               (2 x 0,5 = 1 κ) 

  

1. αο δίλνληαη ηα πην θάησ ζρεδηαγξάκκαηα ηνπ αληξηθνύ θαη ηνπ γπλαηθείνπ αλαπαξαγσγηθνύ 

ζπζηήκαηνο. 

 

 

 

 

 

1.  α. Αθνύ ηα κειεηήζεηε πξνζεθηηθά λα ζεκεηώζεηε ηνλ αξηζκό πνπ αληηζηνηρεί ζηα αθόινπζα όξγαλα.                                                                                          

 

(5x 0,5 = 2,5κ) 

Όξγαλν Αξηζκόο Όξγαλν Αξηζκόο Όξγαλν Αξηζκόο 

Α. Ωνζήθε 4 Γ. πεξκαηηθόο πόξνο  1 Δ. Ωαγσγόο 5 

B. Πένο  3 Γ. Οπξήζξα 2   

             ΜΔΡΟ Γ’: Απνηειείηαη από ηξεηο (3) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε  

ηξεηο      ηξεηο (3) κνλάδεο. Από ηηο ηξεηο (3) εξσηήζεηο λα απαληήζεηε ΜΟΝΟ ζηηο δύν (2). 
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1.  β.  Πώο νλνκάδεηαη ε απειεπζέξσζε ηνπ σαξίνπ από ηελ σνζήθε;                     

σνξξεμία …………………………………………… ……………………………………………………… 

(1 x 0,5 = 0,5κ) 

2. Να κειεηήζεηε ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα ην νπνίν παξνπζηάδεη έλα ηξνθηθό πιέγκα ηνπ 

Γάζνπο Πάθνπ  θαη λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

2. α.  Να νλνκάζεηε:               

α. Έλα αξθνθάγν Οξγαληζκό ζπηδαεηόο,θίδη 

β. Έλαλ Κνξπθαίν Θεξεπηή αιεπνύ,ζπηδαεηόο 

γ. Έλαλ Πακθάγν Οξγαληζκό αιεπνύ 

δ. Έλαλ Παξαγσγό ρνξηάξη, ζρηληά, ηξεκηζηά, ιαηδηά 
 

(4 x 0,5 = 2κ) 

 

2. β.  Να αλαθέξεηε δύν (2) νξγαληζκνύο πνπ αληαγσλίδνληαη κεηαμύ ηνπο γηα ην αγξηλό ζην πην 

πάλσ ηξνθηθό πιέγκα.                                                        

Οξγαληζκόο 1 Οξγαληζκόο 2 

αιεπνύ ζπηδαεηόο 

               (2 x 0,5 = 1κ) 

 

ΣΡΔΜΗΘΗΑ ΥΗΝΗΑ ΥΟΡΣΑΡΗ ΛΑΣΕΗΑ 

ΑΓΡΗΝΟ ΛΑΓΟ ΦΑΑ 

ΦΗΓΗ 

ΠΗΕΑΔΣΟ ΑΛΔΠΟΤ 
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3. Σν πην θάησ ζρεδηάγξακκα παξνπζηάδεη ηελ ηαμηλόκεζε ησλ Εσληαλώλ Οξγαληζκώλ ζηα πέληε (5) 
Βαζίιεηα.  

 

 
 

3.α. Να αληηζηνηρήζεηε ηα Κξηηήξηα Α κέρξη Γ κε ηα αληίζηνηρα ραξαθηεξηζηηθά (1-4) έηζη ώζηε 

λα ζπκπιεξώλεηαη ζσζηά ην πην πάλσ ζρεδηάγξακκα.   

                                                                        

Κξηηήξην Αληηζηνίρεζε  Υαξαθηεξηζηηθό 

Α Α -…2… 1. Σα θύηηαξά ηνπο έρνπλ θπηηαξηθό ηνίρσκα; 

Β Β -…4… 2. Από πόζα θύηηαξα απνηειείηαη ην ζώκα ηνπο; 

Γ Γ -…3… 3. Πώο ν νξγαληζκόο εμαζθαιίδεη ηελ ηξνθή ηνπ; 

Γ Γ -…1… 4. Σα θύηηαξα ηνπο έρνπλ ππξήλα; 

(4 x 0,5 = 2 κ) 

3.β.i. Να ζπκπιεξώζεηε ηελ πην θάησ πξόηαζε.                                                                                                                                                    

    Σα Εώα δηαθξίλνληαη ζε δύν πλνκνηαμίεο: ηα πνλδπισηά ………….. θαη ηα Αζπόλδπια.  

3.β.ii. Πνηα είλαη ε βαζηθή δνκηθή δηαθνξά κεηαμύ ησλ δύν ζπλνκνηαμηώλ;               

Σα ζπνλδπισηά έρνπλ ζπνλδπιηθή ζηήιε ελώ ηα αζπόλδπια όρη ………………… 

(2 x 0,5 = 1 κ) 

ΚΑΛΖ ΔΠΗΣΤΥΗΑ! 

Οη εηζεγεηέο:                                                                                        Ζ ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ 

Διέλε Λύηξα              ...................................                                                                                                                                                               

πκεώλ Γηαζνπκήο         Καηεξίλα  Κπξηαθίδνπ                                                                                                                                                                                             

Φπηά, Εώα, Μνλήξε, 

Μύθεηεο, Πξώηηζηα 

Μνλήξε, 

Πξώηηζηα 

Φπηά, Εώα, 

Μύθεηεο 

Κριτήριο Α 

Μνλήξε Πξώηηζηα 

Κριτήριο Β 

Εώα, Μύθεηεο Φπηά 

Κριτήριο Γ 

Εώα Μύθεηεο 

Κριτήριο Γ 
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ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΓΟΚΗΜΗΟ ΑΠΟΣΔΛΔΗΣΑΗ ΑΠΟ ΔΝΣΔΚΑ (11) ΔΛΗΓΔ. 

 

ΜΔΡΟ Α΄: Απνηειείηαη από έξι (6) εξσηήζεηο. Να απαληήζεηε ζε ΟΛΔ ηηο εξσηήζεηο. Κάζε 

νξζή θαη πιήξεο απάληεζε βαζκνινγείηαη κε κία (1) κνλάδα. 

 

1. Να αληηζηνηρήζεηε θάζε νξγαλίδην ηνπ θπηηάξνπ κε ηε ιεηηνπξγία πνπ επηηειεί.                                                                                  

                                                                                                      (4 χ 0,25 = 1 μον.)  

 

Οπγανίδιο 

 

Λειηοςπγία οπγανιδίος 

 

Ανηιζηοίσεζε 

1. Μηηνρόλδξην Α. Δθεί γίλεηαη ε ζύλζεζε ηεο ηξνθήο 1 Γ 

2. Χισξνπιάζηεο Β. Διέγρεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ    

     θπηηάξνπ 

2 Α 

3. Κπηηαξηθή κεκβξάλε Γ. Παξάγεη ελέξγεηα 3 Δ 

4. Ππξήλαο  Γ. Απνζεθεύεη λεξό θαη άιιεο νπζίεο 4 Β 

 Δ. Διέγρεη ηελ είζνδν θαη έμνδν  

     νπζηώλ 

 

  

 

2. Να παξαηεξήζεηε πξνζεθηηθά ηελ αθηηλνγξαθία ηνπ ςαξηνύ θαη κεηά λα 

ζπκπιεξώζεηε ηελ πξόηαζε πνπ αθνινπζεί.                                 (2 χ 0,5 = 1 μον.) 

 

Τα ςάξηα αλήθνπλ ζηελ Σπλνκνηαμία ησλ  

Σπνλδπισηά, επεηδή έρνπλ 

ζπνλδπιηθή ζηήιε. 

   

 

                       



3. Nα νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ κηθξνζθνπίνπ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνπο αξηζκνύο 1 

κέρξη 4.                                   (4 χ 0,25 = 1 μον.) 

 

Αξηζκόο Μέξνο κηθξνζθνπίνπ 

1 Πξνζνθζάικηνο θαθόο 

2 Φσηεηλή πεγή 

3 Αληηθεηκεληθνί θαθνί 

4 Οπηηθή ηξάπεδα 

 

 

                                                                                              

 

 

4. Να ζπκπιεξώζεηε ζηνλ πην θάησ πίλαθα ην οπγανικό ζύζηεμα ζην νπνίν 

αλήθεη ην θάζε όξγαλν.                                                             (4 χ 0,25 = 1 μον.) 

            

 

Όπγανο 

 
Σηνκάρη 

 

 

 

 

Πλεύκνλαο 
 

Καξδία 
 

Μήηξα 

Οπγανικό 

ζύζηεμα 

Πεπηηθό  Αλαπλεπζηηθό Κπθινθνξηθό  Γπλαηθείν 

Αλαπαξαγσγηθό 

 

 

5. Γίλνληαη νη πην θάησ εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο. Να βάιεηε ζε θύθιν     

ην γξάκκα κε ηε ζσζηή απάληεζε. Μόλν κηα απάληεζε είλαη ζσζηή. 

                                                                                                      (4 χ 0,25 = 1 μον.) 

 

           ι) Τα σάξηα: 

           α. παξάγνληαη ζηνπο σαγσγνύο 

           β. παξάγνληαη ζηε κήηξα 

           γ. είλαη ηα αξζεληθά γελλεηηθά θύηηαξα 

           δ. είλαη ηα ζειπθά γελλεηηθά θύηηαξα 

 

           ιι) To ζπεξκαηνδσάξην είλαη: 

           α. θύηηαξν κε νπξά 

           β. ην αξζεληθό γελλεηηθό θύηηαξν 

           γ. θύηηαξν πνπ κπνξεί λα θηλείηαη 

           δ. όια ηα παξαπάλσ   



 

 

            ιιι) Ο ηνθεηόο ιέγεηαη θαη δηαθνξεηηθά: 

            α. σνξξεμία 

            β. γέλλα 

            γ. αλαπαξαγσγή 

            δ. εμσζσκαηηθή γνληκνπνίεζε 

 

            ιv) Καηά ηελ έκκελε ξύζε: 

            α. απειεπζεξώλεηαη ην ώξηκν σάξην από ηελ σνζήθε 

            β. σξηκάδεη έλα σάξην 

            γ. απνβάιιεηαη βιέλλα θαη αίκα από ηνλ θόιπν 

            δ. δεκηνπξγείηαη ην έκβξπν 

 

 

6. Να ζρεδηάζεηε κηα ηξνθηθή αιπζίδα κε ηνπο αθόινπζνπο νξγαληζκνύο: 

βάηπασορ, θίδι, ζιηάπι, ακπίδα.                                                 (4 χ 0,25 = 1 μον.) 

 

           Σηηάξη          αθξίδα         βάηξαρνο         θίδη            

 

ΜΔΡΟ Β΄: Απνηειείηαη από έξι (6) εξσηήζεηο. Να απαληήζεηε ΜΟΝΟ ζηιρ ηέζζεπιρ (4). 

Κάζε νξζή θαη πιήξεο απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δύν (2) κνλάδεο.  

 

 

1. α) Να αληηζηνηρήζεηε ηηο έλλνηεο ηεο ζηήιεο Α κε ηνπο νξηζκνύο ηεο ζηήιεο Β.                        

                                                                                                    (4 χ 0,25 = 1) 

ηήλε Α ηήλε Β Ανηιζηοίσεζε 

1. Όξγαλν 

 

Α. Σύλνιν θπηηάξσλ όκνησλ   

    κνξθνινγηθά θαη εηδηθεπκέλσλ ζηελ   

    ίδηα ιεηηνπξγία. 

1  Γ 

 

2. Οξγαληζκόο 

 

Β. Απνηειείηαη από έλα ζύλνιν   

    νξγαληθώλ ζπζηεκάησλ θαη   

    πεξηβάιιεηαη από ην δέξκα. 

2 Β 

3.Οξγαληθό 

ζύζηεκα 

 

Γ. Απνηειείηαη από δηαθνξεηηθνύο ηζηνύο  

    θαη θάλεη κηα ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία  

    ζε έλαλ πνιπθύηηαξν νξγαληζκό.   

3 Γ 

4. Ηζηόο 

 

Γ. Σύλνιν νξγάλσλ πνπ ζπλεξγάδνληαη  

     γηα λα εθηειέζνπλ κηα επξύηεξε  

     ιεηηνπξγία ελόο πνιπθύηηαξνπ  

     νξγαληζκνύ.  

4 Α 

 



 

β) Να βάιεηε ηηο πην πάλσ έλλνηεο ζηε ζσζηή ζεηξά, ώζηε λα θηάζεηε από ην πην   

     ζύλζεην ζην πην απιό.                                                                    (4 χ 0,25 = 1) 

Οξγαληζκόο        Οξγαληθό ζύζηεκα       Όξγαλν       Ηζηόο       θύηηαξν 

 

2. α) Να γξάςεηε δύν (2) δηαθνξέο κεηαμύ σαξίνπ θαη ζπεξκαηνδσαξίνπ.                      

                                                                       (2 χ 0,25 = 0,5) 

Θεωρούνηαι ζωζηές οποιεζδήποηε δύο, από ηις παρακάηω απανηήζεις: 

 Ωάπιο πεπμαηοδωάπιο 

1. Σρήκα: ζθαηξηθό 

ή 

Μέγεζνο: κεγαιύηεξν από 

ζπεξκαηνδσάξην 

Σρήκα: πδξνδπλακηθό 

ή 

Μέγεζνο: κηθξόηεξν από σάξην 

2. Κίλεζε: παζεηηθή  

 

Κίλεζε: ελεξγεηηθή κε ηε βνήζεηα ηεο 

νπξάο  

 

β) Να εμεγήζεηε ηε δηαθνξά κεηαμύ ζπέξκαηνο θαη ζπεξκαηνδσαξίνπ.      

                                                                               (1 χ 0,5 = 0,5) 

     Τν ζπέξκα είλαη έλα πγξό, ην νπνίν πεξηέρεη ηα ζπεξκαηνδσάξηα θαη δηάθνξα 

εθθξίκαηα.  

 

γ) Να νλνκάζεηε δύν (2) όξγαλα ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ άληξα   

    πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζηελ παξαγσγή ζπέξκαηνο.                           (2 χ 0,25 = 0,5) 

Θεωρούνηαι ζωζηές οποιεζδήποηε δύο, από ηις παρακάηω απανηήζεις: 

 Δπηδηδπκίδα 

 Πξνζηάηεο αδέλαο 

 Όξρηο  

 Σπεξκαηνδόρνο θύζηε 

 

           δ) Ζ παξαγσγή ζπέξκαηνο είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ μεθηλά ζηα αγόξηα θαηά ηελ  

               εθεβεία. Να γξάςεηε αθόκα δύν (2) αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζην ζώκα ησλ   

               αγνξηώλ θαηά ηελ εθεβεία.                                                            (2 χ 0,25 = 0,5) 

              Θεωρούνηαι ζωζηές οποιεζδήποηε δύο, από ηις παρακάηω απανηήζεις: 

 Πην έληνλε κπξσδηά ζώκαηνο 

 Ζ θσλή γίλεηαη πην βξαρλή θαη πην ρνληξή 

 Οη ώκνη γίλνληαη πην πιαηηνί  

 Δκθαλίδνληαη ηξίρεο ζηηο καζράιεο, ην πξόζσπν, ην ζηήζνο θαη ηα 

γελλεηηθά όξγαλα. 

 

 



3. α) Τν καληηάξη αλήθεη ζην Βαζίιεην ησλ Μπθήησλ. Να γξάςεηε δύν (2)  

     ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ καληηαξηνύ πνπ λα δηθαηνινγνύλ ηελ  

     ηαμηλόκεζή ηνπ.                                                                            (2 χ 0,25 = 0,5) 

 Κύηηαξα κε ππξήλα θαη θπηηαξηθό ηνίρσκα 

 Γελ θσηνζπλζέηεη 

 

β) Να ζπκπιεξώζεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα γηα ηνπο νξγαληζκνύο πνπ 

αλήθνπλ ζηα Βαζίιεηα ησλ Φπηώλ θαη ησλ Εώσλ.                               (6 χ 0,25 = 1,5) 

Υαπακηεπιζηικό 

γνώπιζμα 

Φςηά Εώα 

Μνλνθύηηαξνη ή 

Πνιπθύηηαξνη 

Πνιπθύηηαξνη Πνιπθύηηαξνη 

Κύηηαξα κε ππξήλα ή 

ρσξίο ππξήλα 

Κύηηαξα κε ππξήλα Κύηηαξα κε ππξήλα 

Κύηηαξα κε θπηηαξηθό 

ηνίρσκα ή ρσξίο θπηηαξηθό 

ηνίρσκα 

Κύηηαξα κε θπηηαξηθό 

ηνίρσκα 

Κύηηαξα ρσξίο θπηηαξηθό 

ηνίρσκα 

Φσηνζπλζέηνπλ ή 

παίξλνπλ έηνηκε ηξνθή από 

ην πεξηβάιινλ 

Φσηνζπλζέηνπλ Γελ θσηνζπλζέηνπλ 

 

 

 

4. α) Να αλαγλσξίζεηε θαη λα γξάςεηε ηη είδνπο θύηηαξν είλαη ην θαζέλα από ηα πην       

     θάησ, θςηικό ή δωικό.                                                                 (2 χ 0,25 = 0,5) 

                 Κύηηαξν Α                                                       Κύηηαξν Β      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κύηηαξν Α: Φπηηθό                                             Κύηηαξν Β: Εσηθό 

 

 

 

 



β) Να γξάςεηε δύν (2) δηαθνξέο κεηαμύ δσηθνύ θαη θπηηθνύ θπηηάξνπ.(2 χ 0,5 = 1) 

Θεωρούνηαι ζωζηές οποιεζδήποηε δύο, από ηις παρακάηω απανηήζεις: 

 Εωικό κύηηαπο Φςηικό κύηηαπο 

1 Γελ έρεη θπηηαξηθό ηνίρσκα 

Γελ έρεη ρισξνπιάζηε 

Έρεη θπηηαξηθό ηνίρσκα 

Έρεη ρισξνπιάζηε 

2 Γελ έρεη ρπκνηόπην 

 

Έρεη ρπκνηόπην 

 

 

 

          γ) Τα πην θάησ ζρήκαηα παξνπζηάδνπλ δύν δηαθνξεηηθά θύηηαξα. Να εμεγήζεηε   

             γηαηί έρνπλ δηαθνξεηηθό ζρήκα.                                                         (1 χ 0,5 = 0,5) 

    
     

 Δπεηδή έρνπλ δηαθνξεηηθή ιεηηνπξγία.   

 

 

5. α) Να ζπκπιεξώζεηε θαηάιιεια ηα θελά ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα, ώζηε λα   

    θαίλεηαη ζπλνπηηθά ε δηαδηθαζία ηεο θσηνζύλζεζεο.                      (4 χ 0,25 =1)                                                     

 

 

 

 

 

 

 

        

        Ππώηερ ύλερ                     Απαπαίηεηοι                     Πποϊόνηα 

                                                   Παπάγονηερ 

 

β) Ζ ιεηηνπξγία ηεο θσηνζύλζεζεο κπνξεί λα γίλεη ζηα δώα; Να δηθαηνινγήζεηε   

     ηελ απάληεζή ζαο.                                                                        (2 χ 0,25 =0,5)    

     

 Όρη, επεηδή ηα δώα δελ έρνπλ ρισξνπιάζηεο κε ρισξνθύιιε.   

Ζλιακό θωρ  

Υλωποθύλλε

………………. 

Διοξείδιο 

του 

άνθρακα 

 

……….. 

 

Νεπό 

 

Γλςκόδε 

 

Οξςγόνο 



γ)  Να ζπκπιεξώζεηε ηελ θάζε κηα από ηηο πην θάησ πξνηάζεηο κε ηηο  

     θαηάιιειεο ιέμεηο.                                                                         (2 χ 0,25 =0,5)                                                 

     Η. Οη νξγαληζκνί πνπ παξάγνπλ κόλνη ηνπο ηελ ηξνθή ηνπο νλνκάδνληαη   

     παξαγσγνί ή απηόηξνθνη. 

     ΗΗ. Ζ ρξσζηηθή πνπ δίλεη ην πξάζηλν ρξώκα ζηα θπηά νλνκάδεηαη   

     ρισξνθύιιε. 

 

 

6. α) Σηνλ παξαθάησ πίλαθα δίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηέζζεξηο δσληαλνύο  

     νξγαληζκνύο πνπ όινη αλήθνπλ ζηα ζπνλδπισηά. Να  αλαθέξεηε ζε πνηα  

     Ομοηαξία πονδςλωηών αλήθνπλ νη νξγαληζκνί 1 κέρξη 4, ζπκπιεξώλνληαο  

     ηνλ πίλαθα.                                                                                      (4 χ 0,25 = 1)    

 

Εωνηανοί 

Οπγανιζμοί 

Πλεποθοπίερ Ομοηαξία 

πονδςλωηών 

Οξγαληζκόο 1 Εεη θαη πνιιαπιαζηάδεηαη κόλν ζην λεξό. 

Γελλά αβγά. Αλαπλέεη κε βξάγρηα. Τν 

δέξκα ηνπ θαιύπηεηαη κε ιέπηα. 

 

Ψάξηα 

Οξγαληζκόο 2 Γελλήζεθε ζηελ μεξά από αβγά κε ζθιεξό 

θέιπθνο. Έρεη ηελ ηθαλόηεηα λα πεηά. 

Αλαπλέεη κε πλεύκνλεο. Τν δέξκα ηνπ 

θαιύπηεηαη κε θηεξά. 

 

Πηελά 

Οξγαληζκόο 3 Γελλήζεθε θαη κεγάισζε αξρηθά ζην λεξό, 

αλαπλένληαο κε βξάγρηα. Σηε ζπλέρεηα 

κεηακνξθώζεθε, αλαπηύζζνληαο ηελ 

ηθαλόηεηα λα δεη θαη ζηελ μεξά 

αλαπλένληαο κε πλεύκνλεο. Γελλά αβγά 

ζην λεξό. Τν δέξκα ηνπ είλαη ιείν θαη 

πάληνηε πγξό. 

 

 

 

Ακθίβηα 

Οξγαληζκόο 4 Εεη θπξίσο ζηελ μεξά. Γελλά αβγά ζηελ 

μεξά. Αλαπλέεη κε πλεύκνλεο. Τν δέξκα 

ηνπ είλαη μεξό θαη θαιύπηεηαη κε θνιίδεο.  

 

Δξπεηά 

 

 

           β) Ο Γηώξγνο έρεη κηα έληνλε ζπδήηεζε κε ηνλ θίιν ηνπ Γηάλλε. Ο Γηώξγνο   

               ππνζηεξίδεη όηη ε  λπρηεξίδα αλήθεη ζηελ Οκνηαμία ησλ Θειαζηηθώλ, ελώ ν   

               Γηάλλεο ππνζηεξίδεη όηη είλαη πνπιί, αθνύ κπνξεί λα πεηά.  

               Η. Πνηνο από ηνπο δύν θίινπο έρεη δίθαην; Ο Γηώξγνο                    (1 χ 0,25 =0,25)    

                

 



               ΗΗ. Να γξάςεηε ηξεηο (3) ιόγνπο γηα λα δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                    

                                                                                                                     (3 χ 0,25 =0,75)    

               Ζ λπρηεξίδα δελ γελλά αβγά, αιιά ‘δσληαλά’ κηθξά, 

               ηα νπνία ζειάδνπλ ζηα πξώηα ζηάδηα ηεο δσήο ηνπο. 

               Τν δέξκα ηεο θαιύπηεηαη κε ηξίρεο.  

                

 

ΜΔΡΟ Γ’: Απνηειείηαη από ηπειρ (3) εξσηήζεηο. Να απαληήζεηε ΜΟΝΟ ζηιρ δύο (2). Κάζε 

νξζή θαη πιήξεο απάληεζε βαζκνινγείηαη κε ηξεηο (3) κνλάδεο.  

 

 

1. Να κειεηήζεηε ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα, ην νπνίν παξνπζηάδεη έλα ηξνθηθό 

πιέγκα ζε έλαλ αγξό θαη λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ.  

 
α) Να νλνκάζεηε:                                                                       (2 χ 0,25 = 0,5 μον.) 

 

1. Έλαλ Παξαγσγό Πνώδε θπηά 

2. Έλαλ Πακθάγν Οξγαληζκό Μηθξό πηελό 

 



β) Να γξάςεηε ηη δείρλνπλ ηα βέιε ζε κηα ηξνθηθή αιπζίδα.         (1 χ 0,5 = 0,5 μον.) 

 

Τελ θαηεύζπλζε κε ηελ νπνία κεηαθέξεηαη ε ελέξγεηα. 

 

γ) Να γξάςεηε πώο νλνκάδεηαη ν αεηόο κε βάζε ηε ζέζε ηνπ ζην πην πάλσ             

ηξνθηθό πιέγκα θαη λα δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.                                                                     

                                         (2 χ 0,25 = 0,5 μον.) 

Κνξπθαίνο ζεξεπηήο, επεηδή δελ ηξώγεηαη από θαλέλα άιιν νξγαληζκό. 

 

δ) Να αλαθέξεηε δύν (2) θνηλά ραξαθηεξηζηηθά όισλ ησλ ηξνθηθώλ αιπζίδσλ.  

                                                                                                   (2 χ 0,25 = 0,5 μον.) 

Θεωρούνηαι ζωζηές οποιεζδήποηε δύο, από ηις παρακάηω απανηήζεις: 

 Όιεο νη ηξνθηθέο αιπζίδεο μεθηλνύλ κε παξαγσγνύο. 

 Μπνξεί λα έρνπλ έλα ή πεξηζζόηεξα είδε δώσλ. 

 Σην ηέινο ηεο ηξνθηθήο αιπζίδαο, ππάξρνπλ νξγαληζκνί πνπ δελ 

ηξώγνληαη από θαλέλα. 

 

ε) Να εμεγήζεηε:              (4 χ 0,25 = 1 μον.) 

    Η. πνηνη νξγαληζκνί ζα επεξεαζηνύλ, αλ εμαθαληζηεί ν ιαγόο από ην πην πάλσ                   

    νηθνζύζηεκα: ηα πνώδε θπηά θαη ν αεηόο. 

   ΗΗ. κε πνηνλ ηξόπν ζα επεξεαζηνύλ απηνί νη νξγαληζκνί: ηα πνώδε θπηά ζα 

απμεζνύλ, αθνύ ζα εμαθαληζηεί έλαο ζεξεπηήο ηνπο θαη νη αεηνί ζα κεησζνύλ, 

αθνύ ζα εμαθαληζηεί έλα ζήξακα ηνπο. 

 

 

2. Αθήζακε ην θπηό ηνπ παξαθάησ ζρήκαηνο ζηηο ζπλζήθεο πνπ θαίλνληαη ζηελ 

πην θάησ εηθόλα γηα ηξεηο κέξεο. Σηε ζπλέρεηα θάλακε αλίρλεπζε ακύινπ ζηα 

θύιια Α, Β θαη Γ.                                                                        (2 χ 0,25 = 0,5 μον.) 

α) Να νλνκάζεηε ηελ δηαδηθαζία πνπ γίλεηαη πξηλ ηελ αλίρλεπζε ηνπ ακύινπ. 

     Απνρξσκαηηζκόο ηνπ θύιινπ              

β) Πνηα νπζία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πην πάλσ δηαδηθαζία; νηλόπλεπκα 

 

γ) Να γξάςεηε ηη ζα παξαηεξήζεηε ζην θάζε θύιιν μερσξηζηά όηαλ ζα γίλεη ε  

    αλίρλεπζε ηνπ ακύινπ. Να εμεγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.       (3 χ 0,5 = 1,5 μον.) 

    Φύιιν Α: Θα αληρλεπηεί άκπιν, αθνύ ην  

θύιιν έρεη  όινπο ηνπο απαξαίηεηνπο  

παξάγνληεο πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα  

θσηνζπλζέζεη. 

    Φύιιν Β: Γελ ζα αληρλεπηεί άκπιν, αθνύ από  

ην θύιιν ζηεξήζακε ην ειηαθό θσο, κε ηελ  



καύξε θνξδέια. 

    Φύιιν Γ: Γελ ζα αληρλεπηεί άκπιν, αθνύ από ην θύιιν ζηεξήζακε ην δηνμείδην 

ηνπ άλζξαθα, ρξεζηκνπνηώληαο θαπζηηθό λάηξην. 

 

       

        δ) Να γξάςεηε δύν (2) ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε ιεηηνπξγία ηεο θσηνζύλζεζεο 

            είλαη ηόζν ζεκαληηθή γηα όινπο νξγαληζκνύο ηνπ πιαλήηε καο.     (2 χ 0,25 = 0,5) 

 Θεωρούνηαι ζωζηές οποιεζδήποηε δύο, από ηις παρακάηω απανηήζεις: 

 Παξαγσγή νμπγόλνπ 

 Παξαγσγή ακύινπ (ζξεπηηθέο νπζίεο) 

 Γέζκεπζε δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. 

 

       ε) Να εμεγήζεηε κε πνηνλ ηξόπν ε κείσζε ησλ ηξνπηθώλ δαζώλ απμάλεη έληνλα ην    

           θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ.                                                              (1 χ 0,5 = 0,5) 

            Ζ κείσζε ησλ ηξνπηθώλ δαζώλ, πξνθαιεί κείσζε ηεο θσηνζύλζεζεο πνπ 

γίλεηαη ζηνλ πιαλήηε, κεηώλνληαο, έηζη, ηελ πνζόηεηα ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα πνπ 

δεζκεύεηαη από ηα θπηά, κε απνηέιεζκα λα γίλεηαη πην έληνλν ην θαηλόκελν ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ. 

 

 

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

    είλαη ζεκεησκέλα κε ηνπο αξηζκνύο 1 κέρξη 4.                                 (4 χ 0,25 = 1) 

     

    1. Ωαγσγόο ή ζάιπηγγα 

    2. Τξάρεινο ηεο κήηξαο  

    3. Κόιπνο 

    4. Αηδνίν 

 

 

 

          β) Να γξάςεηε πνηνο είλαη ν ξόινο (ιεηηνπξγία) ησλ πην θάησ νξγάλσλ ηνπ              

     αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο γπλαίθαο.                                 (2 χ 0,25 = 0,5) 

                 Η. Ωνζήθε: παξαγσγή σαξίσλ θαη γπλαηθείσλ νξκνλώλ. 

               ΗΗ. Μήηξα: εκθύηεπζε θαη αλάπηπμε εκβξύνπ. 

          γ) Πόηε αξρίδεη θαη πόζν δηαξθεί κηα εγθπκνζύλε;                             (2 χ 0,25 = 0,5) 

              Αξρίδεη όηαλ ε κάδα θπηηάξσλ εκθπηεπηεί ζην ηνίρσκα ηεο κήηξαο.  



Γηαξθεί 38 εβδνκάδεο ή 9 κήλεο. 

 

         δ) Ζ Άιθεζηε έρεη ζηαζεξό θαηακήλην θύθιν 28 εκεξώλ θαη είρε πεξίνδν (πξώηε  

              κέξα ηνπ θύθινπ ηεο) ζηηο 6 Ηοςνίος.  

             Η. Πνηα κέξα ηνπ Ηνπλίνπ ζα ζπκβεί ε σνξξεμία ηεο  

                Άιθεζηε;                                       (1 χ 0,25 = 0,25) 

                  19 Ηνπλίνπ                                  

             ΗΗ. Πνηεο κέξεο ηνπ Ηνπλίνπ κπνξεί ε Άιθεζηε 

                 λα κείλεη έγθπνο, αλ έρεη ζεμνπαιηθή επαθή; 

                                                                        (2 χ 0,25 = 0,5) 

                16 κέρξη 21 Ηνπλίνπ 

             ΗΗΗ. Αλ ε Άιθεζηε δελ κείλεη έγθπνο, πόηε αλακέλεηαη λα έρεη ηελ επόκελή ηεο  

                  πεξίνδν;                                                                                    (1 χ 0,25 = 0,25) 

                 4 Ηνπιίνπ 

 

 

 

 

 

 

 Οη Δηζεγήηξηεο                                                                          Ζ Γηεπζύληξηα 

 

 Μηραήι-Φσηίνπ Παξαζθεπνύια 

 

 Γεσξγίνπ Ησάλλα                                                                     Παπιά Αλησλία 
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1. Να ςυμπλθρϊςετε το εννοιολογικό διάγραμμα τθσ επιςτθμονικισ μεκόδου με τουσ όρουσ που λείπουν: 
                      (4 Χ 0,25 =1μ.) 
 

 

   ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΓΔΚΑ (10) ΔΛΙΓΔ 

ΜΕΡΟΣ Α’:  Αποτελείται από ζξι (6) ερωτιςεισ.  Κάκε ορκι απάντθςθ βακμολογείται με μία (1) 
μονάδα.  Να απαντιςετε ςε όλεσ τισ ερωτιςεισ. 

                     Να απαντήςετε ςε ΟΛΕΣ τισ ερωτήςεισ 

ΠΑΡΑΣΘΡΘΘ 

ΤΠΟΘΕΘ 

ΠΕΙΡΑΜΑ 

ΤΜΠΕΡΑΜΑ 
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2. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο.        (2Χ 0,5 =1μ.) 

(i) Σν αξζεληθό γελλεηηθό θύηηαξν νλνκάδεηαη ζπεξκαηνδσάξην. 

(ii) Σα σάξηα παξάγνληαη ζηα ζειπθά γελλεηηθά όξγαλα πνπ νλνκάδνληαη σνζήθεο. 

 

3. Να βάιεηε ηνλ ζσζηό αξηζκό πνπ αληηζηνηρεί ζην θάζε κέξνο ηνπ κηθξνζθνπίνπ.    (4 Χ 0,25 =1μ.) 

 

Μέπορ ηος μικποζκοπίος Απιθμόρ 

Φσηεηλή πεγή 
 

4 

Οπηηθή ηξάπεδα 
 

3 

Αληηθεηκεληθόο θαθόο 
 

2 

Πξνζνθζάικηνο θαθόο 
 

1 

 

4. Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α κε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Β.    (4 Χ 0,25 =1μ.) 

ηήλη Α ηήλη Β Ανηιζηοίσιζη 

 
Α. Απινί κνλνθύηηαξνη νξγαληζκνί, ρσξίο ππξήλα. 
 
 
Β.  Μνλνθύηηαξνη νξγαληζκνί κε ππξήλα. 
 
 
Γ.  Πνιπθύηηαξνη νξγαληζκνί κε ππξήλα θαη θπηηαξηθό 
ηνίρσκα πνπ δελ θσηνζπλζέηνπλ αιιά πξνζιακβάλνπλ 
ηελ ηξνθή ηνπο από ην πεξηβάιινλ ηνπο. 
 
 
Γ. Πνιπθύηηαξνη νξγαληζκνί κε εμεηδηθεπκέλα θύηηαξα κε 
ππξήλα αιιά ρσξίο θπηηαξηθό ηνίρσκα πνπ εμαζθαιίδνπλ 
ηελ ηξνθή ηνπο από άιινπο νξγαληζκνύο 

 
1. Εώα 
 
 
2. Φπηά 
 
 
3. Πξώηηζηα 
 
 
4.  Μνλήξε 
 
 

5. 5. Μύθεηεο 

 
Α. 4 
 
 
Β. 3 
 
 
Γ. 5 
 
 
Γ. 1 
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5. (α)  Να ζπκπιεξώζεηε θαηάιιεια ηα ηξία (3) θελά ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα ώζηε λα 

θαίλεηαη ζπλνπηηθά ε δηαδηθαζία ηεο θσηνζύλζεζεο.            (3 Χ 0,25 =0,75μ.) 

 

 

(β) Πώο ιέγνληαη νη νξγαληζκνί πνπ παξάγνπλ ηηο ζξεπηηθέο ηνπο νπζίεο κε ηε ιεηηνπξγία ηεο 

θσηνζύλζεζεο;                    (1 Χ 0,25 =0,25μ.) 

Ολνκάδνληαη παξαγσγνί 

6. Να ζρεκαηίζεηε κηα ηξνθηθή αιπζίδα κε ηνπο αθόινπζνπο νξγαληζκνύο: αεηόο, ρνξηάξη, θίδη, 
ζαιηγθάξη.             (4 Χ 0,25 =1μ.) 

ρνξηάξη → ζαιηγθάξη → θίδη → αεηόο 

 

 

 

1. Σα πην θάησ ζρήκαηα δείρλνπλ δύν είδε θπηηάξσλ. 

(α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε/νξγαλίδηα πνπ δείρλνπλ ηα βέιε 1-4.      (4 Χ 0,25 =1μ.) 

 

(β) Ση είδνπο θύηηαξν είλαη ην Α; Γηθαηνινγήζηε.      (1 Χ 0,5 =0,5μ.) 

Δίλαη δσηθό θύηηαξν επεηδή δελ δηαζέηεη θπηηαξηθό ηνίρσκα, ρισξνπιάζηεο θαη ρπκνηόπην. 

(γ) Ση είδνπο θύηηαξν είλαη ην Β; Γηθαηνινγήζηε.       (1 Χ 0,5 =0,5μ.) 

Δίλαη θπηηθό θύηηαξν επεηδή δηαζέηεη θπηηαξηθό ηνίρσκα, ρισξνπιάζηεο θαη ρπκνηόπην. 

ΜΕΡΟΣ Β’:  Αποτελείται από ζξι (6) ερωτιςεισ των δύο (2) μονάδων. Από τισ ζξι (6) ερωτήςεισ 

να απαντήςετε ΜΟΝΟ ςτισ  τζςςερισ (4). 

                      

 

Διοξείδιο του άνκρακα οξυγόνο 

χλωροφφλλθ 

1. Πυρινασ 

2. Κυτταρικι μεμβράνθ 

3. Κυτταρικό τοίχωμα 

4. Κυτταρόπλαςμα 



4 
 

2. Σν πην θάησ ζρήκα παξνπζηάδεη έλα ηξνθηθό πιέγκα. 

 

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

  (4 Χ 0,25 =1μ.) 

1. Έλα ζαξθνθάγν νξγαληζκό 
 

Φίδη, θόηζπθαο, αιεπνύ 

2. Έλαλ θνξπθαίν ζεξεπηή 
 

Αιεπνύ 

3. Έλα θπηνθάγν νξγαληζκό 
 

πίλνο, αθξίδα, θάκπηα 

4. Έλαλ παξαγσγό 
 

Βειαληδηά, πνώδε θπηά 

 

 (β) Υξεζηκνπνηώληαο ην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα λα γξάςεηε έλα δεπγάξη δώσλ πνπ 

απνηεινύλ ζήξακα θαη έλα ζεξεπηή.                    (2 Χ 0,25 =0,5μ.) 

Θηπεςηήρ 
 

Θήπαμα 

Φίδη 
Κόηζπθαο  
Αιεπνύ 

πίλνο, αθξίδα 
Αθξίδα, θάκπηα 
Φίδη, θόηζπθαο 

 

 (γ)  Πώο εμαζθαιίδνπλ ηελ ηξνθή ηνπο νη θαηαλαισηέο;      (1 Χ 0,5 =0,5μ.) 

Σξώγνληαο άιινπο νξγαληζκνύο 
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3. (α) Πνηα είλαη ε θύξηα δηαθνξά αλάκεζα ζηα ζπνλδπισηά θαη ζηα αζπόλδπια;  

         (1Χ 1 =1μ.) 

Σα ζπνλδπισηά δηαζέηνπλ ζπνλδπιηθή ζηήιε ελώ ηα αζπόλδπια δελ δηαζέηνπλ ζπνλδπιηθή 

ζηήιε. 

(β) ηνλ παξαθάησ πίλαθα δίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηέζζεξηο νξγαληζκνύο πνπ όινη 

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

ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πίλαθα.          (4 Χ 0,25 =1μ.) 

Οπγανιζμόρ Πληποθοπίερ Ομοηαξία 

 
Οξγαληζκόο 1 

Γελλήζεθε θαη κεγάισζε αξρηθά ζην λεξό 
αλαπλένληαο κε βξάγρηα.ηε ζπλέρεηα 
κεηακνξθώζεθε αλαπηύζζνληαο ηελ ηθαλόηεηα 
λα δεη θαη ζηελ μεξά αλαπλένληαο κε πλεύκνλεο.  
Σν δέξκα ηνπ είλαη ιείν θαη πγξό. 
 

ακθίβηα 

 
Οξγαληζκόο 2 

Πνιπθύηηαξνο δσηθόο νξγαληζκόο πνπ γελλά 
«δσληαλά» κηθξά, ηα νπνία ζειάδνπλ ζηα αξρηθά 
ζηάδηα ηεο δσήο ηνπο.  Σν δέξκα ηνπο θαιύπηεηαη 
ζπλήζσο κε ηξίρεο. 

ζειαζηηθά 

 
Οξγαληζκόο 3 

Γελλήζεθε ζηε μεξά από αβγά κε ζθιεξό 
θέιπθνο.  Έρεη ηελ ηθαλόηεηα λα πεηά.  Σν δέξκα 
ηνπ θαιύπηεηαη κε θηεξά 

Πηελά 

 
Οξγαληζκόο 4 

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

Φάξηα 

 

4. (α) αο δίλεηαη ην αλαπαξαγσγηθό ζύζηεκα ηνπ άληξα.  Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ.   

             (6 Χ 0,25 =1,5μ.) 

1 ζπεξκαηηθόο πόξνο 

2 νπξήζξα 

3 πένο 

4 πξνζηάηεο αδέλαο 

5 επηδηδπκίδα 

6 όξρηο 

 

(β) Πνην από ηα πην πάλσ όξγαλα είλαη ππεύζπλν γηα ηε δηνρέηεπζε ζησλ ζπεξκαηνδσαξίσλ 

ζηνλ θόιπν ηεο γπλαίθαο θαηά ηε ζεμνπαιηθή επαθή;        (1Χ 0,5 =0,5μ.) 

Σν πένο 
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5. Να βάιεηε ζε θύθιν ηε ζσζηή απάληεζε.           (4 Χ 0,5 =2μ.) 

(i) Σα σάξηα: 

Α. Παξάγνληαη ζηελ κήηξα. 

Β. Παξάγνληαη ζηνπο όξρεηο. 

Γ. Δίλαη ηα ζειπθά γελλεηηθά θύηηαξα. 

Γ. Δίλαη ηα αξζεληθά γελλεηηθά θύηηαξα. 

 

(ii) Σν ζπεξκαηνδσάξην: 

Α. Δίλαη κεγαιύηεξν από ην σάξην. 

Β. Κηλείηαη πνιύ αξγά. 

Γ. Γηαζέηεη νπξά. 

Γ. Δίλαη ζθαηξηθό. 

 

(iii) Σν γελεηηθό πιηθό ηνπ ζπεξκαηνδσαξίνπ βξίζθεηαη: 

Α.  ηελ νπξά. 

Β. ηνλ ππξήλα. 

Γ. ηελ θπηηαξηθή κεκβξάλε. 

Γ. ην κηηνρόλδξην. 

 

(iv) Ζ ζσζηή ζεηξά κε ηελ νπνία ηα ζπεξκαηνδσάξηα πεξλνύλ από ηα κέξε ηνπ 

αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ άληξα είλαη: 

Α. Όξρηο, επηδηδπκίδα, ζπεξκαηηθόο πόξνο, νπξήζξα. 

Β. Οπξήζξα, ζπεξκαηηθόο πόξνο, επηδηδπκίδα, όξρηο. 

Γ. Δπηδηδπκίδα, νπξήζξα, όξρηο, ζπεξκαηηθόο πόξνο. 

Γ. Όξρηο, νπξήζξα, επηδηδπκίδα, ζπεξκαηηθόο πόξνο. 
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6. Σν αθόινπζν ηαμηλνκηθό δηάγξακκα αλαθέξεηαη ζηελ ηαμηλόκεζε ηνπ Υξπζνύ Αεηνύ κε 

βάζε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα.  Αθνύ ην κειεηήζεηε λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ 

αθνινπζνύλ. 

 

(α).  ε πνηα ζπλνκνηαμία θαηαηάζζεη ηνλ Υξπζό Αεηό ην θξηηήξην Α;    (1 Χ 0,5 =0,5μ.) 

ηα ζπνλδπισηά 

(β).  ε πνηα νκνηαμία θαηαηάζζεη ηνλ Υξπζό Αεηό ην θξηηήξην Β;      (1 Χ 0,5 =0,5μ.) 

ηα πηελά 

(γ).  αο δίλεηαη έλα θύηηαξν ηνπ Υξπζνύ Αεηνύ όπσο απηό θαίλεηαη θάησ από ην κηθξνζθόπην 

ζάξσζεο.  Να γξάςεηε αλ ν Υξπζόο Αεηόο είλαη επθαξπσηηθόο ή πξνθαξπσηηθόο νξγαληζκόο  

Δμεγήζηε ηελ απάληεζή ζαο.             (2 Χ 0,5 =1μ.) 

 

Απάληεζε: Δίλαη επθαξπσηηθόο νξγαληζκόο 

Δμήγεζε: Σν γελεηηθό ηνπ πιηθό είλαη καδεκέλν ζηνλ ππξήλα 
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1. Οι αφίδεσ είναι φυτοφάγα ζντομα που ρουφοφν τουσ χυμοφσ φυτϊν όπωσ οι ντοματιζσ, 

καταςτρζφοντάσ τισ.  Επιπλζον, μεταδίδουν διάφορεσ φυτικζσ αςκζνειεσ, όπωσ ιϊςεισ.  Οι 

αφίδεσ αποτελοφν μζροσ του παρακάτω τροφικοφ πλζγματοσ. 

 

Ο κφριοσ Νίκοσ , ντοματοπαραγωγόσ, ανακαλφπτει πωσ κάποιεσ από τισ ντοματιζσ του ζχουν μολυνκεί 

από αφίδεσ.  Φοβάται πωσ αν δεν αντιμετωπίςει το κζμα αμζςωσ, οι αφίδεσ κα καταςτρζψουν 

ςφντομα όλεσ τισ ντοματιζσ. 

(α). Σι είδουσ οργανιςμόσ είναι οι αφίδεσ ςφμφωνα με τισ διατροφικζσ τουσ ςυνικειεσ;  Να 

δικαιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ.                (1 Χ 1 =1μ.) 

Είναι φυτοφάγοι οργανιςμοί επειδι τρζφονται με φυτά (ντοματιζσ). 

(β) χθματίςτε μια ολοκλθρωμζνθ τροφικι αλυςίδα που να περιλαμβάνει τισ αφίδεσ.          (1 Χ 1 =1μ.) 

 

 

 

 

 

(γ) Να γράψετε ζναν οργανιςμό του τροφικοφ πλζγματοσ με τον οποίο οι αφίδεσ ανταγωνίηονται, 

κακϊσ και τθν τροφι για τθν οποία ανταγωνίηονται.         (2 Χ 0,5 =1μ.) 

 

Οργανιςμόσ με τον οποίο ανταγωνίηονται Σροφι για τθν οποία ανταγωνίηονται. 
 

Ηωφφια 
 

Ντοματιζσ 

 

ΜΔΡΟ Γ’:  Απνηειείηαη από ηπειρ (3) εξσηήζεηο ησλ  ηπιών (3)κνλάδσλ. Από ηιρ ηπειρ (3) επωηήζειρ 

να απανηήζεηε ΜΟΝΟ ζηιρ  δύο (2). 

 

 

 

 

 

 

Ντοματιζσ →αφίδεσ → πουλιά  

ντοματιζσ →αφίδεσ →παπαδοφρεσ →πουλιά  

 ντοματιζσ →ηωφφια →ςφικεσ →πουλιά 
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2. (α). Να ςυμπλθρϊςετε τα μζρθ του αναπαραγωγικοφ ςυςτιματοσ τθσ γυναίκασ ςτο πιο κάτω 

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

 

(β). Να ςυμπλθρϊςετε το κείμενο που ακολουκεί με τισ κατάλλθλεσ λζξεισ.               (6 Χ 0,25 =1,5μ.) 

Οι ωοκικεσ απελευκερϊνουν ςυνικωσ μια φορά το μινα ζνα ωάριο που καταλιγει ςτον ωαγωγό ι 

ςάλπιγγα, όπου τα ςπερματοηωάρια ςυναντοφν τα ωάρια και γίνεται θ γονιμοποίθςθ του ωαρίου.  

Μετά, εμφυτεφεται ςτθν μιτρα όπου το κάτω μζροσ τθσ λζγεται τράχθλοσ και επικοινωνεί με τον 

κόλπο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ωαγωγόσ ι 

ςάλπιγγα 

Μιτρα 

Ωοκικθ 

Κόλποσ 

Αιδοίο 

Σράχθλοσ 
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3. Να αντιςτοιχίςετε τθ ςτιλθ Α με τθ ςτιλθ Β.         (6 Χ 0,5 =3μ.) 

 

Στήλη Α Στήλη Β Αντιςτοίχιςη 

 
A. ϊμα με πεντακτινωτι 

ςυμμετρία, χωρίσ 
κεφάλι. 
 

Β.  Σο δζρμα τουσ 
καλφπτεται με φτερά.  
 
Γ.  Αρκρωτά πόδια. Ζχουν 
Εξωςκελετό. 
 
Δ. Αςκοειδζσ πορϊδεσ ςϊμα 
με κφτταρα χαλαρά 
ςυνδεδεμζνα. 
 
Ε. Πολφ λεπτά, ςτρογγυλά 
ςκωλθκοειδι ςϊματα 
 
Στ.  Σο δζρμα τουσ είναι 
ξθρό και καλφπτεται από 
φολίδεσ 

 
 
 
 

 
 

1. Αρκρόποδα 
 
 

2. Θθλαςτικά 
 

 
3. Εχινόδερμα 

 
 

4. Πτθνά 
 
 

5. Νθματϊδεισ κϊλθκεσ 
 
 

6. πόγγοι 
 
 

7. Ερπετά 

 
               
                        Α  3 

 
 

                        Β   4 
 
 

                         Γ   1 
 
 

                         Δ   6 
 
 

                          Ε   5 
 
 

                         Στ  7 
 

 

 

 

-ΣΔΛΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟΤ ΓΟΚΙΜΙΟΤ- 

 

 
 

 

 

 

ΟΙ ΔΙΗΓΗΣΔ                                                                              Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ 

 

Καδάθνο Παύινο                                                                            Πξνμέλνπ Νίθνο 

 

Βαξλάβα Έιελα 
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ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΔΣΡΑΚΖ ΚΤΠΡΗΑΝΟΤ                                         

        ρνιηθή ρξνληά 2013-2014 

 

 

 

 

ΛΤΔΗ ΓΡΑΠΣΩΝ  ΠΡΟΑΓΩΓΗΚΩΝ  ΔΞΔΣΑΔΩΝ  ΗΟΤΝΗΟΤ  2014 

ΜΑΘΖΜΑ: ΦΤIKA  Α ΄ ΓΤΜΝΑΗΟΤ 

 

 

 

 

 

ΒΗΟΛΟΓΗΑ (50 κνλάδεο) 

 

ΟΓΖΓΗΔ: Να γξάθεηε κόλν κε κπιε ή καύξε πέλα. 

                      Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πιηθνύ. 

                      Να γξάςεηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζην εμεηαζηηθό δνθίκην. 

 
 

ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΟΚΣΩ (8) ΔΛΙΓΔ. 
 

 

ΜΔΡΟ Α΄:Απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο. Να απαληήζεηε ζε ΟΛΔ ηηο εξσηήζεηο. 

 

1.Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο. 

Σα ζειπθά γελλεηηθά θύηηαξα νλνκάδνληαη σάξηα θαη παξάγνληαη ζηα ζειπθά γελλεηηθά όξγαλα 

πνπ νλνκάδνληαη  σνζήθεο 

                                                                                                                                                (κνλάδεο 2) 

 

2. α. ηνλ πην θάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηέζζεξηο (4) δσληαλνί νξγαληζκνί.  

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

 

(κνλάδεο 4) 

Εσληαλόο 

Οξγαληζκόο 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

ΓΑΣΑ ΠΔΤΚΟ ΜΑΝΗΣΑΡΗ ΑΜΟΗΒΑΓΑ 

Βαζίιεην δσληαλώλ 

νξγαληζκώλ 

ΕΧΑ ΦΤΣΑ ΜΤΚΖΣΔ ΠΡΧΣΗΣΑ 

Ζκεξνκελία: Tξίηε, 10 /06/2014                                                       Γηάξθεηα:2,5 ώξεο 

Ολνκαηεπώλπκν:  .......................................................................................  Σκήκα:  ..........  Αξ: ........ 

 

 

Βαζκόο: -------------------------------- 

 Οινγξ.: --------------------------------- 

Yπνγξαθή θαζ. : -------------------------

-------- 
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β. Οη πην θάησ ηέζζεξηο (4) όξνη δίλνληαη αιθαβεηηθά ρσξίο λα είλαη ζηε ζσζηή ζεηξά:  

Ιστός,   Κύτταρο,   Οργανικό σύστημα,   Όργανο 

Να βάιεηε ζηε ζσζηή ζεηξά ηνπο πην πάλσ όξνπο, ώζηε λα θηάζεηε από ηνλ πην απιό ζηνλ πην 

ζύλζεην όξν.         

Κύηηαξν → Ηζηόο → Όξγαλν → Οξγαληθό ζύζηεκα → Οξγαληζκόο 

     (κνλάδεο 4) 

3. Να ζπκπιεξώζεηε κε ηηο θαηάιιειεο ιέμεηο ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα, έηζη ώζηε λα πεξηγξάθεηαη  

    ζσζηά ε δηαδηθαζία ηεο θσηνζύλζεζεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                

 

 

 

           (κνλάδεο 2) 

 

4. Να απαληήζεηε ζηελ πην θάησ εξώηεζε πνιιαπιήο επηινγήο, βάδνληαο ζε θύθιν έλα κόλν γξάκκα, 

Α, Β, Γ ή Γ, πνπ αληηζηνηρεί ζηελ νξζή απάληεζε. 

 

Απηόηξνθνη είλαη νη νξγαληζκνί πνπ 

       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.                                                              (κνλάδα 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

δηνμείδην ηνπ 

άλζξαθα 

λεξό 

νμπγόλν 

άκπιν 

ΦΩΣ 
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ΜΔΡΟ Β΄:Απνηειείηαη από πέληε (5) εξσηήζεηο. Από ηηο πέληε (5) εξσηήζεηο λα απαληήζεηε 

ΜΟΝΟ ζηηο ΣΔΔΡΗ (4).Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε πέληε (5) κνλάδεο. 

 

1.Ζ Υιόε έρεη θαιύςεη κε καύξε  ηαηλία έλα πξάζηλν θύιιν από θπηό θαιά πνηηζκέλν θαη εθηεζεηκέλν 

ζην θσο. ε 48 ώξεο έθνςε ην θύιιν κε ηε καύξε ηαηλία θαη έλα άιιν θύιιν ηνπ θπηνύ, ηα  

απνρξσκάηηζε θαη έιεγμε αλ είραλ παξαγάγεη άκπιν.  

 

                                                α. Πώο νλνκάδεηαη ε ρξσζηηθή  πνπ δίλεη ην πξάζηλν ρξώκα ζηα θύιια;       

          

Υισξνθύιιε                                                             (κνλάδα 1) 

β. Πνην πι                                 β. Πνηό  πιηθό ρξεζηκνπνίεζε γηα λα απνρξσκαηίζεη ηα θύιια;  

Οηλόπλεπκα                                                             (κνλάδα 0,5) 

                                     

 

γ. Πνηα ρεκηθή νπζία (αληηδξαζηήξην) ρξεζηκνπνίεζε ε Υιόε  γηα λα αληρλεύζεη ην άκπιν;   

   Γηάιπκα ησδίνπ                                                                                                                     (κνλάδα 0,5) 

δ. Με πνηα δηαδηθαζία παξάγεηαη ην άκπιν ζηα θπηά;                                                       

  Φσηνζύλζεζε                                                                                                                            (κνλάδα 1) 

ε. Ση ρξώκα πεξηκέλεηε λα γίλεη ε ρεκηθή νπζία (αληηδξαζηήξην) κεηά ηελ επαθή κε ην θύιιν Β;  Να 

δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

  Θα κείλεη θηηξηλνθαθέ γηαηί δελ έρεη παξαρζεί άκπιν  (δελ έρεη  γίλεη ε δηαδηθαζία ηεο θσηνζύλζεζεο) 

                                                                                                                                                   (κνλάδα 1) 

ζη. Ση πηζηεύεηε όηη ήζειε λα δηεξεπλήζεη ε Υιόε κε ην ζπγθεθξηκέλν πείξακα;    

Αλ ην θσο είλαη απαξαίηεηνο παξάγνληαο γηα λα γίλεη ε θσηνζύλζεζε.   

 (κνλάδα 1) 

2. Γίλεηαη ε πην θάησ ηξνθηθή αιπζίδα: 

 

 

α. Nα γξάςεηε 

 ηνλ παξαγσγό ηεο πην πάλσ ηξνθηθήο αιπζίδαο :θπηνπιαγθηόλ 

 ηνλ θνξπθαίν ζεξεπηή: θαξραξίαο  

 έλα δεπγάξη νξγαληζκώλ πνπ απνηεινύλ ζήξακα θαη ζεξεπηή. 

Θεξεπηήο Θήξακα 

ςάξη γαξίδα 

                                                                                                                                                   (κνλάδεο 2) 

θπηνπιαγθηόλ

ννν 

γαξίδα ςάξη θαξραξίαο 

Μαύρη 

ταινία 

  

Φύλλο Α 
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β. Να  αλαθέξεηε δύν (2) θνηλά ραξαθηεξηζηηθά όισλ ησλ ηξνθηθώλ αιπζίδσλ.  

 Όιεο μεθηλνύλ από ηα θπηά. 

 Όιεο θαηαιήγνπλ ζε θνξπθαίν ζεξεπηή. 

(κνλάδεο 2) 

 

γ. Να απαληήζεηε ζηελ πην θάησ εξώηεζε πνιιαπιήο επηινγή, βάδνληαο ζε θύθιν έλα κόλν γξάκκα,    

Α, Β, Γ ή Γ, πνπ αληηζηνηρεί ζηελ νξζή απάληεζε. 

    Σα δώα εμαζθαιίδνπλ ηελ ηξνθή ηνπο από 

Α.  ήιην θαη λεξό                                 Β.  θπηά θαη ήιην      

Γ.   θπηά θαη δώα                                 Γ.  λεξό θαη θπηά     (κνλάδεο 1) 

 

3.α. Να θαηαηάμεηε ηνλ θάζε νξγαληζκό  ζηελ αληίζηνηρε Οκνηαμία πνλδπισηώλ αλάινγα κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ δίλνληαη: 

(κνλάδεο 2) 

β. Ζ γάηα ηαμηλνκείηαη κε άιινπο δσληαλνύο νξγαληζκνύο ζηα Θειαζηηθά. Να αλαθέξεηε ηξία (3)    

ραξαθηεξηζηηθά πνπ λα δηθαηνινγνύλ γηαηί ε γάηα είλαη Θειαζηηθό.                         

 Σν δέξκα ηεο θαιύπηεηαη από ηξίρεο  

 Γελλνύλ  «δσληαλά» κηθξά θαη όρη αβγά 

 Θειάδνπλ ζηα πξώηα ζηάδηα ηεο δσήο ηνπο.      (κνλάδεο 3) 

 

4.α. αο δίλεηαη ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα ηνπ γπλαηθείνπ αλαπαξαγσγηθνύ  ζπζηήκαηνο. Να 

νλνκάζεηε ηα όξγαλα πνπ δείρλνπλ νη ελδείμεηο 1-4 ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πην θάησ πίλαθα: 

. (κ                         (κνλάδεο 2) 

 

Οκνηαμία: 

Φάξηα 

Οκνηαμία: 

Πηελά 

Οκνηαμία: 

Δξπεηά  

Οκνηαμία: 

Ακθίβηα 

Εεη θαη 

πνιιαπιαζηάδεηαη 

κόλν ζην λεξό.  

Γελλά αβγά. Αλαπλέεη 

κε βξάγρηα. Σν δέξκα 

ηνπ θαιύπηεηαη από 

ιέπηα. 

 

Γελλά ζηελ μεξά αβγά κε 

ζθιεξό θέιπθνο. Έρεη ηελ 

ηθαλόηεηα λα πεηά. Αλαπλέεη 

κε πλεύκνλεο. Σν δέξκα ηνπ 

θαιύπηεηαη από θηεξά. 

 

 

Εεη θπξίσο ζηελ μεξά. 

Γελλά αβγά ζηελ μεξά. 

Αλαπλέεη κε 

πλεύκνλεο. Σν δέξκα 

ηνπ είλαη μεξό θαη 

θαιύπηεηαη από 

θνιίδεο. 

 

ηα αξρηθά ζηάδηα ηεο 

δσήο ηνπ αλαπλέεη κε 

βξάγρηα ελώ κεηά κε 

πλεύκνλεο. Γελλά αβγά 

ζην λεξό, ην δέξκα ηνπ 

είλαη ιείν θαη πάληνηε 

πγξό. 

 

 

Αξηζκόο Όξγαλν 

1 Χαγσγόο ( ζάιπηγγα)  

2. Μήηξα 

3. Κόιπνο  

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

 βξίζθεηαη ζηε δεμηά πιεπξά ηνπ πίλαθα. Πξνζνρή! Πεξηζζεύεη κηα ιεηηνπξγία.   

    

                       (κνλάδεο 2) 

 

γ. Ση ζπκβαίλεη ζηελ πάζεζε πνπ νλνκάδεηαη θξπςνξρία θαη ηη κπνξεί λα πξνθαιέζεη;   

Οη όξρεηο δελ έρνπλ θαηεβεί ζηε θαλνληθή ηνπο ζέζε ζην όζρεν, αιιά παξακέλνπλ θξπκκέλνη ζηελ    

θνηιηαθή ρώξα. Απηό κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζηεηξόηεηα.     (κνλάδα 1) 

 

      

5. α. Να αλαθέξεηε ζε ηη ρξεζηκεύεη ην κηθξνζθόπην. 

      ην λα βιέπνπκε νξγαληζκνύο πνπ δελ θαίλνληαη κε γπκλό κάηη. 

(κνλάδα 1) 

   β. Πώο νλνκάδνληαη ηα δύν (2) είδε θαθώλ πνπ ππάξρνπλ ζ’ έλα ζρνιηθό κηθξνζθόπην;   

           η.  Πξνζνθζάικηνη θαθνί    ii. Αληηθεηκεληθνί θαθνί      (κνλάδεο 2) 

 

 

γ. Να γξάςεηε ηνλ ξόιν (ηε ιεηηνπξγία)  ησλ πην θάησ κεξώλ Α θαη Β ηνπ κηθξνζθνπίνπ. 

 

 

                                                                        Α → θαθνί κε δηαθνξεηηθέο  κεγεζπληηθέο ηθαλόηεηεο                                                                                

 B→ ηνπνζεηνύκε πάλσ ηελ αληηθεηκελνθόξν πιάθα. 

                                                                               

 

                                                                                                                                                (κνλάδεο 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Όξγαλν   

Αληηζηνίρηζε 

                 1. →  Β 

                 2. → Γ 

                 3. →  Α 

                 4. →  Γ 

 Λεηηνπξγία 

1. Όξρεηο Α. Γηνρέηεπζε ηνπ ζπέξκαηνο ζηνλ θόιπν 

ηεο γπλαίθαο θαηά ηε ζεμνπαιηθή 

επαθή. 

2. Πξνζηάηεο  Β. Παξαγσγή ζπεξκαηνδσαξίσλ. 

3. Πένο Γ. Γεξκάηηλνο ζάθνο πνπ πεξηέρεη ηνπο 

δύν όξρεηο. 

4. Όζρεν  Γ. Μηθξόο αδέλαο πνπ παξάγεη εθθξίκαηα. 

   E.  Δκθύηεπζε θαη αλάπηπμε εκβξύνπ. 

Β 

Α 
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ΜΔΡΟ Γ΄:Απνηειείηαη από δύν (2) εξσηήζεηο. Από ηηο δύν (2) εξσηήζεηο λα απαληήζεηε ΜΟΝΟ 

ζηε ΜΗΑ (1).Ζ νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δεθαπέληε (15) κνλάδεο. 

 

1.α. Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ πνπ θαίλνληαη ζην παξαθάησ  

ζρεδηάγξακκα : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (κνλάδεο 2                                           )(κνλάδεο 2) 

 

 

 

β. ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη ιεηηνπξγίεο ηεζζάξσλ νξγαληθώλ ζπζηεκάησλ. Να 

αληηζηνηρίζεηε δίπια από ηε ιεηηνπξγία  ηνλ αξηζκό κε ην αληίζηνηρν νξγαληθό ζύζηεκα πνπ βξίζθεηαη 

ζηε δεμηά πιεπξά ηνπ πίλαθα.                                 

                                   Λεηηνπξγία  

 

Αληηζηνίρηζε 

   Α →  3 

   Β →  1 

   Γ → 4 

   Γ →  2 

 

Οξγαληθό ζύζηεκα 

Α. Υξεζηκεύεη ζηελ παξαγσγή ησλ σαξίσλ, ηε  

    γνληκνπνίεζε, ηελ θύεζε θαη ηνλ ηνθεηό. 

 

1. Αλαπλεπζηηθό  

 

Β. Δμππεξεηεί ηελ αλαπλνή, δειαδή ηελ πξόζιεςε από ην 

αίκα ηνπ νμπγόλνπ, θαη ηελ απνβνιή από απηό ηνπ    

     δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. 

2. Κπθινθνξηθό 

Γ. Πέςε θαη απνξξόθεζε ηεο ηξνθήο. 3. Γελλεηηθό  ή  

    Αλαπαξαγσγηθό    

Γπλαίθαο 

Γ. Κπθινθνξία ηνπ αίκαηνο θαη νμπγόλσζε ηζηώλ. 4. Πεπηηθό 

 

                                                                                                                                                    (κνλάδεο 4) 

γ.Να νλνκάζεηε ηα νξγαληθά ζπζηήκαηα ζηηο πην θάησ εηθόλεο: 

δ. Γηα πνηα ιεηηνπξγία ηνπ αλζξώπνπ ζπλεξγάδνληαη ; θίλεζε                                              (κνλάδα 1 ) 

ε. Ση νλνκάδνπκε νξγαληθό ζύζηεκα  ζε έλα πνιπθύηηαξν νξγαληζκό; 

      Γηάθνξα όξγαλα πνπ ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ ίδηα ιεηηνπξγία.                (κνλάδα 1) 

 

                         ΟΡΓΑΝΟ 

1. Πλεύκνλαο 

2. ηνκάρη 

3.  Λεπηό έληεξν  

4. Παρύ έληεξν  

 
  ύζηεκα Α    ύζηεκα  Β   

 

 

ύζηεκα Α: εξεηζηηθό  

 

ύζηεκα Β : κπτθό  

                                                                      (κνλάδα 1 )  
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ζη. Να κειεηήζεηε ην πην θάησ θύηηαξν θαη λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ: 

i.  Ση είδνπο θύηηαξν ( θπηηθό ή δσηθό) είλαη ; 

 

      θπηηθό                                      (κνλάδα 1) 

 

ii. Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ θπηηάξνπ πνπ  

        θαίλνληαη ζην ζρήκα κε ηνπο αξηζκνύο 1-4.               

        1→ ππξήλαο  

        2→ θπηηαξηθό ηνίρσκα 

        3→ ρπκνηόπην 

        4→ θπηηαξόπιαζκα          (κνλάδεο 4) 

 

iii. ην δηπιαλό θύηηαξν γίλεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο θσηνζύλζεζεο. Να νλνκάζεηε ην νξγαλίδην ζην νπνίν 

γίλεηαη ε δηαδηθαζία απηή. 

       Υισξνπιάζηεο                                                                                                                     (κνλάδα 1) 

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

     απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α. Να νλνκάζεηε: 

α. Έλαλ αξθνθάγν Οξγαληζκό Κόηζπθαο  

β. Έλαλ Κνξπθαίν Θεξεπηή Αιεπνύ  

γ. Έλαλ Φπηνθάγν Οξγαληζκό Κάκπηα  

                      (κνλάδεο 3) 

β.  Να ζρεδηάζεηε (λα γξάςεηε) κία ηξνθηθή αιπζίδα, ρξεζηκνπνηώληαο ηέζζεξηο (4) νξγαληζκνύο από   

     ην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα. 

        βειαληδηά → ζπίλνο → θίδη → αιεπνύ                                                                     (κνλάδεο 2) 

 

 

 

1 

4 

3 

2 
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γ. Να νλνκάζεηε ηνλ/ ηνπο νξγαληζκό/νύο από ην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα, πνπ επηηεινύλ ηε   

ιεηηνπξγία ηεο  θσηνζύλζεζεο. 

    Βειαληδηά  θαη πνώδε θπηά            (κνλάδα 1) 

 

δ. Να νλνκάζεηε έλα δεπγάξη νξγαληζκώλ πνπ αληαγσλίδνληαη γηα ηελ ηξνθή θαη λα γξάςεηε γηα πνηα 

ηξνθή αληαγσλίδνληαη. 

 

 

                                                                                                                                           

(κνλάδεο 3) 

ε. Πώο ζα επεξεαζηεί ν πιεζπζκόο ηεο αθξίδαο αλ απμεζεί ν πιεζπζκόο ηεο θάκπηαο;  

Nα δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο κειεηώληαο ην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα.    

Ο πιεζπζκόο ηεο αθξίδαο ζα κεησζεί δηόηη ζα ιηγνζηέςεη ε ηξνθή ηεο .Οη αθξίδεο θαη νη θάκπηεο 

αληαγσλίδνληαη γηα ηελ ίδηα ηξνθή (πνώδε θπηά) θαη έηζη αθνύ ζα απμεζνύλ νη θάκπηεο ζα 

θαηαλαιώλνπλ πεξηζζόηεξε ηξνθή. 

 (κνλάδεο 2) 

ζη. Να γξάςεηε δύν (2)ιόγνπο πνπ λα ππνζηεξίδνπλ όηη ε θσηνζύλζεζε είλαη κηα πνιύ      

     ζεκαληηθή ιεηηνπξγία γηα ηελ επηβίσζε όισλ ησλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ ζηνλ πιαλήηε καο. 

 Παξάγεηαη νμπγόλν πνπ είλαη ζεκαληηθό γηα ηελ αλαπλνή όισλ ησλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ. 

 Παξάγεηαη γιπθόδε πνπ απνηειεί ηελ βάζε ηεο δηαηξνθήο όισλ ζρεδόλ ησλ νξγαληζκώλ. 

 (κνλάδεο 2) 

  δ. Να γξάςεηε δύν (2) ελέξγεηεο ηνπ αλζξώπνπ κε ηηο νπνίεο επεξεάδεη ηε θύζε ζεηηθά. 

 Γεληξνθύηεπζε  

 Γεκηνπξγία πάξθσλ γηα πξνζηαζία δώσλ πνπ απεηινύληαη κε εμαθάληζε.                 (κνλάδεο 2 )

           

ΚΑΛΖ  ΔΠΗΣΤΥΗΑ 

 

Οη Δηζεγεηέο           Ζ Γηεπζύληξηα   

Δ. Καξεθπιιίδνπ 

. Μεηαμάο 

Μ. Αλζνύζε                                                                                                 Μαξία Υάιια- Εάξνπ                                                                                                                                         

 

Οξγαληζκόο 1 Οξγαληζκόο 2 Σξνθή 

Φίδη Κόηζπθαο Αθξίδα 
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ΓΤΜΝΑΙΟ ΒΔΡΓΙΝΑ 
ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2013-2014 

 

ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΔΝΝΔΑ (09) ΔΛΙΓΔ 

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

 
 
1. Να ζπκπιεξώζεηο ηα θελά κε ηα θαηάιιεια βήκαηα ηεο επηζηεκνληθήο κεζόδνπ.                  

                                                                                                                            (2Χ0,5=1κ) 

       

                                                                

 

 

    

 

 

 

2. Να ζπκπιεξώζεηο θαηάιιεια ηα θελά ζηε βηνρεκηθή εμίζσζε ηεο θσηνζύλζεζεο. Να 

ρξεζηκνπνηήζεηο ηηο ιέμεηο: γιπθόδε/άκπιν, λεξό, νμπγόλν, δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, 

ρισξνθύιιε.                                                                                                       (5x0,2=1κ)                                    

 

 

 

 

 

 
 
 

ΓΡΑΠΣΔ  ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ   
ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 

 
ΒΑΘ.: ................................... 
 
ΟΛΟΓΡ.: ............................... 
 
ΤΠΟΓΡ.: ............................... 

  

 
ΣΑΞΗ:     A΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

 
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 10 – 06 - 14  

 
ΜΑΘΗΜΑ:                            ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

 
ΥΡΟΝΟ:        1:30΄  

 
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: ............................................................................ 

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

Ζιηαθό θσο 

θθ…………

…... 

ρισξνθύιιε 

Γηνμ. 

ηνπ 

άλζξαθα 

Νεξό Γιπθόδε/ 

ακπιν 

 

 

Ομπγόλν 

Βήκα 2: Δξώηεκα Βήκα 1: Παξαηήξεζε Βήκα 3: Υπόζεζε 

Βήμα 4: Πείξακα 
Βήκα 5: Απνηέιεζκα 

Βήμα 6: Σπκπέξαζκα 
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3. Να γξάςεηο ηα πέληε (5) βαζίιεηα ησλ νξγαληζκώλ.                                           (5Χ0,2=1κ)           

(α) Βαθηήξηα       (β) Πξώηηζηα      (γ) Μύθεηεο      (δ) Φπηά  

(ε) Εώα 

4. Να αληηζηνηρίζεηο ζηνλ πην θάησ πίλαθα ηα κέξε κίαο πόιεο κε ηα αλάινγα κέξε ελόο 

θπηηθνύ θπηηάξνπ.                                                                                               (5Χ0,2=1κ)     

ΜΔΡΗ ΠΟΛΗ  ΜΔΡΗ ΦΤΣΙΚΟΤ ΚΤΣΣΑΡΟΤ 

1. Τείρε ηεο πόιεο Ππξήλαο Α. 

2. Γεκαξρείν Μηηνρόλδξην Β. 

3. Δξγνζηάζην Παξαγσγήο 
Τξνθίκσλ 

Χισξνπιάζηεο Γ. 

4. Δξγνζηάζην Παξαγσγήο 
Δλέξγεηαο 

Χπκνηόπην Γ. 

5. Απνζήθεο Κπηηαξηθό ηνίρσκα Δ. 

 

5. Να κειεηήζεηο πξνζεθηηθά ηελ ηαμηλόκεζε ηνπ αλζξώπνπ θαη λα ζπκπιεξώζεηο ηα θελά 

πνπ αθνξνύλ ηελ ηαμηλόκεζε ηνπ ρηκπαληδή.                                                   (5Χ0,2=1κ) 

 

 

6. Να γξάςεηο δύν αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζην ζώκα ησλ θνξηηζηώλ θαηά ηελ εθεβεία.   

                                                                                                                            (2Χ0,5=1κ) 

(α) Αλάπηπμε ζηήζνπο 

(β) Δκθάληζε ηξηρώλ ζηα γελλεηηθά όξγαλα 

δώα 

Σπνλδπισηά 

Θειαζηηθά 

Πξσηεύνληα 

Αλζξσπνεηδή 



 

3 

 

ΜΔΡΟ Β΄: Απνηειείηαη από έξι (6) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δύο 

(2) κνλάδεο. Από ηιρ έξι (6) επωηήζειρ, να απανηήζειρ ΜΟΝΟ ζηιρ ηέζζεπιρ (4). 

 

1. (α) Να νλνκάζεηο ηα όξγαλα ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο γπλαίθαο κε ηηο ελδείμεηο   

1-5 ζην πην θάησ ζρήκα.                                                                             (5Χ0,2=1κ) 

 

 

(β) Να γξάςεηο κία ιεηηνπξγία ησλ πην θάησ γπλαηθείσλ γελλεηηθώλ νξγάλσλ:       (2Χ0,5=1κ) 

Μήηξα: Αλάπηπμε εκβξύνπ 

Ωνζήθεο: Ωξίκαλζε σαξίσλ 

2. (α) Να νλνκάζεηο ηα όξγαλα ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο κε ηηο ελδείμεηο 1-4 ζην πην 

θάησ ζρήκα.                                                                                        (4Χ0,25=1κ) 

 

    

σαγσγόο 

σνζήθε 

θόιπνο 

κήηξα 

Τξάρεινο 

ηεο 

κήηξαο 

Σπθώηη 

Σηνκάρη 

Παρύ 

έληεξν 

Λεπηό 

έληεξν 



 

4 

 

(β) Να εμεγήζεηο ηη είλαη ην νξγαληθό ζύζηεκα.                                                    (1Χ0,5=0,5 κ) 

Μία νκάδα νξγάλσλ πνπ ζπλεξγάδνληαη γηα λα εθηειέζνπλ κία ιεηηνπξγία. 

(γ) Να εμεγήζεηο ηη είλαη ν νξγαληζκόο.                                                                 (1Χ0,5=0,5 κ) 

Τν ζύλνιν όισλ ησλ νξγαληθώλ ζπζηεκάησλ. 

 

3. (α) Η Μαξίλα έρεη θαιύςεη κε καύξε ηαηλία κία πεξηνρή ελόο θύιινπ από έλα θπηό  

θαιά πνηηζκέλν θαη εθηεζεηκέλν ζην θσο όπσο θαίλεηαη ζην πην θάησ ζρήκα. Σε 48 

ώξεο έθνςε ην θύιιν από ην θπηό θαη δηεξεύλεζε ζε πνηεο πεξηνρέο ηνπ θύιινπ 

έγηλε θσηνζύλζεζε.  Να απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα πνπ αθνινπζνύλ. 

 

 

(α) Σε πνηεο πεξηνρέο ηνπ θύιινπ Α, Β πηζηεύεηο όηη έγηλε θσηνζύλζεζε; Να δηθαηνινγήζεηο 

ηελ απάληεζή ζνπ.                                                                                                 (4Χ0,25=1κ)   

Μέξνο Α: Έγηλε θσηνζύλζεζε 

Αηηηνιόγεζε: Δίλαη εθηεζεηκέλε ζην θσο 

Μέξνο Β: Γελ έγηλε θσηνζύλζεζε 

Αηηηνιόγεζε: Γελ είλαη εθηεζεηκέλε ζην θσο αθνύ θαιύπηεηαη κε ηαηλία 

(β) i. Πνηα νπζία πξέπεη λα αληρλεύζεη ε Μαξίλα ζην θύιιν, γηα λα βεβαησζεί όηη έγηλε 

θσηνζύλζεζε;                                                                                                   (1Χ0,25=0,25κ) 

Άκπιν. 

ii. Πνην αληηδξαζηήξην πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ε Μαξίλα, γηα λα κπνξέζεη λα αληρλεύζεη 

απηή ηελ νπζία;                                                                                                 (1Χ0, 25=0,25κ) 

Γ/κα Ησδίνπ 
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iii. Πώο ε Μαξίλα ζα πξνεηνηκάζεη ην θύιιν, γηα λα κπνξέζεη λα αληρλεύζεη απηή ηελ νπζία 

θαη γηαηί ρξεηάδεηαη λα πξνεγεζεί απηή ε πξνεηνηκαζία ηνπ θύιινπ;                  (2Χ0.25=0,5κ)  

Απνρξσκαηηζκόο θύιινπ. Γηα λα γίλεηαη δηαθξηηή ε ρξσκαηηθή αιιαγή ηνπ θαθέ-θίηξηλνπ 

ησδίνπ ζε καύξν όηαλ έξζεη ζε επαθή κε ην άκπιν.   

                           

4. (α) Να γξάςεηο δύν (2) δνκηθέο δηαθνξέο κεηαμύ επθαξπσηηθνύ θαη  πξνθαξπσηηθνύ 

θπηηάξνπ;                                                                                                      (2Χ0,5=1κ) 

Τν επθαξπσηηθό έρεη ππξήλα θαη κηηνρόλδξηα ελώ ην πξνθαξπσηηθό όρη. 

(β) Να νλνκάζεηο έλαλ πξνθαξπσηηθό νξγαληζκό.                                                (1Χ0,5=0,5κ) 

Σηαθπιόθνθθνο  

(γ) Να νλνκάζεηο έλαλ επθαξπσηηθό νξγαληζκό.                                                   (1Χ0,5=0,5κ) 

Άλζξσπνο 

 

5. (α) Να θαηαηάμεηο ηνλ θάζε νξγαληζκό πνπ εηθνλίδεηαη, ζηελ θαηάιιειε νκνηαμία ησλ 

ζπνλδπισηώλ.                                                                                           (4Χ0,25=1κ)   

 

 

 

Οπγανιζμόρ Ομοηαξία 

Γάηα Θειαζηηθό 

Νπρηεξίδα Θειαζηηθό  

Γειθίλη Θειαζηηθό 

Πνληηθόο Θειαζηηθό 

 

(β) Να γξάςεηο ηα θξηηήξηα ηαμηλόκεζεο γηα ηελ θαηάηαμε ησλ ζπνλδπισηώλ ζηηο 

νκνηαμίεο ηνπο.                                                                                                  (4Χ0,25=1κ) 

1. Πνύ δνπλ (Νεξό/ μεξά) 

2. Όξγαλα αλαπλνήο (βξάγρηα, πλεύκνλεο) 

3. Γέξκα (ιέπηα, θνιίδεο, ηξίρεο, πγξό θαη ιείν) 

4. Γελλνύλ κηθξά δσληαλά ή απγά. 

Γάηα Νπρηεξίδα 
Γειθίλη 

Πνληηθόο 
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6. Σε έλα δάζνο, ππάξρνπλ βειαληδηέο, πεύθα, πνληίθηα, θίδηα, θάκπηεο, θόηζπθεο θαη 

θνπθνπβάγηεο.  

Όινη νη νξγαληζκνί ηνπ δάζνπο ρξεηάδνληαη ζξεπηηθέο νπζίεο. Οη ζξεπηηθέο νπζίεο 

είλαη δνκηθά πιηθά γηα ηνπο νξγαληζκνύο, δειαδή θαηαζθεπάδνπλ ην ζώκα ηνπο θαη 

ελεξγεηαθά πιηθά δειαδή ηνπο δίλνπλ ελέξγεηα. 

(α) Πώο εμαζθαιίδνπλ ηα πεύθα θαη νη βειαληδηέο ηηο ζξεπηηθέο νπζίεο πνπ ρξεηάδνληαη;  

                                                                                                                           (1Χ0,25=0,25κ)   

Φσηνζύλζεζε. 

(β) Πώο εμαζθαιίδνπλ ηα πνληίθηα, ηα θίδηα, νη θάκπηεο, νη θόηζπθεο θαη νη θνπθνπβάγηεο ηηο 

ζξεπηηθέο νπζίεο πνπ ρξεηάδνληαη ;                                                                   (1Χ0,25=0,25κ) 

ηξνθή 

(γ) Να νλνκάζεηο κία ζξεπηηθή νπζία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νξγαληζκνύο γηα ηελ 

ελέξγεηά ηεο.                                                                                                      (1Χ0,25=0,25κ)  

Γιπθόδε 

(δ) Πνηα είλαη ε πξσηαξρηθή πεγή από ηελ νπνία πξνέξρεηαη ε ελέξγεηα πνπ είλαη 

απνζεθεπκέλε ζηηο ζξεπηηθέο νπζίεο;                                                             (1Χ0,25κ=0,25κ) 

Ήιηνο 

(ε) Από πνύ πξνέξρνληαη ηα πξσηαξρηθά πιηθά από ηα νπνία είλαη θαηαζθεπαζκέλα ηα 

ζώκαηα όισλ ησλ νξγαληζκώλ; Να δηθαηνινγήζεηο ηελ απάληεζή ζνπ.                (2Χ0,5κ=1κ) 

Νεξό θαη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα 

 

Μέπορ Γ: Απνηειείηαη από ηπειρ (3) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε ηπειρ 

(3) κνλάδεο. Από ηιρ ηπειρ επωηήζειρ να απανηήζειρ ΜΟΝΟ ζηιρ δύο (2).  

 

1. Τν ζρήκα πνπ αθνινπζεί δείρλεη δύν (2) ζηάδηα ελόο θαηακήληνπ θύθινπ 28 εκεξώλ, κίαο 

γπλαίθαο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Α Β 
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(α) i Τη ζπκβαίλεη ζην σάξην ζην ζηάδην Α;                                                    (1Χ0,5κ=0,5κ) 

Έκκελε ξύζε: Τν σάξην απνβάιιεηαη από ην ζώκα ηεο γπλαίθαο δηακέζνπ ηνπ θόιπνπ 

καδί κε πνζόηεηα αίκαηνο θαη ηνηρώκαηα ηνπ βιελλνγόλνπ ηεο κήηξαο. 

 ii     Τη ζπκβαίλεη ζην σάξην ζην ζηάδην Β;                                                    (1Χ0,5κ=0,5κ)   

σνξξεμία: Τν ώξηκν σάξην πέθηεη από ηελ σνζήθε ζηνλ σαγσγό. 

 

(β) Να εμεγήζεηο γηαηί ζε έλα θαηακήλην θύθιν 28 εκεξώλ, ε 11ε – 16ε κέξα ζεσξνύληαη 

θξίζηκεο κέξεο δειαδή είλαη νη κέξεο ζηηο νπνίεο ε γπλαίθα, αλ έρεη ζεμνπαιηθή επαθή 

κπνξεί λα κείλεη έγθπνο.                                                                              (1Χ0,75=0,75κ) 

 Τελ 14ε κέξα γίλεηαη ε σνξξεμία 

 Τα ζπεξκαηνδσάξηα, κεηά ηελ εθζπεξκάησζε, παξακέλνπλ ελεξγά γηα 72 ώξεο 

ζην ζώκα ηεο γπλαίθαο. 

 Τν σάξην παξακέλεη ζηνλ σαγσγό γηα 24-36 ώξεο. 

(γ) Μία γπλαίθα πνπ έρεη θαηακήλην θύθιν 28 εκεξώλ, είρε πεξίνδν ηελ 4ε ηνπ Ινπλίνπ. Να 

ππνινγίζεηο πόηε κπνξεί λα κείλεη έγθπνο, αλ έρεη ζεμνπαιηθή επαθή.      (1Χ0,5=0,5κ) 

 

 (δ) Αλ ε γπλαίθα δελ κείλεη έγθπνο, πόηε αλακέλεηαη λα έρεη ηελ επόκελε ηεο πεξίνδν;  

                                                                                                                     (1Χ0,25=0,25κ) 

2/7/2014 

(ε) Πόηε αξρίδεη ε εγθπκνζύλε;                                                                        (1Χ0,5=0,5κ) 

Με ηελ εκθύηεπζε ηνπ δπγσηνύ ζηε κήηξα.  

 

 

 

 

                            

               

 

14
ε-

19
ε
 Ηνπλίνπ 
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2. (α) Τν πην θάησ ζρήκα δείρλεη ην γελλεηηθό ζύζηεκα ηνπ άλδξα ζε πιάγηα όςε. Να 

νλνκάζεηο ηα όξγαλα κε ηηο ελδείμεηο 1-6.                                                     (6Χ0,25=1,5κ) 

 

1= ζπεξκαηηθόο πόξνο, 2= νπξήζξα, 3= πένο, 4= πξνζηάηεο αδέλαο,                       

5= επηδηδπκίδα, 6= όξρηο 

 

(β) Να θαηαγξάςεηο ηελ πνξεία ησλ ζπεξκαηνδσαξίσλ ζην γελλεηηθό ζύζηεκα ηνπ άλδξα. 

Να μεθηλήζεηο από ην όξγαλν παξαγσγήο ηνπο θαη λα θαηαιήμεηο ζηελ έμνδν ηνπο από ην 

ζώκα.                                                                                                                   (4Χ0,25=1κ) 

 

    

      Όξρεηο                             επηδηδπκίδα               Σπεξκαηηθόο πόξνο                   Οπξήζξα                        

(γ) Η θξπςνξρία είλαη κία παζνινγηθή θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία ν έλαο ή θαη νη δύν όξρεηο 

δελ βξίζθνληαη ζην όζρεν. Να εμεγήζεηο  γηαηί ε θξπςνξρία ζα κπνξνύζε λα πξνθαιέζεη 

ζηεηξόηεηα.                                                                                                         (1Χ0,5=0,5κ) 

 

Ζ ζεξκνθξαζία ζην όζρεν είλαη πην ρακειή από ηε ζεξκνθξαζία ζην εζσηεξηθό ηνπ 

ζώκαηνο. Οη πην ςειέο ζεξκνθξαζίεο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ βιάβε ζηνπο όξρεηο θαη 

κειινληηθή ζηεηξόηεηα. 
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3. Σην εξγαζηήξην  βηνινγίαο ηνπ ζρνιείνπ γηα έλα πείξακα γηα ηε θσηνζύλζεζε, 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ δύν όκνηα θπηά γεξαληνύ. Τν έλα θπηό ήηαλ θαιά πνηηζκέλν ελώ ην 

δεύηεξν παξέκεηλε γηα κεγάιν δηάζηεκα απόηηζην. Τα δύν θπηά αξρηθά ηνπνζεηήζεθαλ 

γηα 72 ώξεο ζην ζθνηάδη θαη κεηά γηα 4-5 κέξεο ζηνλ ήιην. 

Να απαληήζεηο ζε όια ηα εξσηήκαηα πνπ αθνινπζνύλ. 

(α) Πνην εξώηεκα δηεξεπλήζεθε κε ην πείξακα απηό;                                           (1Χ0,5=0,5κ) 

Τν λεξό είλαη απαξαίηεην γηα λα γίλεη θσηνζύλζεζε; 

(β) Πνηα ήηαλ ε ππόζεζε;                                                                                     (1Χ0,5=0,5κ) 

Γηα λα γίλεη ε θσηνζύλζεζε ην θπηό πξέπεη λα είλαη πνηηζκέλν (ην λεξό είλαη απαξαίηεην) 

(γ) Γηαηί ρξεζηκνπνηήζεθαλ δύν θπηά, έλαλ πνηηζκέλν θαη έλαλ απόηηζην;           (1Χ0,5=0,5κ) 

Σύγθξηζε πνηηζκέλνπ θαη απόηηζηνπ. Τν πνηηζκέλν θπηό είλαη θπηό κάξηπξαο. 

(δ) Γηαηί αξρηθά ηνπνζεηήζεθαλ ηα δύν θπηά γηα 72 ώξεο ζην ζθνηάδη;            (1Χ0,25=0,25κ) 

Γηα λα εμαληιεζεί ην άκπιν πνπ ππάξρεη.  

(ε) Γηαηί ζηε ζπλέρεηα ηα δύν θπηά ηνπνζεηήζεθαλ γηα 4-5 κέξεο ζηνλ ήιην;                                 

                                                                                                                  (1Χ0,25=0,25κ) 

Γηα λα μεθηλήζεη ε θσηνζύλζεζε απαηηείηαη ειηαθό θσο. 

(ζη) Πνηα είλαη ηα αλακελόκελα απνηειέζκαηα ηνπ πεηξάκαηνο;                           (1Χ0,5=0,5κ) 

Τν πνηηζκέλν θπηό θάλεη θσηνζύλζεζε ελώ ην απόηηζην όρη. 

(δ) Αλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ πεηξάκαηνο δελ επηβεβαηώζνπλ ηελ αξρηθή ππόζεζε, πώο ζα 

πξνρσξήζεηο;                                                                                                    (1Χ0,25=0,25κ)     

Νέα ππόζεζε πνπ ειέγρεηαη κε λέα πεηξάκαηα. 

(ε) Να εμεγήζεηο πώο ζα κπνξέζεηο λα απνθιείζεηο ην ελδερόκελν ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

πεηξάκαηνο λα είλαη ηπραία.                                                                               (1Χ0,25=0,25κ)   

Δπαλάιεςε ηνπ πεηξάκαηνο ηνπιάρηζηνλ 3 θνξέο. 

  

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

                                                                                                        

Δηζεγήηξηα 
 
 
 
 
Αλζή Κνπληνπξέηε 

Σπληνλίζηξηα 
 
 
 
 

Έιελα Κηαγηά, Β.Γ 

Γηεπζύληξηα 
 
 
 
 

Αλδξνύια Χξίζηνπ 
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ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΙ ΛΤΚΕΙΟ ΛΕΤΚΑΡΩΝ                

ΦΟΛΙΚΗ ΦΡΟΝΙΑ: 2013-2014    

      

 

 

 

 

ΓΡΑΠΣΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α’ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Πέμπτη, 12.06.2014                                                               ΩΡΑ:  7:45π.μ 

                                                                                                                  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1:30 ώρα 

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

ΟΔΗΓΙΕ: ΝΑ ΓΡΑΥΕΣΕ ΜΟΝΟ ΜΕ ΜΠΛΕ ΠΕΝΑ 

      ΔΕΝ ΕΠΙΣΡΕΠΕΣΑΙ Η ΦΡΗΗ ΔΙΟΡΘΩΣΙΚΟΤ ΤΓΡΟΤ Ή ΣΑΙΝΙΑ 

               ΣΟ ΓΡΑΠΣΟ ΑΠΟΣΕΛΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ΔΕΚΑ (10) ΕΛΙΔΕ 

 

ΜΕΡΟ: Α΄: ΜΟΝΑΔΕ 6  

Αποτελείται από έξι (6) ερωτήματα της μίας (1) μονάδας.  

Να απαντήσετε σε ΟΛΕ τις ερωτήσεις. 

 

1. α) Πιο κάτω σας δίνονται οι εικόνες δύο σωμάτων, Α και Β. Να γράψετε δίπλα από το 

σχήμα ποιο από τα δύο είναι το έμβιο και ποιο είναι το άβιο σώμα.                        (0.5μ) 

 

 

 Α: άβιο 

                       Β: έμβιο 

 

 

 

 

 β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας δίνοντας δύο (2) λόγους.                       (0.5μ) 

 Το γουρούνι (έμβιο) αναπνέει, ενώ το ρομπότ (άβιο) δεν αναπνέει. 

 Το γουρούνι (έμβιο) αναπαράγεται, ενώ το ρομπότ (άβιο) δεν αναπαράγεται.   

Επίσης τρέφεται, απεκκρίνει, αναπτύσσεται…. 

 

ΒΑΘΜΟ:...................................... 

 

ΟΛΟΓΡΑΥΩ:............................... 

 

ΤΠΟΓΡΑΥΗ:................................... 
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2. α) Στις πιο κάτω εικόνες παρουσιάζονται φυτικά κύτταρα από επιδερμίδα κρεμμυδιού 

και ζωικά κύτταρα από το βλενννογόνο του στόματος. Να γράψετε κάτω από την 

κάθε εικόνα το είδος του κυττάρου που απεικονίζει.                                                   (0.5μ) 

     

 

 

 

 

 

 

 

   

 β) Από τους πιο κάτω οργανισμούς, να σημειώσετε  σε δύο που το σώμα τους     

αποτελείται από κύτταρα όμοια με αυτό της εικόνας Β.                                            (0.5μ)                                                            

 Βάτραχος   Άνθρωπος  √ Γαρυφαλλιά   Γαϊδούρι  √ Πορτοκαλιά 

 

 

3. Πιο κάτω απεικονίζεται μια τροφική αλυσίδα. Να τη μελετήσετε και να απαντήσετε στις 

ερωτήσεις που ακολουθούν.  

 

 

 

α) Να γράψετε:                                                                                                                (0.5μ) 

 i. τον θηρευτή της τσιπούρας: γλάρος 

 ii. το θήραμα της τσιπούρας: γαρίδα 

β) Να δώσετε έναν ορισμό για τις τροφικές αλυσίδες.     (0.5μ) 

ένα διάγραμμα σε ευθεία γραμμή με βέλη που δείχνει ποιος οργανισμός τρώει ποιον 

σε ένα οικοσύστημα.   

 

4. Με τη βοήθεια της πιο κάτω εικόνας, να γράψετε την πορεία που ακολουθούν τα 

σπερματοζωάρια από τον τόπο παραγωγής τους μέχρι την έξοδό τους από το σώμα. 

                                                                                            (1μ) 

Ζωικά  Φσηικά  

όρτεις 
επιδιδσμίδα Σπερμαηικός 

πόρος 
οσρήθρα 
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5. Ο κύριος Προκόπης, έχει στο εργαστήριό του τέσσερις οργανισμούς (Α, Β, Γ, Δ) που 

ανήκουν ο καθένας σε διαφορετικό Bασίλειο.  

 Ο οργανισμός Α είναι μονοκύτταρος με πυρήνα. 

 Ο οργανισμός Β είναι πολυκύτταρος, έχει κύτταρα με κυτταρικό τοίχωμα και 

είναι αυτότροφος. 

 Ο οργανισμός Γ  είναι πολυκύτταρος, έχει κύτταρα με κυτταρικό τοίχωμα και 

είναι ετερότροφος. 

 Ο οργανισμός Δ είναι μονοκύτταρος χωρίς πυρήνα. 

       Με βάση τις πιο πάνω πληροφορίες να γράψετε το Βασίλειο στο οποίο ανήκει ο κάθε 

ένας από τους πιο πάνω οργανισμούς.                                                                        (1μ) 

      

 οργανισμός Α οργανισμός Β οργανισμός Γ οργανισμός Δ 

 

ΒΑΙΛΕΙΟ 

 

πρώτιστα 

 

φυτά μύκητες μονήρη 

 

 

6. Ένας οργανισμός αποτελείται από πολλά οργανικά συστήματα. Αυτά είναι (με 

αλφαβητική σειρά) τα εξής:  Αναπαραγωγικό, Αναπνευστικό, Ερειστικό, Κυκλοφορικό, 

Μυικό, Πεπτικό.  

Να γράψετε δίπλα από κάθε όργανο το οργανικό σύστημα στο οποίο ανήκει.  Δεν θα 

χρησιμοποιηθούν όλα τα συστήματα.                                                                           (1μ) 

 

Εικόνα 

Οργάνου 

Οργανικό ύστημα 

Α.   

Αναπνευυστικό  

Β.  

Πεπτικό  

Γ.   

Κυκλοφορικό  

Δ.   

Μυικό  



 4 

 

ΜΕΡΟ Β΄: ΜΟΝΑΔΕ 8 

Αποτελείται από έξι (6) ερωτήσεις των δύο (2) μονάδων. 

Από τις έξι (6) ερωτήσεις να απαντήσετε ΜΟΝΟ τις ΣΕΕΡΙ (4). 

 

1. Η ανάπτυξη της επιστήμης οφείλεται, κυρίως στην εφαρμογή της Eπιστημονικής 

Mεθόδου. Να διαβάσετε προσεκτικά το πιο κάτω κείμενο και να γράψετε με σειρά τα 

έξι (6) βήματα της Eπιστημονικής Mεθόδου, όπως αυτά προκύπτουν από αυτό.  

Να απαντήσετε με βάση το παράδειγμα που σας δίνεται. 

 

« Εδώ και μερικούς μήνες, ο Δήμος της πόλης μας έχει φυτέψει στο πάρκο της γειτονιάς 

μας τριανταφυλλιές. Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Δήμος εγκατέστησε στο πάρκο αυτόματο 

σύστημα ποτίσματος. Οι γείτονες παρατήρησαν ότι οι τριανταφυλλιές είχαν προβλήματα. 

Άρχισαν να κιτρινίζουν τα φύλλα τους και να πέφτουν. Κάποιοι από τους γείτονες 

υποστηρίζουν ότι αυτό οφείλεται στο νερό που χρησιμοποιείται για το πότισμα των 

τριανταφυλλιών. Έτσι, αποφάσισαν να πάρουν δείγμα από το νερό για ανάλυση σε 

κάποιον ειδικό Bιολόγο. Από την ανάλυση διαπιστώθηκε ότι το νερό της διάτρησης 

περιείχε μεγάλη ποσότητα αλάτων που είναι βλαβερά για την ανάπτυξη των 

τριανταφυλλιών»                                                                                                                      (2μ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Αποτέλεσμα: Από την ανάλυση διαπιστώθηκε ότι το 

νερό της διάτρησης περιείχε μεγάλη ποσότητα αλάτων που 

είναι βλαβερά για την ανάπτυξη των τριανταφυλλιών. 

6. Συμπέρασμα : Το νερό της διάτρησης καταστρέφει τις 

τριανταφυλλιές.  

3.Τπόθεση: Τα φύλλα κιτρινίζουν λόγω του νερού με το 

οποίο ποτίζονται οι τριανταφυλλιές. 

 

 

1. Παρατήρηση.: τα φύλλα των τριανταφυλλιών 

κιτρινίζουν και πέφτουν 

 

 2.  Ερώτημα : γιατί κιτρινίζουν τα φύλλα; 

 

 

4.Πείραμα : Το νερό της διάτρησης δόθηκε στο Βιολόγο για 

ανάλυση. 
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2. Στη Bιολογία πολλές από τις δομές είναι τόσο μικρές που δεν μπορούν να είναι ορατές 

με «γυμνό» μάτι. Έτσι, για να μπορούν να τις μελετήσουν οι επιστήμονες 

χρησιμοποιούν ένα όργανο. Αυτό το όργανο φαίνεται στην εικόνα. 

 

α) Να το ονομάσετε: μικροσκόπιο                     (0.25μ) 

β) Να ονομάσετε τα δύο είδη φακών του οργάνου 

αυτού.                                                                      (0.5μ) 

 i. Φακός Χ: προσοφθάλμιος 

 ii. Φακός Υ: αντικειμενικός 

γ) Για να μελετήσουμε ένα αντικείμενο με τη βοήθεια 

του οργάνου αυτού, χρησιμοποιούμε μια 

αντικειμενοφόρο πλάκα και μια καλυπτρίδα ανάμεσα 

στις οποίες τοποθετούμε το δείγμα μας, το οποίο 

πρέπει να είναι πολύ λεπτό. 

      i. Γιατί η αντικειμενοφόρος πλάκα και η καλυπτρίδα πρέπει να είναι πολύ καθαρές;   

                                                                                                                                            (0.25μ) 

 Διότι αλλιώς πάνω τους θα έχει ακαθαρσίες οι οποίες θα φαίνονται επίσης στο 

μικροσκόπιο 

  ii. Γιατί το δείγμα μας πρέπει να είναι πολύ λεπτό;                                                (0.25μ) 

    Για να μπορεί το φως να διαπεράσει και να μελετήσουμε το δείγμα μας.  

 γ) Να συμπληρώσετε τα κενά στον πιο κάτω πίνακα.                                             (0.75μ)  

  

 

    

 

 

 

3. a) Na βάλετε στη σωστή σειρά τις λέξεις που σας δίνονται, ώστε να φαίνονται ορθά 

τα επίπεδα οργάνωσης του ανθρώπου.                                                                        (1μ) 

αιμοφόρα αγγεία, ερυθρό αιμοσφαίριο, άνθρωπος, κυκλοφορικό σύστημα 

          

 

     β) Να γράψετε                                                                                                                     (1μ) 

 i. τι είναι ιστός: το σύνολο των κυττάρων που έχουν όμοια μορφολογικά 

χαρακτηριστικά και είναι εξειδικευμένα να κάνουν την ίδια λειτουργία.   

  ii. τη λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων: είναι σωλήνες μέσα στους οποίους 

κυκλοφορεί το αίμα από και προς την καρδία. 

 Υακός Φ Υακός Τ Σελική μεγένθυνση 

1. 10Χ 40Χ 400Χ 

2. 10Χ 20Χ 200Χ 

3. 10Χ 80Χ 800Χ 

Ερσθρό 

αιμοζθαίριο 

Αιμοθόρα 

αγγεία 

Κσκλοθορικό 

ζύζηημα 
Άνθρωπος  Αίμα 

(ιστός) 
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4. Πιο κάτω απεικονίζεται ένας ζωικός οργανισμός. Να διαβάσετε το κείμενο που 

ακολουθεί και με τη βοήθειά του να γράψετε τις πληροφορίες που ζητούνται πιο κάτω. 

 

«Οι νυχτερίδες είναι ζώα με σπονδυλική στήλη που μπορούν να 

πετούν. Δε διαθέτουν φτερά, αλλά πετούν με τη βοήθεια των 

μπροστινών τους άκρων, των οποίων τα δάκτυλα είναι μεταξύ 

τους ενωμένα με μεμβράνη. Τα περισσότερα είδη νυχτερίδας 

έχουν ως τόπο διαμονής σπήλαια από τα οποία βγαίνουν τη 

νύχτα, για να τραφούν. Υπάρχουν νυχτερίδες σαρκοφάγες 

(κυρίως έντομα) και άλλες που τρέφονται με  φρούτα. Στους 

εχθρούς των νυχτερίδων περιλαμβάνονται οργανισμοί όπως 

η κουκουβάγια, το γεράκι, η γάτα, το κουνάβι  και ορισμένα 

είδη φιδιών.  Αναπαράγονται κυρίως την άνοιξη και γεννούν ένα μικρό κάθε φορά. »    

α) Για τον πιο πάνω οργανισμό να γράψετε                                                                  (1μ) 

 i. τη συνομοταξία: σπονδυλωτά 

 ii. την ομοταξία: θηλαστικά 

 iii. τι έχει πάνω στο δέρμα του: τρίχες 

 iv. πώς αναπνέει: με πνεύμονες 

β) Εκτός από την ομοταξία στην οποία ανήκει η νυχτερίδα, στο κείμενο αναφέρονται 

ζώα που ανήκουν σε δύο (2) άλλες ομοταξίες. Να τις ονομάσετε και να γράψετε ένα 

παράδειγμα για την καθεμιά.                                                                                    (1μ) 

ΟΜΟΣΑΞΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

 

1. πτηνά 

 

γεράκι 

 

2. ερπετά  

 

φίδια 

 

 

5. Στο εργαστήριο κάποιοι μαθητές μελετούν ένα κύτταρο που προέρχεται από έναν 

πολυκύτταρο οργανισμό. Η εικόνα αυτού του κυττάρου σε μεγένθυνση είναι η πιο 

κάτω. Να τη μελετήσετε και να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν. 

          

 

 

 

 

 

  

 

 

2 

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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α) Να ονομάσετε το κύτταρο:  σπερματοζωάριο                                                         (0.25μ) 

β) Να ονομάσετε τα μέρη του κυττάρου Α και Β.                                                        (0.5μ) 

            Α: κεφαλή            Β: ουρά 

     γ) Να ονομάσετε τα οργανίδια του κυττάρου 1 και 2.                                                 (0.5μ) 

  1.πυρήνας                                      2. μιτοχόνδρια 

 δ) Να γράψετε το ρόλο του μέρους Β του πιο πάνω κυττάρου.                               (0.5μ) 

  Βοηθά το σπερματοζωάριο να κινηθεί προς το ωάριο.   

 ε) Το πιο πάνω κύτταρο είναι ευκαρυωτικό ή προκαρυωτικό;                                 (0.25μ) 

      Ευκαρυωτικό  

 

6. Οι εικόνες που ακολουθούν αφορούν τα στάδια πειράματος που γίνεται για τη 

διερεύνηση της λειτουργίας της φωτοσύνθεσης (τοποθετημένα σε λάθος σειρά).  

Α Β Γ 

   

 

 α) Να βάλετε σε χρονική σειρά τις εικόνες συμπληρώνοντας το πιο κάτω σχήμα με τα 

γράμματα Α, Β, Γ.                                                                                                         (0.75μ) 

  

 

 

 β) i. Να ονομάσετε την ουσία Φ (εικόνα Α).                                                               (0.25μ)  

  ιώδιο  

  ii. Για πoιο λόγο χρησιμοποιούμε την ουσία Φ στο πείραμα αυτό;                      (0.5μ) 

  Για ανίχνευση του αμύλου στο φύλλο. 

 γ) Γιατί βάζουμε το φύλλο στο οινόπνευμα; (εικόνα Γ)                                               (0.5μ) 

     Για να αποχρωματιστεί (να φύγει η χλωροφύλλη). 

 

 

 

 

 

Β Γ Α 
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ΜΕΡΟ Γ΄: ΜΟΝΑΔΕ 6  

Αποτελείται από τρεις (3) ερωτήσεις των τριών (3) μονάδων. 

Από τις τρεις (3) ερωτήσεις να απαντήσετε ΜΟΝΟ τις ΔΤΟ (2) 

 

1. Ο Πασχάλης έστησε την πιο κάτω πειραματική διάταξη. Πήρε δύο (2) ίδια πράσινα 

φυτά, καλά ποτισμένα, εκτεθειμένα στον ήλιο για πέντε μέρες και αεροστεγώς κλειστά 

μέσα σε διαφανή γυάλινα δοχεία. Στη συνέχεια έκοψε ένα φύλλο από το κάθε φυτό, τα 

αποχρωμάτισε και τους έκανε ανίχνευση αμύλου.  

 

 

 

 

 

 

 α) Να συμπληρώσετε τον πίνακα που ακολουθεί και αφορά το πείραμα του Πασχάλη. 

                (1.5μ) 

Παράγοντας  

που άλλαξε 

Παράγοντες και πρώτες ύλες 

(που είναι  απαραίτητοι για τη 

φωτοσύνθεση) που κράτησε 

σταθερούς 

Μέτρηση / Αποτέλεσμα 

 

1. Διοξείδιο του 

άνθρακα 

 

1. Φως  

2. Νερό  

3. Χλωροφύλλη  

Φυτό Α: δεν υπάρχει άμυλο/ 

δεν έκανε φωτοσύνθεση 

Φυτό Β: υπάρχει άμυλο/ έκανε 

φωτοσύνθεση  

 

 β) Ο Πασχάλης στη συνέχεια μελετά το κύτταρο που απεικονίζεται πιο κάτω.  

i. Na ονομάσετε τα μέρη του κυττάρου 1-4.  (1μ) 

                    1. χυμοτόπιο  

          2. χλωροπλάστες 

          3. κυτταρικό τοίχωμα 

          4. κυτταρική (πλασματική) μεμβράνη 

 ii. Μέσα στο οργανίδιο με τον αριθμό 2 υπάρχει μια πράσινη χρωστική ουσία που 

είναι απαραίτητη για να γίνει μια πολύ σημαντική λειτουργία για όλους τους 

οργανισμούς.  Να γράψετε τα δύο (2) προϊόντα αυτής της λειτουργίας.           (0.5μ)                                     

                                                                                                                          

 άμυλο 

 οξυγόνο 
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2. Να μελετήσετε το πιο κάτω θαλάσσιο τροφικό πλέγμα και να απαντήσετε στις 

ερωτήσεις που ακολουθούν.   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     α) Από το πιο πάνω πλέγμα να ονομάσετε τα εξής:                                                      (1μ) 

   i. έναν παραγωγό: φύκη 

   ii. δύο καταναλωτές: γαρίδα  μπακαλιάρος (κ.α.) 

   iii. έναν κορυφαίο θηρευτή: όρκα 

 β)  Τι συμβολίζουν τα βέλη που ενώνουν δύο οργανισμούς του τροφικού πλέγματος;                                                                                                                      

Την κατεύθυνση της ενέργειας ή το ποιος οργανισμός τρώει ποιον                     (0.25μ) 

 γ) Σύμφωνα με το πιο πάνω τροφικό πλέγμα, το καλαμάρι τρώγεται από το θαλάσσιο 

ελέφαντα και από τη φώκια λεοπάρδαλη. Οι δύο αυτοί οργανισμοί ανταγωνίζονται 

για την τροφή τους.                                                                                                     (0.75μ) 

 δ)  i. Να εξηγήσετε με ποιο τρόπο, ο παραγωγός του πιο πάνω πλέγματος, βοηθά 

στη διατήρηση σταθερών ποσοτήτων διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα.                                                                                                                                                    

 Εφόσον είναι παραγωγός σημαίνει ότι κάνει φωτοσύνθεση για παραγωγή της 

τροφής του.  Για να κάνει φωτοσύνθεση χρειάζεται 4 παράγοντες, ένας από τους 

οποίους είναι και το διοξείδιο του άνθρακα.  Έτσι απορροφώντας το από τον 

ατμοσφαιρικό αέρα, βοηθά στη διατήρηση σταθερών ποσοτήτων.                      (0.5μ) 
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 ii. Η αύξηση του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, ενισχύει το φαινόμενο του 

θερμοκηπίου με αποτέλεσμα την αύξηση της θερμοκρασίας της Γης.                                             

                                                                                                                                              (0.5μ) 

3. Οι ερωτήσεις που ακολουθούν έχουν σχέση με τη δομή και τη λειτουργία του 

αναπαραγωγικού συστήματος. 

α) Η Πετρούλα είναι έγκυος και σε λίγες εβδομάδες πρόκειται να γεννήσει. Να 

μελετήσετε το σχήμα που ακολουθεί και να απαντήσετε στις ερωτήσεις.  

 

  i. Na ονομάσετε τα μέρη του σχήματος με τις   

          ενδείξεις 1-5.                                                   (1.25μ) 

    1. έμβρυο 

    2. πλακούντας 

    3. αμνιακός σάκος 

    4. αμνιακό υγρό 

              5. ομφάλιος λώρος 

 

    ii.  Na ονομάσετε το μέρος του γεννητικού συστήματος της Πετρούλας όπου     (1μ)                                                                                                                          

 έγινε η διοχέτευση του σπέρματος κατά τη σεξουαλική επαφή: κόλπος 

 ωρίμασε το ωάριο: ωοθήκη 

 έγινε η γονιμοποίηση του ωαρίου: ωαγωγός 

 εμφυτεύτηκε και αναπτύσσεται το έμβρυο: μήτρα 

     β) Ο σύζυγος της Πετρούλας όταν ήταν μικρός είχε μια πάθηση του γεννητικού 

συστήματος την οποία θεράπευσε κάνοντας εγχείρηση. Ο γιατρός του είπε ότι αν δεν 

έκανε την εγχείρηση θα μπορούσε να μείνει στείρος.                                              (0.75μ) 

  i. Σε ποια πάθηση αναφέρεται η πιο πάνω δήλωση; κρυψορχία 

  ii. Γιατί προκαλεί στειρότητα; Διότι στην κρυψορχία οι όρχεις παραμένουν στην 

κοιλιακή χώρα όπου η θερμοκρασία είναι πολύ ψηλή για τα σπερματοζωάρια τα 

οποία καταστρέφονται.  Κανονικά οι όρχεις θα έπρεπε να είναι εξωτερικά μέσα στο 

όσχεο, όπου η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη.   

  

Οι εισηγήτριες:                                                                                                  Ντίσκος Αλέξιος 

 

Ελίνα Αγαθαγγέλου 

Μαρία Τιγγιρίδου                             Διευθυντής 
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ΛΤΕΙ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΙΟΤΝΙΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΑΡΑΔΙΠΠΟΤ 
 
ΜΕΡΟ Α΄ 
 
1. α. Ο οργανιςμόσ Α    0,5μ 
    β. Ο οργανιςμόσ Δ     0,5μ 
 
2.  Δφο από τα πιο κάτω:     2 x 0,5μ 
    α. Με τθ διαδικαςία τθσ φωτοςφνκεςθσ παράγεται οξυγόνο. 
    β. Παράγονται κρεπτικζσ ουςίεσ, γλυκόηθ-άμυλο που εξυπθρετοφν τόςο      
        ενεργειακζσ αλλά και δομικζσ ανάγκεσ των φυτών. 
    γ. Ζμμεςα, επωφελοφνται και οι ετερότροφοι οργανιςμοί, μιασ και τα φυτά ι τμιματα των      
       φυτών αποτελοφν τροφι γι αυτοφσ. 
    δ. Τα φυτά δεςμεφουν το διοξείδιο του άνκρακα, διατθρώντασ με αυτό τον τρόπο ςτακερι      
        τθν ςφςταςι του ςτθν ατμόςφαιρα.  
 
3. Α. Το β  0,5μ 
    Β. Το γ   0,5μ 
 
4. α. ιςτό  0,5μ 
    β. οργανιςμόσ  0,5μ 
 
5. Μια ομοιότθτα από τισ πιο κάτω:   0,5μ 
    α. Είναι και τα δφο ςπονδυλωτά 
    β. Είναι και τα δφο ηώα 
    γ. Είναι ετερότροφοι οργανιςμοί 
    δ. Δεν φωτοςυνκζτουν 
    ε. Αναπνζουν με  πνεφμονεσ, κα 
     
    Μια διαφορά από τισ πιο κάτω:   0,5μ 
    α. Το δζρμα τθσ πάπιασ καλφπτεται με φτερά, ενώ τθσ γάτασ με τρίχεσ. 
    β. Η πάπια πετά, θ γάτα όχι. 
    γ. Η πάπια γεννά αυγά με ςκλθρό κζλυφοσ, ενώ θ γάτα γεννά ηωντανά μικρά τα οποία      
        κθλάηει ςτα πρώτα ςτάδια τθσ ηωισ τουσ. 
    δ. Η πάπια ζχει ράμφοσ και 2 πόδια, ενώ θ γάτα δεν ζχει ράμφοσ και ζχει 4 πόδια, κα 
 
6. α. μιτοχόνδριο 0,5μ 
    β. πυρινασ  0,5μ 
 
ΜΕΡΟ Β΄ 
 
1. α. 3-5 Ιουνίου 0,5μ 
    β. 14 Ιουνίου  0,5μ 
    γ. 1 + 28 = 29 Ιουνίου  1μ 
 
2. α. 1. πυρινασ  0,5μ 
         2. κυτταρόπλαςμα 0,5μ 
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2. β. Δφο από τισ πιο κάτω:  2 x 0,5μ 
 

                                        Διαφορές ζωικοφ και φυτικοφ κυττάρου 

1. Το φυτικό διακζτει χλωροπλάςτεσ, ενώ το ηωικό δεν διακζτει. 
 

2. Το φυτικό  διακζτει μεγάλο χυμοτόπιο, ενώ το ηωικό αν ζχει, είναι πολλά και μικρά. 
 

3. Το φυτικό διακζτει κυτταρικό τοίχωμα, ενώ το ηωικό δεν διακζτει. 
 

4. Το φυτικό διακζτει ςτακερό ςχιμα, ενώ το ηωικό δεν διακζτει. 

 
3. α. Στουσ χλωροπλάςτεσ. 0,5μ 
    β. Το διοξείδιο του άνκρακα και το νερό. 2 x 0,5μ 
    γ. Το οξυγόνο 0,5μ 
 
4. α. Παραγωγόσ: καλαμπόκι ι φυτοπλαγκτόν 0,5μ 
         Φυτοφάγοσ οργανιςμόσ: ακρίδα ι ηωοπλαγκτόν 0,5μ 
    β. Δφο από τα πιο κάτω: 2 x 0,5μ 
       - Όλεσ οι τροφικζσ αλυςίδεσ ξεκινοφν με ζνα φυτό- παραγωγό  
       - Τελειώνουν πάντα με ζνα κορυφαίο κθρευτι 
       - Μεταξφ των οργανιςμών υπάρχουν βελάκια που δείχνουν προσ τα ποφ κατευκφνεται θ       
         ενζργεια  
         
5. α. Ψάρια  0,5μ 
    β. Ερπετά  0,5μ 
    γ. Ο Χρίςτοσ ζχει δίκιο γιατί  0,5μ 
        θ νυχτερίδα γεννά ηωντανά μικρά τα οποία κθλάηει ςτα πρώτα ςτάδια τθσ ηωισ τθσ ι  
        το δζρμα τθσ καλφπτεται με τρίχεσ  0,5μ 
 
6.α. Το ερειςτικό και το μυϊκό ςφςτθμα  2 x 0,5μ 
   β. Υπάρχει ςχζςθ ςυνεργαςίασ και αλλθλεξάρτθςθσ. 0,5μ 
       Και τα δφο μαηί ονομάηονται κινθτικό ςφςτθμα γιατί ςυνεργάηονται για να     
       πραγματοποιθκοφν διάφορεσ κινιςεισ.   0,5μ  
 
ΜΕΡΟ Γ΄ 
 
1.α. 1.ςτόμα ι ςτοματικι κοιλότθτα 0,5μ 
        2. ςυκώτι ι ιπαρ  0,5μ 
        3. ςτομάχι 0,5μ 
        4. λεπτό ζντερο 0,5μ 
 
   β. 1. Παράγει τθ χολι ι αποτοξινώνει τον οργανιςμό από βλαβερζσ ουςίεσ. 0,5μ 
        2. Λειτουργεί ωσ αντλία. Δζχεται  το αίμα από όλα τα όργανα του ςώματοσ και αφοφ το    
            ςτείλει ςτουσ πνεφμονεσ για να εμπλουτιςτεί με οξυγόνο, ςτθ ςυνζχεια το ςτζλνει ςε  
            όλα τα όργανα του ςώματοσ. 0,5μ 
2. α. Σαρκοφάγοσ οργανιςμόσ: δρυοκολάπτθσ ι κότςυφασ ι βάτραχοσ  0,5μ 
         Κορυφαίοσ κθρευτισ: κουκουβάγια ι φίδι  0,5μ 
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β. Θιραμα - κθρευτισ:  
μελίγκρα - δρυοκολάπτθσ ι κάμπια - κότςυφασ ι ςαλιγκάρια - κότςυφασ ι ποντικόσ - φίδι ι 
ποντικόσ - κουκουβάγια ι πεταλοφδα - βάτραχοσ ι βάτραχοσ - φίδι ι δρυοκολάπτθσ - 
κουκουβάγια ι κότςυφασ – κουκουβάγια                                                                           2 x 0,5μ      
 
γ. Ο ιςχυριςμόσ τθσ Λίασ είναι ορκόσ   0,5μ 
 γιατί οι κότςυφεσ κα αναγκαςτοφν να καταναλώνουν περιςςότερεσ πεταλοφδεσ μιασ και κα 
μειωκοφν τα ςαλιγκάρια. 0,5μ 
 
3. α. 1. αιδοίο  0,5μ 
         2. κόλποσ  0,5μ 
         3. μιτρα   0,5μ 
         4. ωοκικθ 0,5μ 
 
β. Η ανάπτυξθ του εμβρφου   0,5μ 
γ. Στον ωαγωγό  0,5μ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΙΣΙΟΤ 

 

ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2013-2014 
 
 
 

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΗΟΤΝΗΟΤ 2014 
 

Μάζεκα: Βιολογία  Σάμε: Α΄ 

Υξόλνο: 1 ώρα και 30 λεπτά  Ζκεξνκελία: 04 Ηνπλίνπ 2014 

 

Ολνκαηεπώλπκν: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Σκήκα: ……  Αξηζκόο: …… 

 
 
 
 
Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από  10 (δέθα) ζειίδεο. 
 
ΟΓΖΓΗΔ:  
 Να γξάςεηε κόλν κε κπιε ή καύξν κειάλη. 
 Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πγξνύ (tippex). 
 Σν παξόλ δνθίκην απνηειείηαη από ηα κέξε Α, Β θαη Γ. Να απαληήζεηε ζε όια ηα κέξε. 
 Να γξάςεηε ηηο απαληήζεηο ζηνλ θελό ρώξν κεηά από θάζε εξώηεζε. 

 

ΜΔΡΟ Α 

 

Απνηειείηαη από έμη (6) εξσηήζεηο. Να απαληήζεηε ζε ΟΛΔ ηηο εξσηήζεηο.  

Κάζε νξζό εξώηεκα βαζκνινγείηαη κε ΜΗΑ (1) κνλάδα. (ύλνιν 6 κνλάδεο). 

 

 

Δξώηεκα 1 

Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ θσηνληθνύ κηθξνζθνπίνπ, κε ηνπο αξηζκνύο 1 θαη 2, πνπ θαίλνληαη 

ζηελ εηθόλα πνπ αθνινπζεί.   

 (2 x 0,5 = 1 κνλ.) 

  
 

Βαθμός ………………… 

Ολογράυως ………………… 

Τπογραυή ………………… 

 

 

ΜΔΡΖ ΜΗΚΡΟΚΟΠΗΟΤ 

1:Πξνζνθζάικηνο θαθόο 

2:Μηθξνκεηξηθόο θνριίαο 
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Δξώηεκα 2 

Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηελ πξόηαζε πνπ αθνινπζεί. 

Ο ζηξεπηόθνθθνο είλαη έλαο κνλνθύηηαξνο νξγαληζκόο πνπ αλήθεη ζην βαζίιεην πνπ 

νλνκάδεηαη ……κνλήξε………, ελώ ην παξακήθην αλήθεη ζην βαζίιεην πνπ νλνκάδεηαη 

……πξώηηζηα………… (2 x 0,5 = 1 κνλ.) 

 

Δξώηεκα 3 

Σα δώα Α θαη Β είλαη ζπνλδπισηά 
 

 Σν δών Α έρεη δέξκα κε θνιίδεο  θαη αλαπλέεη κε πλεύκνλεο 

 Σν δών Β έρεη δέξκα κε ιέπηα θαη αλαπλέεη κε βξάγρηα 

 

Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ αθόινπζν πίλαθα, γξάθνληαο ζε πνηα νκνηαμία ζπνλδπισηώλ αλήθεη 

ην θάζε έλα από ηα δώα. (2 x 0,5 = 1 κνλ.) 

 
 

 
 
 
 
 
 
Δξώηεκα 4 

Αθνύ κειεηήζεηε ηηο εηθόλεο πνπ αθνινπζνύλ λα ζεκεηώζεηε θάησ από ηελ θάζε κηα, αλ 

πξόθεηηαη γηα έκβην, άβην ή λεθξό ζώκα.  (2 x 0,5 = 1 κνλ.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

πνλδπιόδσν Α Β 

Οκνηαμία 

 
εξπεηά ςάξηα 

 
  

   

λεθξό άβην 
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Δξώηεκα 5 

Πην θάησ ζαο δίλεηαη κία ηξνθηθή αιπζίδα από ην δάζνο ηεο Πάθνπ: (2 x 0,5 = 1 κνλ.) 

 

ΥΟΡΣΑΡΗ ΑΚΡΗΓΑ ΦΗΓΗ AΔΣΟ 

 

Γηα ηελ πην πάλσ ηξνθηθή αιπζίδα:   

 
 

(α) Να νλνκάζεηε έλαλ παξαγσγό …ρνξηάξη……… 

(β) Να νλνκάζεηε έλαλ θαηαλαισηή …αθξίδα, θίδη, αεηόο. 

 

Δξώηεκα 6 

ηνλ πην θάησ πίλαθα απεηθνλίδνληαη δύν (2) όξγαλα ηνπ αλζξώπηλνπ ζώκαηνο. Να 

ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα. (2 x 0,5 = 1 κνλ.) 

 

 
Δηθόλα νξγάλνπ 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

Όλνκα νξγάλνπ 
 

 ΚΑΡΓΗΑ 
 

ζηνκάρη 

Οξγαληθό ζύζηεκα ζην 
νπνίν αλήθεη 

θπθινθνξηθό ΠΔΠΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 

 

  



ειίδα 4 of 10 

ΜΔΡΟ Β 

Απνηειείηαη από έμη (6) εξσηήζεηο.  

Να απαληήζεηε κόλν ηηο ηέζζεξηο (4) από ηηο έμη  (6) εξσηήζεηο.  

Κάζε νξζό εξώηεκα βαζκνινγείηαη κε ΓΤΟ (2) κνλάδεο. (ύλνιν 8 κνλάδεο) 

 

Δξώηεκα 1 
 

Ζ Μαξία είλαη 30 ρξνλώλ θαη είλαη παληξεκέλε κε ηνλ Νίθν εδώ θαη 2 ρξόληα. Ζ Μαξία έρεη 

θαλνληθό θαηακήλην θύθιν 28 εκεξώλ. Απνθάζηζαλ λα θάλνπλ έλα παηδάθη θαη ζθέθηνληαη όηη 

πξέπεη λα βξνπλ πνηεο είλαη νη γόληκεο κέξεο ηνπ θύθινπ ηεο Μαξίαο, γηα λα κπνξέζεη λα γίλεη ε 

γνληκνπνίεζε. Να απαληήζεηε ζηα επόκελα εξσηήκαηα: 

 
(α) Να ππνινγίζεηε πνηεο κέξεο ηνπ θαηακήληνπ θύθινπ, ε Μαξία, αλ έρεη ζεμνπαιηθή επαθή 

κπνξεί λα κείλεη έγθπνο, δεδνκέλνπ όηη είρε «πεξίνδν» (πξώηε κέξα ηνπ θύθινπ ηεο) ζηηο 4 

Ηνπλίνπ. Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. (2 x 0,5 = 1 κνλ.) 

 

 

 

14-19 Ηνπλίνπ. Ζ θξίζηκε πεξίνδνο επεθηείλεηαη από ηελ 11ε κέρξη ηελ 16ε κέξα. Σν σάξην δεη 24 

ώξεο, ην ζπεξκαηνδσάξην δεη 72 ώξεο. Ζ σνξξεμία κπνξεί λα γίλεη θαη ηελ 13 κέξα θαη ηελ 15 

κέξα. 

 

(β) Αλ ε Μαξία δελ κείλεη έγθπνο, πόηε πξνβιέπεηε λα έρεη ηελ επόκελή ηεο «πεξίνδν»; 

 (1 x 0,5 = 0.5 κνλ.) 

………2 Ηνπιίνπ……………………………………………………………………..... 

 

(γ) Πόζν δηαξθεί ε εγθπκνζύλε;  (1 x 0,5 = 0.5 κνλ.) 

 

………9 κήλεο ή 38 εβδνκάδεο……………………………………………………..... 
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Δξώηεκα 2 

 

 αο δίλεηαη ην δηάγξακκα ελόο αλζξώπηλνπ ζπεξκαηνδσαξίνπ. 

 

(α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε 1 θαη 2 (2 x 0,5 = 1 κνλ.) 

 

 κέξνο 1…ππξήλαο…. 

 κέξνο 2…θεθάιη…….. 

 
 

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

 
 

Σν ζπέξκα απνηειείηαη από…εθθξίκαηα… θαη …ζπεξκαηνδσάξηα……  

 
 

Δξώηεκα 3 

 

(α) Να αλαθέξεηε δύν ζεηηθέο ελέξγεηεο, πνπ θάλεη ν άλζξσπνο, κε ηηο νπνίεο επεξεάδεη ηε 

θύζε. (2 x 0,5 = 1 κνλ.) 

 
                                                                                                                                  

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

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

 

(β) Να αλαθέξεηε δύν αξλεηηθέο ελέξγεηεο, πνπ θάλεη ν άλζξσπνο, κε ηηο νπνίεο επεξεάδεη ηε 

θύζε. (2 x 0,5 = 1 κνλ.) 
                                                                                                            

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

(ii)……Κόςηκν δέληξσλ……………………………………………………………………………… 
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Δξώηεκα 4 

 

(α) Να γξάςεηε ζε πνηα νκνηαμία αλήθνπλ ηα πην θάησ δώα θαη λα αλαθέξεηε έλα βαζηθό 

ραξαθηεξηζηηθό γηα θάζε νκνηαμία (4 x 0,25 = 1 κνλ.)  

 

ΕΩΟ ΟΜΟΣΑΞΗΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΟ ΣΖ ΟΜΟΣΑΞΗΑ (Κξηηήξην) 

 ζειαζηηθά Γελ γελλνύλ αβγά, αιιά «δσληαλά» κηθξά, ηα νπνία ζειάδνπλ 
ζηα αξρηθά ζηάδηα ηεο δσήο ηνπο. Ενπλ άιια ζηελ μεξά θαη άιια 
ζην λεξό. Αλαπλένπλ κε πλεύκνλεο.  

Σν δέξκα ηνπο θαιύπηεηαη, θαηά θαλόλα, κε ηξίρεο. 

 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. 

 
 

(β)  i. Να γξάςεηε ζε πνηα ζπλνκνηαμία θαηαηάζζνληαη νη νξγαληζκνί ηνπ πην πάλσ πηλάθα. 
 (1 x 0,5 = 0.5 κνλ.) 

 ζπνλδπισηά 

 

 

ii. Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. (1 x 0,5 = 0.5 κνλ.) 

…έρνπλ ζπνλδπιηθή ζηήιε 

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

 

Δξώηεκα 5 
 

Σν πην θάησ ζρήκα δείρλεη έλα θύηηαξν. Αθνύ ην κειεηήζεηε λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο 

πνπ αθνινπζνύλ: 

 

(α) Πξόθεηηαη γηα θπηηθό ή γηα δσηθό θύηηαξν; Να αλαθέξεηε δύν (2) ιόγνπο γηα λα 

δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. (3 x 0,5 = 1.5 κνλ.) 

 

Πξόθεηηαη γηα ……θπηηθό…………..θύηηαξν δηόηη: 

i. …έρεη θπηηαξηθό ηνίρσκα….... 

ii. …έρεη ρισξνπιάζηε,……έλα κεγάιν ρπκνηόπην………... 
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(β) Να γξάςεηε πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ κηηνρόλδξηνπ γηα ην θύηηαξν. (1 x 0,5 = 0.5 κνλ.) 
 

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 δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ 
θπηηάξνπ. 

 

 

Δξώηεκα 6 
 
(α) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηελ πην θάησ αληίδξαζε (2 x 0,5 = 1 κνλ.) 
 
 

 
 
(β) Ζ Μαξία έθνςε έλα θύιιν από έλα δίρξσκν θπηό, θαιά πνηηζκέλν θαη εθηεζεηκέλν ζην θσο, 

ην νπνίν απνρξσκάηηζε. Να απαληήζεηε ζηα πην θάησ εξσηήκαηα: 

 

 

 

 

 

 

 

 (i) ε πνην κέξνο ηνπ θύιινπ πηζηεύεηε όηη ε Μαξία ζα αληρλεύζεη ηελ νπζία άκπιν, ζην ιεπθό 

κέξνο Α ή ζην πξάζηλν κέξνο Β; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. (1 x 0,5 = 0.5 κνλ.) 

……ην πξάζηλν κέξνο Β. Έρεη ρισξνθύιιε  

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

……… 

 

(ii) Γηαηί έπξεπε πξώηα λα απνρξσκαηίζεη ην θύιιν θαη κεηά λα πξνζπαζήζεη λα αληρλεύζεη ην 

άκπιν; (1 x 0,5 = 0.5 κνλ.)  

…Γηα λα θύγεη ε ρισξνθύιιε θαη λα κπνξέζεη λα παξαηεξεζεί ε αιιαγή ηνπ ρξώκαηνο… 

  

νερό Γλσκόζη-

άμσλο-

θρεπτικές 

οσσίες  
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ΜΔΡΟ Γ 

Απνηειείηαη από ηξεηο (3) εξσηήζεηο.  

Να απαληήζεηε κόλν ηηο δύν (2) από ηηο ηξεηο (3) εξσηήζεηο. 

Κάζε νξζό εξώηεκα βαζκνινγείηαη κε ΣΡΔΗ (3) κνλάδεο. (ύλνιν 6 κνλάδεο) 

 

 
Δξώηεκα 1 

αο δίλεηαη πην θάησ ην ζρεδηάγξακκα ηνπ αληξηθνύ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

(α) Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα πνπ παξνπζηάδνπλ νη ελδείμεηο 1 κέρξη 4, ζπκπιεξώλνληαο ηνλ 

πην θάησ πίλαθα. (4 x 0,5 = 2 κνλ.)  

Α/Α Όξγαλν 

1. πένο 

2. νπξήζξα 

3. πεξκαηηθόο πόξνο 

4. Πξνζηάηεο αδέλαο 

 

(β)   Να αλαθέξεηε ηη είλαη ε θίκσζε θαη ηη πξνθαιεί.  (1 x 0,5 = 0.5 κνλ.) 

 

Σν δέξκα πνπ θαιύπηεη ηελ θεθαιή ηνπ πένπο πξέπεη λα κπνξεί λα κεηαθηλείηαη πξνο ηα πίζσ 

ώζηε λα πιέλεηαη ην κέξνο απηό. ηελ παζνινγηθή θαηάζηαζε πνπ νλνκάδεηαη θίκσζε (όπνπ 

ην δέξκα, ιόγσ κηθξνύ αλνίγκαηνο, δελ κπνξεί λα κεηαθηλεζεί πξνο ηα πίζσ θαη λα 

απνθαιπθζεί ε θεθαιή ηνπ πένπο) δεκηνπξγνύληαη κνιύλζεηο θαη πξνβιήκαηα ζηε ζεμνπαιηθή 

επαθή. 
 

(γ) Να γξάςεηε πνην όξγαλν είλαη ππεύζπλν γηα ηελ παξαγσγή θαη ηελ σξίκαλζε ησλ 

γελλεηηθώλ θπηηάξσλ ζηε γπλαίθα ...σνζήθε..  (1 x 0,5 = 0.5 κνλ.) 

1 

2 

3 

4 
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Δξώηεκα 2 

ε έλα κηθξό δσνινγηθό θήπν έλαο καζεηήο κέηξεζε ηνλ αξηζκό ησλ ζπνλδπισηώλ δώσλ πνπ 

ππήξραλ. Καηέγξαςε 10 παπαγάινπο, 3 αεηνύο, 5 ιηνληάξηα, 20 πηζήθνπο, 2 ειέθαληεο, 4 

δέβξεο, 12 πάπηεο θαη 4 θακήιεο. ηε ζπλέρεηα ρώξηζε ηα δώα ζε δπν νκνηαμίεο θαη 

θαηαζθεύαζε έλα ξαβδνεηδέο δηάγξακκα. 

 

(α) Πνηεο ήηαλ νη δπν (2) νκνηαμίεο πνπ δεκηνύξγεζε; (2 x 0,5 = 1 κνλ.)  

(i) …πηελά (25)… (ii) …ζειαζηηθά (35)……  

 

 

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

δώωλ θάζε νκνηαμίαο.    (2 x 0,5 = 1 κνλ.) 

 

 

      Υ  40 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

 5 

 0 X 

 
 

 

(γ) Τη αληηπξνζωπεύεη ν άμνλαο Φ; (1 x 0,5 = 0,5 κνλ.) 

                                                                  

Χ:  ηηο νκνηαμίεο ηωλ δώωλ____________   

 

 
 

(δ) Πνηα νκνηαμία ζπνλδπιωηώλ ζην ζπγθεθξηκέλν δωνινγηθό θήπν είλαη ε κεγαιύηεξε ζε 

αξηζκό πιεζπζκνύ; (1 x 0,5 = 0,5 κνλ.) 

 

ζειαζηηθά 
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Δξώηεκα 2 

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

απαληήζεηε ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ.  

 

 

(α) Να νλνκάζεηε: (2 x 0,5 = 1 κνλ.) 

i Έλαλ πακθάγν νξγαληζκό  Αιεπνύ 

ii Έλαλ θνξπθαίν ζεξεπηή Αιεπνύ 

 

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

 (4 x 0,25 = 1 κνλ.) 

 

Βελανιδιά…                          ζπίνος..                            φίδι…                        …αλεπού 

 

(γ) Να εμεγήζεηε ηη δείρλνπλ ηα βέιε ζε κία ηξνθηθή αιπζίδα.  (1 x 0,5 = 0,5 κνλ.) 

… Την κατεφθυνςη με την οποία μεταφέρεται η  ενέργεια. Από το θήραμα ςτον θηρευτή 

 … 

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

δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  (1 x 0,5 = 0,5 κνλ.) 

… Το ηροθικό πλέγμα, διόηι μας δίνει πιο αληθινή και ολοκληρωμένη εικόνα 
ηων ζχέζεων ζηο οικοζύζηημα. 
……………………… 

 

Γηεπζπληήο 

 

Γηώξγνο Αλησλίνπ 



1 

 

ΓΤΜΝΑΗΟ ΑΘΖΔΝΟΤ  ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ 2013-2014 

 

 

ΓΡΑΠΣΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 

 
ΜΑΘΖΜΑ: ΦΤΗΚΑ (ΒΗΟΛΟΓΗΑ)                          ΒΑΘΜΟ: ……………….. 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ: 06.06.2014                     ΟΛΟΓΡΑΦΩ: ……………….. 

ΣΑΞΖ: Α΄ 

ΥΡΟΝΟ: 1.30΄        ΤΠ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ………………. 

 

 

Ολνκαηεπώλπκν: ....................................................................Σκήκα: .........  Αξ. ....... 
 

 

ΟΓΖΓΗΔ: Να γξάθεηε κόλν κε κπιε ή καύξε πέλα. 

         Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πγξνύ ή ηαηλίαο. 

 

         Τν γξαπηό εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από έληεθα (11) ζειίδεο θαη 

                    ρσξίδεηαη ζε ηξία (3) κέξε: Α, Β, Γ. 

 

 

 

ΜΔΡΟ Α´:   Να απαληήζεηε θαη ζηηο έμη (6) εξσηήζεηο. 

                        Κάζε ζσζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε κία (1) κνλάδα. 

 

 

 

 

ΔΡΩΣΖΖ 1: 

Να αλαθέξεηε ζε πνην νξγαληθό ζύζηεκα αλήθεη θάζε έλα από ηα πην θάησ όξγαλα 

ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ, ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί.  

                                                                                                                (4 x 0,25 = 1 κ.) 

 

ΟΡΓΑΝΟ ΟΡΓΑΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 

                 Οηζνθάγνο      πεπηηθό 

                 Χόλδξνη      εξεηζηηθό 

                  Σπθώηη      πεπηηθό 

..πεπηηθό..........................................                 Λάξπγγαο      αλαπλεπζηηθό 
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ΔΡΩΣΖΖ 2: 

Τν πην θάησ ζρεδηάγξακκα παξνπζηάδεη ηελ ηαμηλόκεζε ησλ Εσληαλώλ Οξγαληζκώλ 

ζηα πέληε  (5) Βαζίιεηα.  

                                                                          
 

 
 
 
 

Να αληηζηνηρίζεηε ηα Κξηηήξηα Α κέρξη Γ κε ηα αληίζηνηρα ραξαθηεξηζηηθά (1-4), 

ώζηε λα ζπκπιεξώλεηαη ζσζηά ην πην πάλσ ζρεδηάγξακκα. 

                                                                                                   (4 x 0,25 = 1 κ.) 

 

Κριηήριο Ανηιζηοίτιζη 
 

Υαρακηηριζηικό 

Α 
Α -…4… 1. Σα θύηηαξά ηνπο έρνπλ ππξήλα; 

Β 
Β -…1… 2. Σα θύηηαξα ηνπο έρνπλ θπηηαξηθό ηνίρωκα; 

Γ 
Γ -…3… 3. Πώο ν νξγαληζκόο εμαζθαιίδεη ηελ ηξνθή ηνπ; 

Γ 
Γ -…2… 4. Από πόζα θύηηαξα απνηειείηαη ην ζώκα ηνπο; 

 

 

 

Φσηά, Εώα, 
Μονήρη, Μύκηηες, 

Πρώηιζηα 

Μονήρη, Πρώηιζηα 

Μονήρη Πρώηιζηα 

Φσηά, Εώα, 
Μύκηηες 

Εώα, Μύκηηες 

Εώα Μύκηηες 

Κριηήριο Γ 

Φσηά 

Κριηήριο Γ 

     Κριηήριο Α 
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ΔΡΩΣΖΖ 3: 

Να θαηαηάμεηε ηνπο νξγαληζκνύο πνπ αθνινπζνύλ ζηα ζπνλδπισηά ή ζηα αζπόλδπια 

βάδνληαο έλα (+) ζηελ θαηάιιειε ζηήιε.                                               (4 x 0,25 = 1 κ.)                                                      

 

 

ΔΡΩΣΖΖ 4: 

(α) Να εμεγήζεηε γηαηί ε αύμεζε ηνπ Φαηλνκέλνπ ηνπ Θεξκνθεπίνπ πξνθαιεί άλνδν 

ηεο κέζεο ζεξκνθξαζίαο ηεο αηκόζθαηξαο ηεο Γεο.                                          (0,5 κ.) 

Λόγσ ηεο αύμεζεο ηνπ Φαηλνκέλνπ ηνπ Θεξκνθεπίνπ εγθισβίδεηαη κεγαιύηεξε 

πνζόηεηα ζεξκόηεηαο θη έηζη πξνθαιείηαη άλνδνο ηεο κέζεο ζεξκνθξαζίαο ηεο 

αηκόζθαηξαο ηεο Γεο.  

 

(β) Να εξκελεύζεηε ηελ πξόηαζε πνπ αθνινπζεί: «Ζ κείσζε ησλ ηξνπηθώλ δαζώλ 

απμάλεη έληνλα ην Φαηλόκελν ηνπ Θεξκνθεπίνπ».                                              (0,5 κ.) 

Αθνύ κεηώλνληαη ηα δάζε πνπ δεζκεύνπλ δηνμείδην ηνπ άλζξαθα γηα ηε θσηνζύλζεζε, 

ζεκαίλεη όηη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα ζα απμεζεί, άξα ζα απμεζεί θαη ην θαηλόκελν 

ηνπ ζεξκνθεπίνπ. 

 

ΔΡΩΣΖΖ 5: 

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

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

                                                                                                               (4 x 0,25 = 1 κ.)  

 

 
 
 
Εωνηανός Οργανιζμός 

  
 

  

ΒΑΚΣΖΡΗΟ 
ΣΑΦΤΛΟΚΟΚΚΟΤ 

      ΠΔΡΗΣΔΡΗ  ΑΜΟΗΒΑΓΑ ΑΛΔΠΟΤ 

Βαζίλειο ζωνηανών οργανιζμών ΜΟΝΖΡΖ     ΕΩΑ ΠΡΩΣΗΣΑ    ΕΩΑ 

 

 

 

   ΕΩΝΣΑΝΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ  ΠΟΝΓΤΛΩΣΑ        ΑΠΟΝΓΤΛΑ 

                     Βάηξαρνο               +                

                     Κάβνπξαο                                                    + 

                     Μπξκήγθη                                                    + 

                      Νπρηεξίδα                + 
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ΔΡΩΣΖΖ 6: 

Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα ηνπ αλζξσπίλνπ ζώκαηνο πνπ θαίλνληαη ζηηο πην θάησ 

εηθόλεο.                                                                                        (4 x 0,25 = 1 κ.) 

                                                                                                                

             

 

 

 

 ..ζηνκάρη......               ....εγθέθαινο....            .....λεθξνί....                 ....ζπθώηη... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΔΡΟ Β´:   Από ηηο έμη (6) εξσηήζεηο λα απαληήζεηε κόλν ζηηο ηέζζεξηο (4).   

            Κάζε ζσζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δύν (2) κνλάδεο. 

 

ΔΡΩΣΖΖ 1: 

(α) Ση είλαη ε θξπςνξρία;                                                                                         (1 κ.) 

Κξπςνξρία νλνκάδεηαη ε παζνινγηθή θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία νη όξρεηο ηνπ 

αγνξηνύ δελ έρνπλ θαηεβεί από ηελ θνηιηαθή πεξηνρή ζην όζρεν. (Οη όξρεηο 

θαηεβαίλνπλ ζην όζρεν θαηά ηελ εκβξπηθή ειηθία, δειαδή πξηλ ηε γέλλεζε ηνπ 

αγνξηνύ). 

 

 

(β) Να αλαθέξεηε ηέζζεξηο (4) αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζην ζώκα ησλ αγνξηώλ θαηά 

ηελ εθεβεία.                                                                                      (4 x 0,25 = 1 κ.) 

                 (i) Ζ θσλή γίλεηαη πην ρνληξή θαη βξαρλή. 

                (ii) Δκθαλίδνληαη ηξίρεο ζηα γελλεηηθά όξγαλα, ζην πξόζσπν, ζηηο καζράιεο. 

            (iii) Οη όξρεηο θαη ην πένο κεγαιώλνπλ. 

             (iv) Αξρίδεη ε παξαγσγή ζπέξκαηνο θαη ε εθζπεξκάησζε. 
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ΔΡΩΣΖΖ 2: 

Τν πην θάησ ζρήκα παξνπζηάδεη έλα δσηθό θύηηαξν. 

(α) Να ζπκπιεξώζεηε ην όλνκα ηνπ θάζε κέξνπο ή νξγαληδίνπ κε ηνπο 

      αξηζκνύο 1 – 4.                                                                             (4 x 0,25 = 1 κ.) 

 

 

 

         

 
 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

                4 

 

 

 

(β) Να αλαθέξεηε δύν (2) νκνηόηεηεο κεηαμύ ελόο θπηηθνύ θαη ελόο δσηθνύ θπηηάξνπ. 

                                                                                                             (2 x 0,25 = 0,5 κ.) 

     (i) Καη ην θπηηθό θαη ην δσηθό θύηηαξν δηαζέηνπλ θπηηαξηθή ή πιαζκαηηθή 

κεκβξάλε. 

    (ii) Καη ην θπηηθό θαη ην δσηθό θύηηαξν δηαζέηνπλ ππξήλα. 

 

(γ) Να αλαθέξεηε ηε ιεηηνπξγία ησλ κεξώλ ή νξγαληδίσλ ηνπ θπηηάξνπ ηνπ ζρήκαηνο κε 

ηνπο αξηζκνύο 1 θαη 4.                                                                             (2 x 0,25 = 0,5 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 γηα ηηο δηάθνξεο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ θπηηάξνπ. Ζ ελέξγεηα απηή πξνέξρεηαη από 

ζξεπηηθέο νπζίεο πνπ θαίγνληαη κε ηε βνήζεηα ηνπ νμπγόλνπ. 

 

θπηηαξόπιαζκα 

ππξήλαο 

Κπηηαξηθή ή 

πιαζκαηηθή κεκβξάλε 

κηηνρόλδξην 
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ΔΡΩΣΖΖ 3: 

Σαο δίλεηαη ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο 

γπλαίθαο. 

(α) Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα πνπ παξνπζηάδνπλ νη ελδείμεηο 1 – 5. 

                                                                                            (5 x 0,25 = 1,25 κ.)                                                                                                     

 

 

 

 

 

      

     1. Ωαγσγόο (ζάιπηγγα) 

     2. Ωνζήθε 

     3. Κόιπνο 

     4. Μήηξα 

     5. Τξάρεινο  

 

 

 

 

 

 

(β) ε πνην κέξνο ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο γπλαίθαο γίλεηαη ε 

γνληκνπνίεζε ηνπ σαξίνπ;                                                                                 (0,25 κ.) 

Σηνλ σαγσγό ή ζάιπηγγα. 

 

(γ) Ζ Χξπζάλζε έρεη θαλνληθό θαηακήλην θύθιν 28 εκεξώλ. Να ππνινγίζεηε πνηεο 

κέξεο ηνπ θαηακήληνπ θύθινπ κπνξεί λα κείλεη έγθπνο, αλ έρεη ζεμνπαιηθή επαθή, 

δεδνκέλνπ όηη είρε «πεξίνδν» (πξώηε κέξα ηνπ θύθινπ ηεο) ζηηο 2 Ηνπλίνπ.     (0,5 κ.) 

 

Ωνξξεμία: 16 Ηνπλίνπ  (14
ε
 εκέξα ηνπ θαηακήληνπ 

θύθινπ) 

 

Κξίζηκεο κέξεο: 13 – 18 Ηνπλίνπ (11
ε
 – 16

ε
 εκέξα 

ηνπ θαηακήληνπ θύθινπ) 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 
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ΔΡΩΣΖΖ 4: 

(α) Να γξάςεηε δίπια από ην όλνκα ηνπ θάζε νξγάλνπ, πνπ θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα, ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό.                       (3 x 0,5 = 1,5 κ.) 

 

 

 
ΟΝΟΜΑ  

ΟΡΓΑΝΟΤ 
 ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΟΡΓΑΝΟΤ 

1. Καξδηά 

 

 

1. 

 

Λεηηνπξγεί ζαλ αληιία. Γέρεηαη ην αίκα από 

όια ηα όξγαλα ηνπ ζώκαηνο. Αθνύ ζηείιεη ην 

αίκα ζηνπο πλεύκνλεο γηα λα εκπινπηηζηεί κε 

νμπγόλν, ην ζηέιιεη ζηε ζπλέρεηα ζε όιν ηα 

όξγαλα ηνπ ζώκαηνο. 

 

2. ηνκάρη 

 

 

2. 

 

Απνζεθεύεηαη πξνζσξηλά ε ηξνθή θαη 

ζπλερίδεηαη ε πέςε πνπ μεθίλεζε ζην ζηόκα. 
 

3. Λεπηό έληεξν 

                                       

                       

                          3.         

 

Οινθιεξώλεηαη ε πέςε ηεο ηξνθήο θαη νη απιέο 

νπζίεο ηεο πέςεο απνξξνθνύληαη από ηα 

ηνηρώκαηα ηνπ ζσιήλα γηα λα θαηαιήμνπλ ζην 

αίκα. 
 

      

 

 

 

(β) Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο κε ην γξάκκα () αλ είλαη ζσζηέο ή 

κε ην γξάκκα (Λ) αλ είλαη ιαλζαζκέλεο:                                       (2 x 0,25 = 0,5 κ.)             

     (i) Τν Δξεηζηηθό θαη ην Κπθινθνξηθό ζύζηεκα ζπλδένληαη ιεηηνπξγηθά κεηαμύ 

          ηνπο θαη νλνκάδνληαη Κηλεηηθό ζύζηεκα.   …Λ…. 

     (ii) Τν ζύλνιν ησλ θπηηάξσλ ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ πνπ ζπλεξγάδνληαη 

          κεηαμύ ηνπο, γηα λα θάλνπλ ηελ ίδηα ιεηηνπξγία, απνηεινύλ έλα Οξγαληθό  

          Σύζηεκα.  …Λ…. 
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            Γιάλσμα κασζηικού 

ναηρίοσ 

ΔΡΩΣΖΖ 5: 

Να ζπκπιεξώζεηε θαηάιιεια ηνλ πην θάησ πίλαθα:                    (8 x 0,25 = 2 κ.)      

                                                                                                

                Οκνηαμία            Όξγαλα αλαπλνήο        Ση γελλνύλ 

               ΘΖΛΑΣΗΚΑ              ....πλεύκνλεο....                   ....δωληαλά κηθξά. 

                   

                 ΠΣΖΝΑ                    ...πλεύκνλεο....                     ....απγά.. 

                    

                 ΨΑΡΗΑ                     ... βξάγρηα....                          ...απγά.. 

                 

                ΔΡΠΔΣΑ                   ...πλεύκνλεο....                       ...απγά. 

 

 

 

 

ΔΡΩΣΖΖ 6: 

Τα θπηά Α θαη Β,  πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα, είλαη πνηηζκέλα θαη έρνπλ εθηεζεί ζηνλ 

ήιην γηα 3 εκέξεο. 

Να κειεηήζεηε ηελ εηθόλα θαη λα γξάςεηε αλ ηα θπηά Α θαη Β ζα ζπλζέζνπλ 

γιπθόδε-άκπιν ή όρη. Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                      (2 κ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φπηό Α: Γελ ζα ζπλζέζεη άκπιν επεηδή ππάξρεη ην θαπζηηθό λάηξην ην νπνίν έρεη ηελ 

ηδηόηεηα λα δεζκεύεη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα. Άξα, αθνύ ιείπεη ην δηνμείδην ηνπ 

άλζξαθα πνπ απνηειεί πξώηε ύιε γηα ηε θσηνζύλζεζε, ην θπηό Α δελ ζα ζπλζέζεη 

άκπιν. 

Φπηό Β: Θα ζπλζέζεη άκπιν επεηδή ππάξρνπλ νη πξώηεο ύιεο (λεξό θαη δηνμείδην ηνπ 

άλζξαθα) θαη νη απαξαίηεηνη παξάγνληεο (ρισξνθύιιε θαη ειηαθό θσο) γηα λα γίλεη ε 

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

                        Κάζε ζσζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε ηξεηο (3) κνλάδεο. 

           

ΔΡΩΣΖΖ 1:       

Σαο δίλεηαη ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα ηνπ αληξηθνύ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο. 

(α) Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα πνπ παξνπζηάδνπλ νη ελδείμεηο 1 – 4.     (4 x 0,25 = 1 κ.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        1. .......πένο......... 

        2. ....νπξήζξα...... 

              3. ....ζπεξκαηηθόο πόξνο.. 

              4. ....πξνζηάηεο αδέλαο... 

 

(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 0,25 = 1 κ.)  

         

όξρεηο                                  επηδηδπκίδα                    ζπεξκαηηθόο πόξνο                 νπξήζξα     

 

 

(γ) Να γξάςεηε ηέζζεξα (4) όξγαλα ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ άληξα πνπ 

παξάγνπλ εθθξίκαηα.                                                                              (4 x 0,25 = 1 κ.) 

   i. …όξρεηο……..                                       ii. …επηδηδπκίδα…… 

 iii. …ζπεξκαηνδόρνη θύζηεηο……….        iv. …πξνζηάηεο αδέλαο………..     

                                                                                           

1 

2 

3 

4 
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ΔΡΩΣΖΖ 2: 

Σαο δίλεηαη ην πην θάησ ηξνθηθό πιέγκα.    

    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    (α) Να νλνκάζεηε:                                                                         (3 x 0,25 = 0,75κ.) 

α. Έλα αξθνθάγν Οξγαληζκό Κόηζσθας 

β. Έλα Φπηνθάγν Οξγαληζκό Κάμπια 

γ. Έλα Παξαγωγό Ποώδη θσηά 

 

(β) Με βάζε ην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα, λα δεκηνπξγήζεηε κηα ηξνθηθή αιπζίδα πνπ 

λα ηελ απνηεινύλ ηέζζεξηο (4) νξγαληζκνί.                                          (4 x 0,25 = 1 κ.) 

 

πεύθν                                   κειίγθξα                           δξπνθνιάπηεο                     θνπθνπβάγηα      

 

(γ) Να αλαθέξεηε ηξία (3) θνηλά ραξαθηεξηζηηθά όισλ ησλ ηξνθηθώλ αιπζίδσλ.    

(3 x 0,25 = 0,75 κ.) 

i. Όιεο νη ηξνθηθέο αιπζίδεο αξρίδνπλ κε θπηό(παξαγσγό). 

ii. Όιεο νη ηξνθηθέο αιπζίδεο ηειεηώλνπλ κε νξγαληζκό πνπ δελ ηξώγεηαη από 

θαλέλα. (θνξπθαίνο ζεξεπηήο). 

iii. Όιεο νη ηξνθηθέο αιπζίδεο πεξηιακβάλνπλ έλα ή πεξηζζόηεξα δώα. 

 

(δ) Να αλαθέξεηε δύν νξγαληζκνύο πνπ αληαγσλίδνληαη κεηαμύ ηνπο γηα ηελ ηξνθή 

(κε βάζε ην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα).                                        (2 x 0,25 = 0,5 κ.) 

    i.  …ζαιηγθάξη…….                           ii.  ……θάκπηα                        (γηα ηα πνώδε θπηά) 
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ΔΡΩΣΖΖ 3: 

(α) Πνηεο είλαη νη πξώηεο ύιεο ηεο θσηνζύλζεζεο θαη πώο θηάλνπλ ζηα θύιια;  

                                                                                                                               (0,5 κ.) 

i. Τν λεξό: Απνξξνθάηαη από ηε ξίδα, πξνρσξεί ζην βιαζηό θαη θηάλεη ζηα 

θύιια. 

ii. Τν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα: Από ηνλ αηκνζθαηξηθό αέξα κπαίλεη ζηα θύιια. 

 

 (β) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα έηζη ώζηε λα θαίλεηαη 

ζπλνπηηθά ε δηαδηθαζία ηεο θσηνζύλζεζεο.                                 (6 x 0,25 = 1,5 κ.) 

                                                 ...ειηαθό θσο. 

 

....λεξό.... + ..δηνμείδην ηνπ άλζξαθα                        .... γιπθόδε   .+ νμπγόλν 

 

                                                                 .ρισξνθύιιε... 

                                                

(γ) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο:                (2 x 0, 25 = 0,5 κ.) 

     i. Τα νξγαλίδηα ηνπ θπηηθνύ θπηηηάξνπ πνπ πεξηέρνπλ ηε ρισξνθύιιε νλνκάδνληαη 

         ..ρισξνπιάζηεο. . 

    ii. Ζ αλίρλεπζε ηεο νπζίαο άκπιν γίλεηαη κε ηελ πξνζζήθε .δηαιύκαηνο ησδίνπ. 

    

(δ) Γηαηί  ε ιεηηνπξγία ηεο θσηνζύλζεζεο είλαη ηόζν ζεκαληηθή γηα όινπο ηνπο 

νξγαληζκνύο ηνπ πιαλήηε καο; Να δώζεηε δύν (2) επηρεηξήκαηα.    (2 x 0, 25 = 0,5 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.  

 

ΣΔΛΟ 

 

 

              Οη εηζεγήηξηεο                                                       Ο Γηεπζπληήο 

      Μαξία Σθνπξή – Αδάκνπ 

      Παλαγηώηα Τνθαξίδνπ                                                 Αιέμαλδξνο Αιεμίνπ 
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ΓΤΜΝΑΘΟ ΞΤΛΟΣΤΜΠΟΤ                                                    ΥΟΛΘΚΗ ΥΡΟΝΘΑ 2013-2014 

 

ΓΡΑΠΣΕ ΠΡΟΑΓΩΓΘΚΕ  ΕΞΕΣΑΕΘ ΘΟΤΝΘΟΤ  2014 

 

Μάθημα: Φςζιογνωζηικά        Σάξη: Α΄       Ημεπ.: 04/06/14                 Υπόνορ: 90 λεπηά 

Όνομα μαθηηή/ηπιαρ: ...................................................................Σμήμα: .........    Απ.  ....... 

Βαθμόρ: ....................  Ολογπάθωρ: ..................................  Τπογπαθή:  ...........................      

 

 

 

ΜΕΡΟ Α΄:  Απνηειείηαη από έξι (6) εξσηήζεηο. Να απαληεζνύλ όλερ (και οι 6) εξσηήζεηο 

                     Κάζε εξώηεζε βαζκνινγείηαη κε μια ( 1 ) κνλάδα. 

1. Να ζπκπιεξώζεηε θαηάιιεια ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο.                                  (1μ.)   

α) Ζ κεγάιε πνηθηιία ησλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ ηνπ πιαλήηε καο νλνκάδεηαη  

β) Ζ πην κηθξή δνκηθή θαη ιεηηνπξγηθή κνλάδα ηεο δσήο νλνκάδεηαη θύηηαξν                       

 

2. Να γξάςεηε ηελ νκνηαμία ζηελ νπνία αλήθνπλ νη πην θάησ νξγαληζκνί.                    (1μ.) 

                                                                                                               

                                                     

  (α) ακθίβηα                 (β) εξπεηά                  (γ) πηελά             (δ) ζειαζηηθά 

 

3. Αθνύ κειεηήζεηε ηελ πην θάησ ηξνθηθή αιπζίδα, λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ 

αθνινπζνύλ:                                                                                                                (1μ.) 

 

 

 

 

 

α) Πνηνλ από ηνπο πην πάλσ νξγαληζκνύο ζα ραξαθηεξίδαηε ζαλ Παξαγσγό: Φπηό 

β) Πώο ζα ραξαθηεξίδαηε ηελ θνπθνπβάγηα, αθνύ δελ ηξώγεηαη από θαλέλα;  

Φυτό                                 Ακρίδα                                                Βάτραχος                                    Κουκουβάγια 

 

 
ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΝΕΑ (9) ΣΕΛΙΔΕΣ 

βηνπνηθηιόηεηα 

θνξπθαίν ζεξεπηή 
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Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο ζηελ πην θάησ εηθόλα, έηζη ώζηε λα θαίλνληαη νη πξώηεο 

ύιεο, νη απαξαίηεηνη παξάγνληεο γηα ηε δηεμαγσγή ηεο θσηνζύλζεζεο, θαζώο θαη ηα 

πξντόληα ηεο.                                                                                                               (1μ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Πην θάησ θαίλνληαη ηα γελλεηηθά θύηηαξα ηνπ άλδξα θαη ηεο γπλαίθαο. Να 

ζπκπιεξώζεηε θαηάιιεια ηα αληίζηνηρα κέξε.                                                            (1μ) 

 

 

 

 

 

 

1: νπξά                                                      3: ππξήλαο 

2: θεθαιή                                                  4: θπηηαξηθή κεκβξάλε 

 

5. Να νλνκάζεηε ηα νξγαληθά ζπζηήκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ πνπ δείρλνπλ ηα 

πην θάησ ζρήκαηα.                                                                                                      (1μ.) 

 

 

4 

2 

3 1 

ηλιακό φως 

χλωροφφλλη 

δηνμείδην ηνπ άλζξαθα 

λεξό 

γιπθόδε 

νμπγόλν 

εξεηζηηθό κπϊθό πεπηηθό θπθινθνξηθό 
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ΜΕΡΟ Β΄:  Απνηειείηαη από έξι (6) εξσηήζεηο. Από ηηο έμη εξσηήζεηο λα απαληεζνύλ κόλν 

νη ηέζζεπιρ ( 4 ). Κάζε εξώηεζε βαζκνινγείηαη κε δύο ( 2 ) κνλάδεο.          

1. α) Πην θάησ ζαο δίλεηαη έλα θσηνληθό κηθξνζθόπην ηνπ εξγαζηεξίνπ Βηνινγίαο. Να 

ζπκπιεξώζεηε θαηάιιεια ηηο ελδέημεηο 1-5.                                                                (1μ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

β) Να εμεγήζεηε γηαηί ην κηθξνζθόπην είλαη ζεκαληηθό εξγαιείν ζηα ρέξηα ησλ Βηνιόγσλ 

επηζηεκόλσλ.                                                                                                                     (1μ.) 

ην κηθξνζθόπην είλαη πνιύ ζεκαληηθό εξγαιείν, αθνύ νη Βηνιόγνη επηζηήκνλεο 

κπνξνύλ λα παξαηεξήζνπλ δωληαλνύο νξγαληζκνύο πνπ δελ θαίλνληαη κε γπκλό 

κάηη.  

 

2. α) Σαο δίλεηαη ην πην θάησ επθαξπσηηθό (δσηθό) θύηηαξν. Να αλαγλσξίζεηε ηα ελδείμεηο 

1- 4 θαη λα ηηο νλνκάζεηε.                                                                                            ( 1μ.) 

                                                                     

1 . θπηηαξηθή ή πιαζκαηηθή κεκβξάλε                    

2 . ππξήλαο 

3 . κηηνρόλδξην 

4 . θπηηαξόπιαζκα  

 

 

4 
3 

πξνζνθζάικηνο 

θαθόο 

κηθξνκεηξηθόο 

θνριίαο   

καθξνκεηξηθόο 

θνριίαο   

αληηθεηκεληθνί 

θαθνί   

θωηεηλή πεγή   
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β) Σηνλ πην θάησ πίλαθα λα ζπκπιεξώζεηε δπν (2) δηαθνξέο κεηαμύ θπηηθνύ θαη δσηθνύ 

θπηηάξνπ.                                                                                                                          ( 1μ.) 

 

Φςηικό κύηηαπο Ζωικό κύηηαπο 

 
          Έρεη θπηηαξηθό ηνίρωκα 

 
Γελ έρεη θπηηαξηθό ηνίρωκα 

 
Έρεη ριωξνπιάζηεο 

 
Γελ έρεη ριωξνπιάζηεο 

 

3. α) Να παξαηεξήζεηε ην πην θάησ ζρήκα πνπ παξνπζηάδεη ην αλαπαξαγσγηθό ζύζηεκα 

ηνπ άλδξα ζε πιάγηα όςε θαη λα νλνκάζεηε ηα όξγαλα πνπ δείρλνπλ νη ελδείμεηο 1-4.    

                                                                                                                                          (1μ.)                      

                                      

 

 

 

 

 

β) Να γξάςεηε ηέζζεξηο (4) αδέλεο ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ άληξα πνπ 

παξάγνπλ εθθξίκαηα.                                                                                                   (1μ.) 

             i) όξρεηο                                                ii) πξνζηάηεο αδέλαο 

 

           iii) επιδιδςμίδα                                      iv) ζπεξκαηνδόρνο θύζηε 

 

4. α) Να ζπκπιεξώζεηε ην πην θάησ ελλνηνινγηθό δηάγξακκα, πνπ αθνξά ζηελ ηαμηλόκεζε 

ηνπ έκβηνπ θόζκνπ ηνπ πιαλήηε καο.                                                                       (0.5μ.) 

 

πένο   

όξρεηο 

επηδηδπκίδα 

πξνζηάηεο αδέλαο 

Εώα Φπηά Μνλήξε Πξώηηζηα Μύθεηεο 
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β) Αθνύ παξαηεξήζεηε πξνζεθηηθά ηελ πην θάησ εηθόλα, λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο 

πνπ αθνινπζνύλ.                                                                                                          (1.5μ) 

i) Σπλνκνηαμία νξγαληζκνύ: Σπνλδπιωηά 

ii) Οκνηαμία νξγαληζκνύ: Ψάξη 

iii) Με ηη θαιύπηεηαη ην δέξκα ηνπο; κε ιέπηα 

iv) Πσο αλαπλένπλ; κε πλεύκνλεο 

v) Τη γελλνύλ; γελλνύλ απγά 

vi) Πνπ δνπλ; ζοςν ζηο νεπό 

 

5. α) Να γξάςεηε δύν (2) όξγαλα πνπ αλήθνπλ ζε θάζε έλα από ηα πην θάησ νξγαληθά  

ζπζηήκαηα.                                                                                                                  (1μ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

β) Να αληηζηνηρήζεηε ην θάζε όξγαλν ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ κε ηελ ιεηηνπξγία πνπ 

επηηειεί.                                                                                                                           (1μ.) 

 

 

 

 

 

 

 

Οπγανικό ύζηημα Όπγανο 1 Όπγανο 2 

Πεπηηθό Σύζηεκα νηζνθάγνο Σηνκάρη 

Κπθινθνξηθό Σύζηεκα θαξδηά Φιέβα 

Γελλεηηθό Άληξα πένο Όξρεηο 

Γελλεηηθό Γπλαίθαο κήηξα Ωνζήθεο 

Αλαπλεπζηηθό πλεύκνλεο ηξαρεία 

3 

4 

2 

1 
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6. Ζ θπξία Μαξία, Βηνιόγνο ηνπ ζρνιείνπ καο έθαλε ην εμήο πείξακα: Πήξε δπν πξάζηλα, 

πνηηζκέλα θπηά γεξαληνύ (α) θαη (β), ηα νπνία είρε θιείζεη αεξνζηεγώο κε δηαθαλέο 

ζαθνύιη. Σηε γιάζηξα ηνπ θπηνύ (α) ηνπνζέηεζε έλα πνηήξη δέζεσο κε δηάιπκα 

θαπζηηθνύ λαηξίνπ θαη ζην (β) έλα δνρείν δέζεσο κε λεξό. Αθνινύζσο ηα ηνπνζέηεζε 

ζην θώο. 

 

 

 

Να απαληήζεηε ζηα αθόινπζα εξσηήκαηα:  

α) Γηαηί ε θπξία Μαξία έθιεηζε ηα δύν θπηά αεξνζηεγώο κε δηαθαλέο ζαθνύιη;            (0.5μ.) 

Τα έθιεηζε αεξνζηεγώο έηζη ώζηε λα κελ εηζέξρεηαη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα από ην 

εμωηεξηθό πεξηβάιινλ. Χξεζηκνπνίεζε δηαθαλέο ζαθνύιη γηα λα κπνξεί λα πεξλά ην 

ειηαθό θώο. 

β) Πνηνλ παξάγνληα ή πξώηε ύιε άιιαμε ε θ. Μαξία ζην πην πάλσ πείξακα; Να 

δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζήο ζαο.                                                                                 (1μ.) 

Αθαίξεζε  ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα από ηελ γιάζηξα (α), αθνύ ζε απηή έβαιε ην 

δηάιπκα θαπζηηθνύ λαηξίνπ, ην νπνίν έρεη ηελ ηδηόηεηα λα δεζκεύεη ην δηνμείδην ηνπ 

άλζξαθα. 

γ) Τί ζέιεη λα δηεξεπλήζεη κε ην πην πάλσ πείξακα ε θ. Μαξία;                                        (0.5) 

 

Θέιεη λα δηεξεπλήζεη εάλ ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα είλαη απαξαίηεηε πξώηε ύιε γηα 

λα γίλεη ε ιεηηνπξγία ηεο θωηνζύλζεζεο 
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ΜΕΡΟ Γ΄:  Απνηειείηαη από ηπειρ (3) εξσηήζεηο. Από ηηο ηξεηο εξσηήζεηο λα απαληεζνύλ 

κόλν νη δύο ( 2 ). Κάζε εξώηεζε βαζκνινγείηαη κε ηπειρ ( 3 ) κνλάδεο.          

1. Αθνύ παξαηεξήζεηε ην πην θάησ ηξνθηθό πιέγκα, λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ 

αθνινπζνύλ.  

 

 

 

 

 

 

 

α) Να νλνκάζεηε έλα ζαξθνθάγν θαη έλα θπηνθάγν νξγαληζκό.                                   (0.5μ.) 

ζαξθνθάγν: γεξάθη ή αξθνύδα    θπηνθάγν: ελάθι ή αγπιόγαλορ ή ζκίοςπορ ή μαπμόηα 

ή πεηαλούδα 

β) Να ζρεδηάζεηε κία ηξνθηθή αιπζίδα πνπ λα απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) νξγαληζκνύο.  

ζάκλνη                   πεηαινύδα                 αγξηόγαινο                  γεξάθη                    (0.5μ.) 

γ) Γηα λα θαηαιάβνπκε ηηο ηξνθηθέο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ νξγαληζκώλ, πνην είλαη πην ρξήζηκν 

έλα ηξνθηθό πιέγκα ή κηα ηξνθηθή αιπζίδα θαη γηαηί;                                                       (1μ.) 

Τν ηξνθηθό πιέγκα, δηόηη καο δίλεη πην αιεζηλή θαη νινθιεξωκέλε εηθόλα ηωλ 

ζρέζεωλ ζην νηθνζύζηεκα.  

δ) Να αλαθέξεηε δύν (2) ιόγνπο πνπ λα δείρλνπλ ηελ ζεκαζία ησλ θπηώλ γηα ηνπο 

ππόινηπνπο νξγαληζκνύο ηνπ πην πάλσ πιέγκαηνο.                                                       (1μ.) 

1) ηα θπηά κε ηελ θωηνζύλζεζε απειεπζεξώλνπλ νμπγόλν, απαξαίηεην γηα ηελ 

αλαπλνή όιωλ ηωλ νξγαληζκώλ, 2) κε απηά ηξέθνληαη ηα θπηνθάγα δώα, κε ηα νπνία 

ηξέθνληαη ηα ζαξθνθάγα. 
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2. α) Να νλνκάζηε ηα όξγαλα ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ πνπ θαίλνληαη πην θάησ θαη λα 

γξάςεηε ζε πνην νξγαληθό ζύζηεκα αλήθεη ην θάζε έλα.                                             (1μ.) 

 

 

 

Ολνκαζία νξγάλνπ:   λεθξνί    ιεπηό παρύ έληεξν θαξδηά   ζπθώηη      αηκνθόξα αγγεία 

Οξγαληθό ζύζηεκα: νπξνπνηεηηθό  πεπηηθό      θπθινθνξηθό     πεπηηθό     θπθινθνξηθό 

β) Να εμεγήζεηε πνηνο είλαη ν ξόινο ησλ αηκνθόξσλ αγγείσλ ζηνλ νξγαληζκό καο.    (0.5μ.) 

Δίλαη ιεπηνί ζωιήλεο κέζα ζηνπο νπνίνπο θπθινθνξεί ην αίκα πνπ κεηαθέξεη πξνο 

ηα όξγαλα ρξήζηκεο νπζίεο   

γ) Να εμεγήζεηε ηη νλνκάδνπκε ηζηό.                                                                              (0.5μ.) 

Ιζηό νλνκάδνπκε ην ζύλνιν ηωλ θπηηάξωλ πνπ έρνπλ όκνηα κνξθνινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη είλαη εηδηθεπκέλα λα θάλνπλ ηελ ίδηα ιεηηνπξγία. 

δ) Να βάιεηε ηηο πην θάησ έλλνηεο κε ηε ζσζηή ζεηξά γηα λα θηάζεηε από ην πην απιό ζην 

πην ζύλζεην: ηζηόο, νξγαληζκόο, νξγαληθό ζύζηεκα, θύηηαξν, όξγαλν.                        (0.5μ.) 

   θύηηαξν                ηζηόο              όξγαλν           νξγαληθό ζύζηεκα           νξγαληζκόο 

ε) Να γξάςεηε δύν νξγαληθά ζπζηήκαηα πνπ γλσξίδεηε, εμεγώληαο πσο απηά 

ζπλεξγάδνληαη κεηαμύ ηνπο.                                                                                           (0.5μ.) 

Δξεηζηηθό θαη κπϊθό: Τα θόθαια ζηεξίδνπλ ηα δηάθνξα κέξε ηνπ ζώκαηνο, ελώ νη 

κύεο πεξηβάιινπλ ηα θόθθαια θαη ηα βνεζνύλ λα θηλνύληαη.  

 

3. Σην πην θάησ πείξακα, ν Βηνιόγνο ηνπ ζρνιείνπ, θάιπςε κε καύξε ηαηλία κηα πεξηνρή 

ελόο θύιινπ θαη ζηε ζπλέρεηα ηα ηνπνζέηεζε θαιά πνηηζκέλν, ζην θσο. Σε 48 ώξεο , 

έθνςε ην θύιιν από ην θπηό θαη ην απνρξσκάηηζε. Να απαληήζηε ζηα εξσηήκαηα πνπ 

ζαο δίλνληαη:  

 

 

α 

β 



9 
 

α) Καηά ηε δηαδηθαζία ηνπ απνρξσκαηηζκνύ ηνπ θύιινπ, βάδνπκε ην θύιιν αξρηθά ζε δεζηό 

λεξό γηα δύν ιεπηά. Γηαηί πηζηεύεηε όηη πξέπεη λα γίλεη ε δηαδηθαζία απηή;                   (0.5μ.) 

 

Γηα λα καιαθώζεη ην θύιιν θαη  λα ζπάζεη ε θπηηαξηθή κεκβξάλε. 

 

β) Σηε ζπλέρεηα ηνπνζεηνύλ ην θύιιν ζε δεζηό νηλόπλεπκα. Να 

εμεγήζεηε γηαηί πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ην θύιιν ζε νηλόπλεπκα.                                 (0.5μ.)                                                        

Γηα λα δηαιπζεί ην πξάζηλν ρξώκα ηεο ριωξνθύιιεο  

γ) Σην ηέινο ηνπ απνρξσκαηηζκνύ, ρξεζηκνπνηήζακε ηώδην γηα λα 

αληρλεύζνπκε ηελ παξνπζία ακύινπ. Σε πνηα από ηηο δύν πεξηνρέο 

πηζηεύεηε ζα αληρλεύζνπκε άκπιν, ζηελ (α) ή ζηε (β); Να 

δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                                                       (1μ.)  

Θα αληρλεύζνπκε άκπιν ζηελ πεξηνρή (α), αθνύ ππάξρνπλ όινη νη απαξαίηεηνη 

παξάγνληεο θαη πξώηεο ύιεο γηα λα γίλεη ε θωηνζύλζεζε. Σην κέξνο (β) δελ ππάξρεη 

ειηαθό θώο, αθνύ ππάξρεη ε καύξε θνιιεηηθή ηαηλία.  

δ) Να αλαθέξεηε δύν παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ηαρύηεηα ηεο θσηνζύλζεζεο.(0.5μ.) 

i)λεξό 

ηη) δηνμείδην ηνπ άλζξαθα 

ε) Να εμεγήζεηε γηαηί ν άλζξσπνο, ηα δώα θαη νη κύθεηεο δελ κπνξνύλ λα θάλνπλ ηε 

ιεηηνπξγία ηεο θσηνζύλζεζεο.                                                                                      (0.5μ.) 

Ο άλζξωπνο, ηα δώα θαη νη κύθεηεο δελ κπνξνύλ λα θάλνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηεο 

θωηνζύλζεζεο, αθνύ δελ έρνπλ ριωξνθύιιε. 

 

 

 

 

 

 
 

Οη Δηζεγεηέο 

 

Παλαγή Άλλα 

Θεξάπνληνο Θεξάπσλ 

 
Ο Γηεπζπληήο 

 

Χξίζηνο Εαληήξαο 
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ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ  ΓΤΜΝΑΗΟ  ΞΤΛΟΦΑΓΟΤ  

ΥΟΛΗΚΖ  ΥΡΟΝΗΑ   2013 – 2014    

  

 

ΓΡΑΠΣΔ  ΠΡΟΑΓΩΓΗΚΔ  ΔΞΔΣΑΔΗ  ΗΟΤΝΗΟΤ 2014 

 

ΜΑΘΖΜΑ : ΒΗΟΛΟΓΗΑ                                   ΓΗΑΡΚΔΗΑ :   1 ΧΡΑ ΚΑΗ 30 ΛΔΠΣΑ 

ΣΑΞΖ : Α΄  ΓΤΜΝΑΗΟΤ       ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ :   16 / 06 / 2014 

 

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

ΣΜΖΜΑ : Α΄…….                                                        ΑΡΗΘΜΟ : ……….. 

  

 ΟΓΖΓΗΔ:   1. Να γξάςεηε κόλν κε πέλα  κπιε . 

                       2. Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ κέζνπ. 

                       3. Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από 3 κέξε: 

                           Α΄ κέξνο = 6  εξσηήκαηα ηεο κία κνλάδαο. Να απαληεζνύλ όια.           6Υ1=6       

                           Β΄ κέξνο = 6  εξσηήκαηα ησλ  2 κνλάδσλ. Να απαληεζνύλ κόλν 4.       4Υ2=8 

                           Γ΄ κέξνο = 3 εξσηήκαηα ησλ 3 κνλάδσλ. Να απαληεζνύλ  κόλν 2.         2Υ3=6  

                       4.  ειίδεο εμεηαζηηθνύ δνθηκίνπ:  ελλέα  ( 9  ). 

                                                                                                                                                                      ΚΑΛΖ ΔΠΗΣΤΥΗΑ        

 

 

ΜΕΡΟ Α΄ : ΑΠΟΣΕΛΕΙΣΑΙ ΑΠΟ 6 ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ. ΝΑ ΑΠΑΝΣΗΘΟΤΝ ΟΛΑ. 
 

ΔΡΩΣΖΜΑ ΠΡΩΣΟ: 

Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα γξάθνληαο θάησ από ηνλ θάζε νξγαληζκό ην Βαζίιεην ζην 

νπνίν αλήθεη.                                                                                                                             (4x0,25=1μ)                                                       

Εσληαλόο 

Οξγαληζκόο 

  
         

 

 

 

 

ΥΔΛΩΝΑ ΚΤΠΑΡΗΗ ΜΑΝΗΣΑΡΗ ΑΜΟΗΒΑΓΑ 

Βαζίιεην 

δσληαλώλ 

νξγαληζκώλ 

Εώα Φπηά Μύθεηεο Πξώηηζηα 

 

ΔΡΩΣΖΜΑ ΓΔΤΣΔΡΟ: 

  Να αλαθέξεηε δύν (2) δηαθνξέο κεηαμύ θπηηθνύ θαη δσηθνύ θπηηάξνπ ζπκπιεξώλνληαο ηνλ  παξαθάησ    

  πίλαθα.                                                                                                                                        (2x0, 5=1μ)   

                                                                                                    ΓΗΑΦΟΡΔ 

ΦΤΣΗΚΟ ΚΤΣΣΑΡΟ ΕΧΗΚΟ ΚΤΣΣΑΡΟ 

Έρεη Κπηηαξηθό ηνίρσκα Γελ έρεη Κπηηαξηθό ηνίρσκα 

Έρεη Υισξνπιάζηεο 

ή Έρεη έλα πνιύ κεγάιν Υπκνηόπην 

Γελ έρεη Υισξνπιάζηεο 

Αλ έρεη Υπκνηόπηα είλαη ιίγα θαη πνιύ κηθξά 

 

ΒΑΘΜΌ:                           / 20   
 

ΤΠΟΓΡΑΦΖ:   
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ΔΡΩΣΖΜΑ ΣΡΗΣΟ: 

Να γξάςεηε δύν όξγαλα γηα θάζε έλα από ηα πην θάησ νξγαληθά ζπζηήκαηα.                   ( 4 x 0,25 =1μ )     

           

ΟΡΓΑΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΟΡΓΑΝΑ 

Πεπηηθό  ζύζηεκα 
1. ηνκάρη ή Οηζνθάγνο 

ή Γόληηα ή Φάξπγγαο 

2. Λεπηό ή Παρύ έληεξν 

ή πθώηη ή Πάγθξεαο 

Αλαπλεπζηηθό  ζύζηεκα 
 1. Ρηληθή θνηιόηεηα ή 

Φάξπγγαο ή Λάξπγγαο 

2. Πλεύκνλεο ή Σξαρεία 

ή Βξόρνη 

 

ΔΡΩΣΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ: 

Να ζπγθξίλεηε ην σάξην θαη ην ζπεξκαηνδσάξην σο πξνο ην ζρήκα θαη ην κέγεζόο ηνπο: (4 x 0,25 =1μ )    

  
 Ωάριο περματοζωάριο 

χήμα θαηξηθό (ή ηξνγγπιό) Τδξνδπλακηθό (ή καθξόζηελν) 

Μέγεθος Μεγάιν Μηθξό 

   

ΔΡΩΣΖΜΑ ΠΔΜΠΣΟ: 

Να αλαθέξεηε ηέζζεξεηο   (4) αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζην ζώκα ησλ αγνξηώλ θαηά ηελ εθεβεία. 

                                                                                                                                              ( 4 x 0,25 =1μ )    

 Δληνλόηεξε κπξσδηά ζώκαηνο  

 Σξηρνθπΐα ζηηο καζράιεο, ζην πξόζσπν θαη ζην ζηήζνο 

 Σξηρνθπΐα ζηελ πεξηνρή ησλ γελλεηηθώλ νξγάλσλ 

 Οη ώκνη γίλνληαη πιαηύηεξνη θαη απμάλεηαη ε ζσκαηηθή ηνπο δηάπιαζε 

 Αλαπηύζζνληαη ζε κέγεζνο νη όξρεηο θαη ην πένο  
 

ΔΡΩΣΖΜΑ ΔΚΣΟ: 

α) ηηο πην θάησ εηθόλεο λα ηνπνζεηήζεηε ηα βέιε ( → ή ← )  ώζηε λα ζρεκαηηζηνύλ ζσζηά νη ηξνθηθέο 

αιπζίδεο Α θαη Β.                                                                                                              ( 2 x 0,25 =0,5μ )    

 

 

Α 

 

                                  αεηόο       ←             πνπιί        ←               θάκπηα         ←           θπηό 

 

 

Β 

 

 

         θπηνπιαγθηόλ   →    γαξίδα     →      κηθξό ςάξη    →      κεγάιν ςάξη        →      άλζξσπνο 

β) ύκθσλα κε ηνλ νξηζκό ηεο ηξνθηθήο αιπζίδαο, ηα βέιε δείρλνπλ πνηνο νξγαληζκόο ηξώεη πνηνλ ζε 

έλα  νηθνζύζηεκα. Σα βέιε δείρλνπλ επίζεο ηελ θαηεύζπλζε κε ηελ νπνία κεηαθέξεηαη  ελέξγεηα . 

                                                                                                                                            ( 1 x 0, 5 =0,5μ )  
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  ΜΕΡΟ Β΄ : ΑΠΟΣΕΛΕΙΣΑΙ ΑΠΟ 6 ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ. 
                  ΝΑ ΑΠΑΝΣΗΘΟΤΝ ΜΟΝΟ ΣΑ 4. 

 
ΔΡΩΣΖΜΑ ΠΡΩΣΟ: 

Να ηνπνζεηήζεηε ζηελ θαηάιιειε ζηήιε ηηο ιέμεηο-έλλνηεο πνπ αθνινπζνύλ:  

ξίδα θπηνύ, ζπεξκαηνδσάξην, θαξδηά, θίδη, ζθειεηόο, θύιιν θπηνύ, σάξην, πνξηνθαιηά. (8 x 0,25 =2μ ) 

                                                    

Κύηηαξν Όξγαλν Οξγαληθό ζύζηεκα Οξγαληζκόο 

πεξκαηνδσάξην 

Ωάξην 

 

Ρίδα θπηνύ 

Καξδηά 

Φύιιν θπηνύ 

θειεηόο 
Φίδη 

Πνξηνθαιηά 

 

 
ΔΡΩΣΖΜΑ ΓΔΤΣΔΡΟ: 

α) Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο γπλαίθαο πνπ δείρλνπλ νη αξηζκνί  

    1 – 4 ζην πην θάησ ζρήκα:                                                                                                (4 x 0,25 =1μ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

β) Να νλνκάζεηε:                                                                                                                    (2 x 0, 5 =1μ) 

 

    ▪ ην όξγαλν ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο γπλαίθαο κέζα ζην νπνίν κπνξεί έλα  

      ζπεξκαηνδσάξην λα ελσζεί κε έλα σάξην: Ωαγσγόο (ή άιπηγγα) 

 

    ▪ ην όξγαλν από ην νπνίν απειεπζεξώλεηαη , ζπλήζσο κηα θνξά ην κήλα , έλα σάξην: Ωνζήθε 

 

 
ΔΡΩΣΖΜΑ ΣΡΗΣΟ: 

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 0,25 =1μ ) 

 

ΟΡΓΑΝΟ ΟΡΓΑΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 

Αηκνθόξα αγγεία Κπθινθνξηθό 

Οζηά ( θόθαια )  Δξεηζηηθό (ή θειεηηθό) 

Μπο Μπτθό 

Λάξπγγαο Αλαπλεπζηηθό 

                                                                                                                              

                                                                                                                          Σν εξώηεκα ζπλερίδεηαη ζηελ επόκελε ζειίδα   

ηξάρεινο 

1 

2 

3 

4 

1. Ωαγσγόο (ή άιπηγγα) 

2. Ωνζήθε 

3. Μήηξα 

4. Κόιπνο 
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β) Να αληηζηνηρίζεηε θάζε όξγαλν ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ κε ηε ιεηηνπξγία πνπ επηηειεί.  

                                                                                                                                               (4 x 0,25 =1μ ) 
 

 
Όξγαλν Αληηζηνίρηζε 

 Λεηηνπξγία 

Οξγάλνπ 

Α  

πθώηη 

Α – 3 1 

Καζαξίδνπλ ην αίκα από ηηο 

βιαβεξέο νπζίεο κε ηελ 

παξαγσγή νύξσλ. 

Β  

Λεπηό έληεξν 

Β - 4 2 σιήλεο κέζα ζηνπο νπνίνπο 

θπθινθνξεί ην αίκα 

κεηαθέξνληαο πξνο ηα όξγαλα 

θπξίσο ρξήζηκεο νπζίεο θαη 

απνκαθξύλνληαο θπξίσο 

άρξεζηεο.  

Γ  

Αηκνθόξα αγγεία 

Γ - 2 3 

Παξαγσγή ηεο ρνιήο θαη 

απαιιαγεί ηνπ νξγαληζκνύ από 

βιαβεξέο νπζίεο. 

 

Γ  

 

Νεθξνί 

Γ - 1 4 

Πέςε θαη απνξξόθεζε νπζηώλ 

ηεο ηξνθήο 

 

ΔΡΩΣΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ:  

 

α) Να ζπκπιεξώζεηε θαηάιιεια ηνλ πην θάησ πίλαθα:                                                    (6 x 0,25 =1,5μ ) 

                                                                                                                              
ΟΜΟΣΑΞΗΑ ΠΟΝΓΤΛΩΣΩΝ ΣΗ ΓΔΝΝΟΤΝ ΠΩ ΑΝΑΠΝΔΟΤΝ 

Φάξηα Απγά Βξάγρηα 

Θειαζηηθά Εσληαλά κηθξά Πλεύκνλεο 

Πηελά Απγά Πλεύκνλεο 

 

β) Ζ Μαξία θαη ν Νηθόιαο παξαθνινύζεζαλ έλα ληνθηκαληέξ γηα ηνπο βαηξάρνπο. Ζ Μαξία 

ηζρπξίδεηαη όηη νη βάηξαρνη είλαη ακθίβηα ελώ ν Νηθόιαο δηαθσλεί θαη ηζρπξίδεηαη όηη είλαη εξπεηά. 

πκθσλείο κε ηε Μαξία ή κε ηνλ Νηθόια; Να αλαθέξεηο έλαλ ιόγν πνπ λα δηθαηνινγεί ηελ απάληεζή 

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

Με ηελ Μαξία αθνύ νη Βάηξαρνη είλαη ακθίβηα θαη όρη εξπεηά γηαηί:  

 Έρνπλ πάληνηε ιείν θαη πγξό δέξκα ελώ ηα εξπεηά έρνπλ θνιίδεο, ή 
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 Αξρηθά αλαπλένπλ κε βξάγρηα ζην λεξό σο γπξίλνη θαη κεηά κε πλεύκνλεο ζηελ μεξά ελώ ηα 

εξπεηά πάληνηε κε πλεύκνλεο, ή 

 Γελλνύλ απγά ζην λεξό ελώ ηα εξπεηά ζηελ μεξά 

 
ΔΡΩΣΖΜΑ ΠΔΜΠΣΟ: 

α) Να ζπκπιεξώζεηε, θαηάιιεια, ηα θελά ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα, έηζη ώζηε λα θαίλεηαη, 

    ζπλνπηηθά, ε δηαδηθαζία ηεο θσηνζύλζεζεο.                                                                (5 x 0,25 =1,25μ)                                                                  

 

 

   

 

 

                    Πξώηεο  ύιεο                                                                                  πξντόληα  

 

β)  ε πνηα θπηηαξηθά νξγαλίδηα ησλ θπηηθώλ θπηηάξσλ γίλεηαη ε δηαδηθαζία ηεο θσηνζύλζεζεο;     

                                                                                                                                           (1 x 0,25 =0,25μ)      

 Υισξνπιάζηεο 

γ) Πνηνο είλαη ν ξόινο ηεο ρισξνθύιιεο ζηε δηαδηθαζία ηεο θσηνζύλζεζεο;                 (1 x 0, 5 =0,5μ)          

Να δεζκεύεη (ή απνξξνθά) ηελ θσηεηλή ελέξγεηα (ή ην θσο) 

ΔΡΩΣΖΜΑ ΔΚΣΟ: 

α) Πνην θάησ θαίλεηαη κέξνο ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ αθνινπζήζακε γηα λα 

απνρξσκαηίζνπκε έλα θύιιν.                                                                                               (4 x 0,25 =1μ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Να νλνκάζεηε ηε ρεκηθή νπζία Υ πνπ βάιακε κέζα ζηνλ δνθηκαζηηθό ζσιήλα : Οηλόπλεπκα 

 

▪ Γηαηί πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ην θύιιν ζηνλ δνθηκαζηηθό ζσιήλα κε ηε ρεκηθή νπζία Υ; 

Σν νηλόπλεπκα δηαιύεη ηελ ρισξνθύιιε θαη ηελ απνκαθξύλεη από ην θύιιν 

▪ Πνην ρξώκα ζα πάξεη ε ρεκηθή νπζία Υ όηαλ νινθιεξσζεί απηή ε δηαδηθαζία; Πξάζηλν 
                                                                                                                              

▪ Ση ρξώκα ζα έρεη ην απνρξσκαηηζκέλν θύιιν;  Λεπθό ή κπεο ή θηηξηλσπό ή ππόιεπθν  
                                                                                                                            Σν εξώηεκα ζπλερίδεηαη ζηελ επόκελε ζειίδα   

Γνθηκαζηηθό ζσιήλαο 

κε ρεκηθή νπζία Υ 

Φύιιν 

Φσο (ή θσηεηλή 

ελέξγεηα) 

ρισξνθύιιε…

... 

Νεξό 
Γηνμείδην 

ηνπ 

Άλζξαθα 

Γιπθόδε  

(ή Άκπιν) 
Ομπγόλν 
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β)                                                  Βάδνπκε ην απνρξσκαηηζκέλν θύιιν ζε έλα δνρείν Petri θαη 

                                                      ξίρλνπκε ζε απηό 3-4 ζηαγόλεο δηαιύκαηνο ησδίνπ. 

     ▪ Παξαηεξνύκε όηη ην δηάιπκα ησδίνπ κεηά ηελ επαθή ηνπ κε 

ην θύιιν, αιιάδεη ρξώκα θαη από Κηηξηλν-θαθέ γίλεηαη Μαύξν-

Μπιε .                                                       

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

      

                                                     ▪ Σν ζπκπέξαζκά καο είλαη όηη ην θύιιν πεξηέρεη ηελ νπζία Άκπιν . 

                                                              

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

                                                                                 

ΜΕΡΟ Γ΄ : ΑΠΟΣΕΛΕΙΣΑΙ ΑΠΟ 3  ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ. 
               ΝΑ ΑΠΑΝΣΗΘΟΤΝ ΜΟΝΟ ΣΑ 2. 

 

ΔΡΩΣΖΜΑ ΠΡΩΣΟ: 

Να παξαηεξήζεηε πξνζεθηηθά ην πην θάησ ηξνθηθό πιέγκα θαη λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ 

αθνινπζνύλ ζύκθσλα κε ην ηξνθηθό πιέγκα πνπ ζαο δίλεηαη: 

 

α) Να νλνκάζεηε:                (4 x 0,25 = 1μ) 

α. Έλαλ  αξθνθάγν Οξγαληζκό Γεξάθη, Αιεπνύ, Φίδη, Κόηζπθαο, 

Βάηξαρνο, αύξα 

β. Έλαλ  Κνξπθαίν Θεξεπηή Γεξάθη ή Αιεπνύ 

γ. Έλαλ  Πακθάγν Οξγαληζκό Κόηα 

δ. Έλαλ  Παξαγσγό Υνξηάξη ή Μαξνύιη 

                                                                                                                      

                                                                                                                               Σν εξώηεκα ζπλερίδεηαη ζηελ επόκελε ζειίδα   
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β)  Να αλαθέξεηε έλα δεπγάξη νξγαληζκώλ πνπ απνηεινύλ ζήξακα (ιεία) θαη ζεξεπηή. (2 x 0,25 =0,5μ ) 

 

Θήξακα (ιεία) Θεξεπηήο 

Φίδη ή Κόηζπθαο ή Λαγόο ή Κόηα  

Λαγόο ή Κόηα 

θνπιήθη 

αιηγθάξη ή Πεηαινύδα 

Αθξίδα 

αύξα ή Βάηξαρνο 

Πεηαινύδα 

Γεξάθη 

Αιεπνύ 

Κόηα 

Κόηζπθαο 

αύξα 

Φίδη 

Βάηξαρνο 

 

 

γ) Να ζρεδηάζεηε (λα γξάςεηε) κία ηξνθηθή αιπζίδα κε ζύλνιν ηέζζεξηο (4) νξγαληζκνύο.(4 x 0,25 = 1μ) 

                                                                                                                                             

 

 

δ) Να αλαθέξεηε δύν (2) θνηλά ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρνπλ όιεο νη ηξνθηθέο αιπζίδεο.  (2 x 0,25 =0,5μ ) 

 Αξρίδνπλ όιεο κε έλα απηόηξνθν νξγαληζκό, παξαγσγό, (ζπλήζσο θπηό) 

 Πεξηέρνπλ δύν ή πεξηζζόηεξνπο εηεξόηξνθνπο νξγαληζκνύο, θαηαλαισηέο (ζπλήζσο δώα) 

 

ΔΡΩΣΖΜΑ ΓΔΤΣΔΡΟ: 

α) Να αλαγλσξίζεηε ηα κέξε ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ άληξα ζην πην  θάησ ζρήκα: 

                                                                                                                                              (4 x 0,25 = 1μ) 

                                                                      
                                                                                                                       

1. Όξρηο 

2. πεξκαηηθόο πόξνο 

3. Πξνζηάηεο Αδέλαο 

4. Οπξήζξα 

 

 

 

 
 

β) ε πνην όξγαλν ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ άληξα παξάγνληαη ηα ζπεξκαηνδσάξηα;  

     Όξρεηο                 (1 x 0,25 =0,25μ)   

γ)  ε πνην όξγαλν ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ άληξα απνζεθεύνληαη πξνζσξηλά ηα  

     ζπεξκαηνδσάξηα;                                                                                                         (1 x 0,25 =0,25μ) 

  Δπηδηδπκίδεο 

δ) Ο όξνο " ζπέξκα " εθθξάδεη θάηη δηαθνξεηηθό από ηνλ όξν " ζπεξκαηνδσάξηα " ;  

    Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                                                                             (1 x 0, 5 =0,5μ)  

   Ναη, γηαηί ην ζπέξκα είλαη ην παρύξεπζην πγξό πνπ εθηόο από ζπεξκαηνδσάξηα πεξηέρεη καδί 

θαη δηάθνξα εθθξίκαηα  
                                                                                                                            Σν εξώηεκα ζπλερίδεηαη ζηελ επόκελε ζειίδα   

 

Μαξνύιη θνπιήθη Κόηα Γεξάθη 
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ε) Ο παηδίαηξνο, όηαλ ν Κώζηαο ήηαλ αθόκε παηδί, είρε δηαπηζηώζεη, κεηά από ςειάθεζε ηνπ όζρενπ   

    ηνπ Κώζηα, όηη νη όξρεηο απνπζίαδαλ από ην όζρεν. 

 

    ▪ Πνύ βξίζθνληαλ νη όξρεηο; ηελ θνηιηαθή πεξηνρή (ή ζηελ θνηιηά) ηνπ παηδηνύ  (1 x 0,25 =0,25μ) 

 

    ▪ Πώο νλνκάδεηαη απηή ε παζνινγηθή θαηάζηαζε;  Κξπςνξρία          (1 x 0,25 =0,25μ) 

 

    ▪ Γηαηί ε πην πάλσ παζνινγηθή θαηάζηαζε ζα κπνξνύζε λα νδεγήζεη  ζε ζηεηξόηεηα ηνπ Κώζηα; 

Γηαηί γηα λα παξαρζνύλ γόληκα ζπεξκαηνδσάξηα ζηνπο όξρεηο, πξέπεη ή ζεξκνθξαζία ηνπο λα είλαη 

2-3 βαζκνύο ρακειόηεξε απ’ απηήλ ηνπ ζώκαηνο εζσηεξηθά, έηζη όπσο ζπκβαίλεη ζην όζρεν. 

Αληίζεηα, ζε ςειόηεξε ζεξκνθξαζία, όπσο κέζα ζηε θνηιηά, ηα ζπεξκαηνδσάξηα θαηαζηξέθνληαη 

θαη δελ παξάγεηαη γόληκν ζπέξκα.  

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

 

                                                                                                                       
ΔΡΩΣΖΜΑ ΣΡΗΣΟ: 

 

Α.  Ο θύξηνο Νηθόιαο θαζεγεηήο Βηνινγίαο έθαλε ηελ εμήο πξνεηνηκαζία γηα ηε δηεμαγσγή ελόο 

πεηξάκαηνο γηα ηε  Φσηνζύλζεζε: Πήξε δύν πξάζηλα, πνηηζκέλα θπηά γεξαληνύ, (α) θαη (β) , ηα νπνία 

είρε θαιύςεη θαη θιείζεη αεξνζηεγώο κε δηαθαλέο ζαθνύιη. Πξνεγνπκέλσο, πάλσ ζηε γιάζηξα ηνπ 

θπηνύ (α) είρε ηνπνζεηήζεη έλα δνρείν petri κε θαπζηηθό λάηξην , ελώ ζην θπηό (β) είρε, επίζεο, 

ηνπνζεηήζεη έλα δνρείν petri αιιά ρσξίο θαπζηηθό λάηξην. Μεηά, ηνπνζέηεζε ηα δύν θπηά ζηνλ ήιην 

γηα 3-4 κέξεο. 

Σν πείξακα πνπ έθαλε ν θύξηνο Νηθόιαο θαίλεηαη ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα.  

Να απαληήζεηε ζηα αθόινπζα εξσηήκαηα: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

    ηεο θσηνζύλζεζεο έρεη κεηαβάιεη (αιιάμεη) ν θύξηνο Νηθόιαο ζην πην πάλσ πείξακα; 

    Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                                                                            (2 x 0,25 =0,5μ )       

Σν Γηνμείδην ηνπ Άλζξαθα ην νπνίν δεζκεύεηαη από ην Καπζηηθό Νάηξην πνπ έρεη ηνπνζεηήζεη ζην 

έλα από ηα δύν θπηά. 

 

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

    ηεο  θσηνζύλζεζεο έρεη δηαηεξήζεη ζηαζεξνύο ν θύξηνο Νηθόιαο ;                            (3x0,25 =0,75μ)   

Σν Φσο, ην Νεξό θαη ηελ Υισξνθύιιε.  

                       

                                                                                                                               Σν εξώηεκα ζπλερίδεηαη ζηελ επόκελε ζειίδα     

Γνρείν ρσξίο 

θαπζηηθό 

λάηξην 

Φσο 
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γ) Γηα πνηνπο δύν (2) ιόγνπο ν θύξηνο Νηθόιαο είρε θαιύςεη θαη θιείζεη αεξνζηεγώο ηα θπηά ηνπ κε 

    δηαθαλέο ζαθνύιη;                                                                                                         (2 x 0,25 =0,5μ )  

 Αεξνζηεγώο θιεηζηό, ώζηε λα κελ κπνξεί λα παίξλεη ην θπηό ην Γηνμείδην ηνπ Άλζξαθα ηεο 

αηκόζθαηξαο θαη λα αλαπιεξώλεη απηό πνπ δεζκεύεη ην θαπζηηθό Νάηξην θαη 

 Γηαθαλέο, γηα λα πεξλά ην θσο. 

 

δ) Ση πηζηεύεηε όηη ζέιεη λα εξεπλήζεη κε ην ζπγθεθξηκέλν πείξακα ν θύξηνο Νηθόιαο ;  

                                                                                                                                          (1 x 0,25 =0,25μ)                                                                                                                                              

Αλ ην Γηνμείδην ηνπ Άλζξαθα είλαη ή όρη απαξαίηεηε πξώηε ύιε γηα λα θσηνζπλζέζεη ην θπηό. 

 

Β. Ο θύξηνο Νηθόιαο ηνλίδεη ζηνπο καζεηέο ηνπ όηη ε ιεηηνπξγία ηεο θσηνζύλζεζεο δελ είλαη κόλν           

     ζεκαληηθή γηα ηα  θπηά ηνπ πιαλήηε καο αιιά γηα όινπο ηνπο νξγαληζκνύο, θπηηθνύο θαη δσηθνύο. 

     Με βάζε ηα όζα ηνλίδεη ζηνπο καζεηέο ηνπ ν  θύξηνο Νηθόιαο  λα εξκελεύζεηε ηελ πξόηαζε ηνπ πην 

     θάησ πόζηεξ: " Σν δάζνο είλαη πεγή δσήο " δίλνληαο δύν (2) επεμεγήζεηο.  
      

     α) Σα θπηά απνξξνθνύλ ην αέξην Γηνμείδην ηνπ Άλζξαθα θαη 

κε ηε ιεηηνπξγία ηεο θσηνζύλζεζεο παξάγνπλ ηελ 

ζεκαληηθόηεξε ζξεπηηθή νπζία ησλ νξγαληζκώλ πνπ είλαη ε 

γιπθόδε (άκπιν). Μ’ απηήλ έπεηηα ηξέθνληαη όινη νη 

εηεξόηξνθνη νξγαληκνί (θαηαλαισηέο) . 

     β) Μέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο θσηνζύλζεζεο ηα θπηά 

παξάγνπλ, απειεπζεξώλνπλ θαη αλαπιεξώλνπλ ζηελ 

αηκόζθαηξα ηεξάζηηεο πνζόηεηεο ηνπ αεξίνπ νμπγόλνπ, ην 

νπνίν είλαη απαξαίηεην γηα ηελ αλαπλνή όισλ ησλ αεξόβησλ 

νξγαληζκώλ.  

                                                                                     (2 x 0, 5 =1μ )  

 

 

 

ΣΔΛΟ ΔΞΔΣΑΣΗΚΟΤ ΓΟΚΗΜΗΟΤ 
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 ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΑΡΑΛΗΜΝΗΟΤ                                                                    ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ 2013-2014 

 

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΗΚΔ  ΔΞΔΣΑΔΗ ΗΟΤΝΗΟΤ  2014 

 

 Μάζεκα: Φπζηνγλσζηηθά                                                                                  Ζκεξνκελία: 16/06/14  

 Σάμε: Α΄                          Γηάξθεηα εμέηαζεο: 1,5 ώξεο 

 Ολνκαηεπώλπκν καζεηή/ηξηαο: ...................................................................... Σκήκα: ........ Αξ.  ...... 

 

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

 

 

 ΟΓΖΓΗΔ:    Να γξάςεηε κόλν κε κπιε πέλα. 

           Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πγξνύ ή δηνξζσηηθήο ηαηλίαο. 

           Σν γξαπηό απνηειείηαη από έληεθα (11) ζειίδεο. 

 

ΜΔΡΟ Α΄:  Απνηειείηαη από έμη (6) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε κία                

(1) κνλάδα. Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο. 

 

1. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ.                                          (4 χ 0,25 = 1 μ) 

α) Οη νξγαληζκνί πνπ ρξεζηκνπνηνύλ απιέο πξώηεο ύιεο γηα λα παξάμνπλ ηελ ηξνθή ηνπο 

νλνκάδνληαη απηόηξνθνη, ελώ νη νξγαληζκνί πνπ παίξλνπλ έηνηκε ηελ ηξνθή ηνπο από ην 

πεξηβάιινλ νλνκάδνληαη εηεξόηξνθνη. 

β) Τν δηάιπκα ησδίνπ όηαλ έξζεη ζε επαθή κε ην άκπιν αιιάδεη ρξώκα θαη από θηηξηλνθαθέ 

γίλεηαη κπιε ζθνύξν / καύξν. 

2. Να ζπκπιεξώζεηε θαηάιιεια, ηα θελά ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα, έηζη ώζηε λα θαίλεηαη, 

ζπλνπηηθά, ε δηαδηθαζία ηεο θσηνζύλζεζεο.                                                     (4 χ 0,25 = 1 μ)         
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3. Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ πνπ θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.

   
 

                                                                                                                                                                      (4 χ 0,25 = 1 μ) 

Δηθόλα νξγάλνπ λνκα νξγάλνπ 

 
Πλεύκνλαο 

 
πθώηη ή Ήπαξ 

 

Λεπηό θαη Παρύ Έληεξν / Έληεξν 

 

Καξδηά 

 

4. Να ζπγθξίλεηε ην ζπεξκαηνδσάξην θαη ην σάξην σο πξνο ην κέγεζνο θαη ηνλ ηξόπν θίλεζήο 

ηνπο.                                                                                                                    (4 χ 0,25 = 1 μ) 

 

 

 

 

5. Να γξάςεηε ην Βαζίιεην ζην νπνίν αλήθνπλ νη πην θάησ νξγαληζκνί.              (4 χ 0,25 = 1 μ) 

 

 

ξηρίδηα 

 

 

            Φπηά                         Μύθεηεο                             Μνλήξε Εώα  

  

 
πεξκαηνδσάξην Ωάξην 

Μέγεζνο 
Πνιύ κηθξό Μεγάιν 

Σξόπνο 
θίλεζεο 

Κηλείηαη γξήγνξα, ελεξγεηηθά κε 

ηε βνήζεηα ηεο νπξάο θαη ηνπ 

πδξνδπλακηθνύ ηνπ ζρήκαηνο 

Κηλείηαη αξγά, παζεηηθά κε ηε 

βνήζεηα «βιεθαξίδσλ» (ηξηρίδηα) 

Σαλμονέλα 
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6. Ζ θππξηαθή Αιεπνύ είλαη ελδεκηθό ππνείδνο πνπ δεη ζε όια ηα είδε βηνηόπσλ ηεο Κύπξνπ. Τε 

ζπλαληάκε ζε νξεηλέο, πεδηλέο θαη παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο, ζε ππθλά δάζε, ζε ζακλώλεο, ζε 

πάξθα αθόκα θαη θνληά ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο. Τξέθεηαη κε δηάθνξα είδε ηξνθήο όπσο 

θξνύηα, θαξπνύο κε θνπθνύηζηα, δηάθνξα είδε θπηώλ, ηξσθηηθά, ιαγνύο, θνπλέιηα, θόηεο, 

πνπιηά, έληνκα, εξπεηά, απγά θ.ιπ. Γελ έρεη θπζηθνύο ερζξνύο, αθνύ δελ έρεη θαλέλα 

ζεξεπηή. 

Με βάζε ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ηεο αιεπνύο λα ππνγξακκίζεηε ηνλ ζσζηό όξν ζε θάζε 

γξακκή πνπ αθνινπζεί.                                                                                      (4 χ 0,25 = 1 μ) 

- παξαγσγόο / θαηαλαισηήο 

- θπηνθάγνο / ζαξθνθάγνο / πακθάγνο 

- ζήξακα / ζεξεπηήο / θνξπθαίνο ζεξεπηήο  

- απηόηξνθνο / εηεξόηξνθνο 

 

ΜΔΡΟ Β΄: Απνηειείηαη από έμη (6) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δύν            

(2) κνλάδεο. Από ηηο έμη (6) εξσηήζεηο λα απαληήζεηε ΜΟΝΟ ζηηο ηέζζεξηο 

(4). 

 

1. α) Ο δηαρσξηζκόο ησλ νξγαληζκώλ ζε Βαζίιεηα γίλεηαη κε βάζε ηέζζεξα (4) επηζηεκνληθά 

θξηηήξηα ηα νπνία ζαο δίλνληαη αλαθαηεκέλα θαη όρη κε ηε ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο πνπ πξέπεη 

λα εθαξκόδνληαη.  

Κξηηήξηα ηαμηλόκεζεο δσληαλώλ νξγαληζκώλ  

Τα θύηηαξα κε ηα νπνία δνκείηαη ν νξγαληζκόο είλαη θύηηαξα κε ππξήλα ή ρσξίο ππξήλα. 1 

Πώο ν νξγαληζκόο εμαζθαιίδεη ηελ ηξνθή ηνπ; 2 

Πόζα θύηηαξα ρξεηάδνληαη γηα λα δνκεζεί ν νξγαληζκόο; 3 

Τα θύηηαξα κε ηα νπνία δνκείηαη ν νξγαληζκόο είλαη θύηηαξα κε θπηηαξηθό ηνίρσκα ή 

ρσξίο θπηηαξηθό ηνίρσκα. 
4 

Να θπθιώζεηε ην θαηάιιειν γξάκκα (Α, Β, Γ ή Γ) πνπ λα αληηπξνζσπεύεη ηε ζσζηή ζεηξά 

εθαξκνγήο ησλ θξηηεξίσλ.                                                                                 (1 χ0 ,5 = 0,5 μ) 

Α.     2              3              4               1 

Β.     3              4              1               2 

Γ.     3              1              4               2 

Γ.     4              2              3               1 
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  β) Γηαβάδνληαο πξνζεθηηθά ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ, λα γξάςεηε ζε πνην ή πνηα 

Βαζίιεηα αλαθέξνληαη.                                                                                  (5 χ 0,3 = 1,5 μ)  

I. Οη νξγαληζκνί απηνί ραξαθηεξίδνληαη από ηελ παξνπζία θπηηαξηθνύ ηνηρώκαηνο 

ζηα θύηηαξά ηνπο.                                                                                                       

Φπηά , Μύθεηεο 

II. Πνιπθύηηαξνη νξγαληζκνί, πνπ πξνζιακβάλνπλ ηελ ηξνθή ηνπο έηνηκε από ην 

πεξηβάιινλ θαη δελ έρνπλ θπηηαξηθό ηνίρσκα.                                                                                

Εώα                                                

III. Πνιπθύηηαξνη νξγαληζκνί, κε εμεηδηθεπκέλα θύηηαξα κε ππξήλα, πνπ παξάγνπλ 

κόλνη ηνπο ηε ηξνθή ηνπο.                                                                                                        

Φπηά                                                                                                                       

Οη νξγαληζκνί απηνί δελ δηαζέηνπλ ππξήλα θαη είλαη κνλνθύηηαξνη.                                                                  

Μνλήξε 

 

2. Σηηο εηθόλεο πνπ αθνινπζνύλ απεηθνλίδνληαη ηα δύν είδε επθαξπσηηθώλ θπηηάξσλ.  

 α) Να νλνκάζεηε θάησ από θάζε εηθόλα (Α θαη Β) ην είδνο ηνπ θπηηάξνπ πνπ απεηθνλίδεη. 

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

  

 

 

 

 

 

 

β) Να νλνκάζεηε ηηο δνκέο ή ηα νξγαλίδηα ησλ θπηηάξσλ κε ηνπο αξηζκνύο 2 κέρξη 5.  (4 χ 0,25= 1 μ)  

1. Κπηηαξόπιαζκα 

2.  Ππξήλαο 

3. Κπηηαξηθό ηνίρσκα 

4. Υπκνηόπην 

5. Υισξνπιάζηεο 

γ) Να αλαθέξεηε δπν δνκέο ή νξγαλίδηα πνπ ζπλαληνύκε θαη ζηα δύν πην πάλσ είδε 

θπηηάξσλ.   Γύν από ηηο πην θάησ:                                                                  (2 χ 0,25 = 0,5 μ) 

            Ππξήλαο / Κπηηαξόπιαζκα / Κπηηαξηθή Μεκβξάλε / Μηηνρόλδξην                                                                                                          

Κυτταρόπλαςμα 
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3. α) Οη καζεηέο εξγάδνληαη ζην εξγαζηήξην Βηνινγίαο γηα λα αληρλεύζνπλ άκπιν ζηα θύιια. 

Πξώηα πξέπεη λα απνρξσκαηίζνπλ ηα θύιια. Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ νηλνπλεύκαηνο ζηνλ 

απνρξσκαηηζκό ηνπ θύιινπ;                                                                                                         (1 χ 0,5 = 0,5 μ) 

Δμήγεζε: Σν νηλόπλεπκα είλαη νξγαληθόο δηαιύηεο θαη δηαιύεη ηε ρισξνθύιιε, γη’ απηό 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απνκάθξπλζε ηεο από ην θύιιν. 

β) Τν θαινθαίξη ζηε Βξαδηιία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην παγθόζκην πξσηάζιεκα πνδνζθαίξνπ. Οη 

δηνξγαλσηέο όκσο αλεζπρνύλ γηα ηελ πγεία ησλ ρηιηάδσλ αλζξώπσλ πνπ ζα επηζθεθζνύλ ηε 

ρώξα ηνπο, ιόγσ ησλ πςειώλ επηπέδσλ ξύπαλζεο πνπ ππάξρεη ζηελ αηκόζθαηξα. Μηα από ηηο 

αηηίεο ηνπ πξνβιήκαηνο απηνύ είλαη θαη ε αποψίλωση (κοπή των δέντρων) του Αμαζονίου, ηνπ 

κεγαιύηεξνπ δάζνπο ζηνλ θόζκν. Να εμεγήζεηε γηαηί ε θαηαζηξνθή ηνπ δάζνπο ηνπ Ακαδνλίνπ 

ζπλέβαιε ζηελ αύμεζε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηελ αηκόζθαηξα. (Ζ απάληεζή ζαο λα 

ζηεξίδεηαη ζηε ιεηηνπξγία ηεο θσηνζύλζεζεο)                                                     (1 χ 0,5 = 0,5 μ)            

Σα θπηά (δέληξα) κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο θσηνζύλζεζεο δεζκεύνπλ ηεξάζηηα πνζά 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ξπζκίδνληαο ηελ πνζόηεηά ηνπ ζηελ αηκόζθαηξα. Ζ απνςίισζε 

ηνπ Ακαδόληνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηελ 

αηκόζθαηξα, αθνύ δελ δεζκεύεηαη πιένλ από ηα δέληξα γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 

θσηνζύλζεζεο,  απμάλνληαο έηζη ηελ ξύπαλζε ηεο αηκόζθαηξαο. 

γ) Να εμεγήζεηε γηαηί ηα δάζε απνηεινύλ πεγή δσήο γηα όινπο ηνπο νξγαληζκνύο. Να 

αλαθέξεηε δπν ιόγνπο.                                                                                           (2 χ 0,5 = 1 μ)  

α. Αλαλεώλνπλ ην νμπγόλν ηεο αηκόζθαηξαο, έηζη ώζηε νη νξγαληζκνί λα κπνξνύλ 

ειεύζεξα λα αλαπλένπλ. 

β. Παξάγνπλ νξγαληθέο νπζίεο πνπ απνηεινύλ ηξνθή γηα όινπο ηνπο εηεξόηξνθνπο 

νξγαληζκνύο (Βάζε ηεο ηξνθηθήο αιπζίδαο). 
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4.  α) Σαο δίλεηαη πην θάησ ζρεδηάγξακκα ηνπ γπλαηθείνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο. Να 

νλνκάζεηε ηηο ελδείμεηο 1 κέρξη 4.                                                                            (4 χ 0,25 = 1 μ) 

 

 

 

 

 

 

 

β) Να εμεγήζεηε ηνπο πην θάησ όξνπο:                                                                    (2 χ 0,5 = 1 μ) 

I. Ωνξξεμία: Δίλαη  ε απειεπζέξσζε ηνπ ώξηκνπ σαξίνπ από ηελ σνζήθε ζηνλ σαγσγό. 

II. Γνληκνπνίεζε: Δίλαη ε έλσζε ηνπ ώξηκνπ σαξίνπ κε έλα ζπεξκαηνδσάξην ζηνλ 

σαγσγό. 

5. Οη πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ αλαθέξνληαη ζε ιεηηνπξγίεο δηαθόξσλ νξγάλσλ ηνπ αλζξώπηλνπ 

νξγαληζκνύ. Αθνύ ηηο δηαβάζεηε κε πξνζνρή, λα γξάςεηε ζε πνην όξγαλν αλαθέξνληαη.(4 χ 0,5 = 2 μ) 

 

α) Μαιαθό όξγαλν πνπ παξάγεη ηε ρνιή θαη απαιιάζζεη ηνλ νξγαληζκό από βιαβεξέο νπζίεο, ηηο 

νπνίεο ζηέιλεη ζην αίκα. Ήπαξ/ζπθώηη 

β) Λεπηνί ζσιήλεο κέζα ζηνπο νπνίνπο θπθινθνξεί ην αίκα πνπ κεηαθέξεη πξνο ηα όξγαλα 

ρξήζηκεο νπζίεο θαη απνκαθξύλεη από απηά άρξεζηεο νπζίεο. Αηκνθόξα αγγεία 

γ) Όξγαλν ζαλ ζσιήλαο κέζα ζηνλ νπνίν νινθιεξώλεηαη ε πέςε ηεο ηξνθήο  (κηθξόηεξεο 

ζξεπηηθέο νπζίεο), νη νπνίεο απνξξνθνύληαη από ηα ηνηρώκαηά ηνπ θαη θαηαιήγνπλ ζην αίκα. 

Λεπηό έληεξν   

δ) Καζαξίδνπλ ην αίκα από βιαβεξέο νπζίεο κε ηελ παξαγσγή ησλ νύξσλ. Νεθξνί 

 

 

 

 

 

 

1. Ωαγσγόο 

2. Ωνζήθε 

3. Κόιπνο 

4. Μήηξα (ελδνκήηξην) 
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6. α) Σην κάζεκα ηεο Βηνινγίαο, ν Θαλάζεο πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη κηα ηξνθηθή αιπζίδα 

ρξεζηκνπνηώληαο ηηο αθόινπζεο πιεξνθνξίεο: «Σε έλα νηθνζύζηεκα νη αθξίδεο πνπ είλαη 

θπηνθάγνη νξγαληζκνί, απνηεινύλ ζήξακα γηα ηνπο βαηξάρνπο νη νπνίνη ηξώγνληαη από ην θίδη. Σην 

νηθνζύζηεκα απηό, θνξπθαίνο ζεξεπηήο είλαη ν αεηόο».  

Αμηνπνηώληαο ηηο πιεξνθνξίεο απηέο  ν Θαλάζεο ζρεκάηηζε ηελ πην θάησ ηξνθηθή αιπζίδα.  

 

Σηελ ηξνθηθή αιπζίδα ηνπ Θαλάζε ππάξρνπλ ιάζε.  

I. Να γξάςεηε μαλά ηελ ηξνθηθή αιπζίδα βάδνληαο ηνπο νξγαληζκνύο ζην ζσζηό θνπηί. 
                                                                                                                    (1 χ 0,5 = 0,5 μ) 

 

 

 

II.  Να δηθαηνινγήζεηε ηηο αιιαγέο πνπ έρεηε θάλεη.                                            (1 χ 0,5 = 0,5 μ)               

Οη ηξνθηθέο αιπζίδεο αξρίδνπλ πάληνηε κε απηόηξνθν νξγαληζκό γη’ απηό ην ρνξηάξη 

πξέπεη λα κπεη ζηελ αξρή θαη όρη ε αθξίδα πνπ είλαη θπηνθάγνο νξγαληζκόο.  Ο 

αεηόο πξέπεη λα κπεη ζην ηέινο ηεο ηξνθηθήο αιπζίδαο δηόηη είλαη ν θνξπθαίνο 

ζεξεπηήο θαη δελ ηξώγεηαη από θαλέλα άιιν νξγαληζκό. 

β) Να εμεγήζεηε ηη δείρλνπλ ηα βέιε ζε κηα ηξνθηθή αιπζίδα.                                         (1 χ 0,5 = 0,5 μ)                 

Σα βέιε ζε κηα ηξνθηθή αιπζίδα δείρλνπλ ηελ θαηεύζπλζε κε ηελ νπνία θηλείηαη ε 

ελέξγεηα. 

γ) Από πνύ εμαζθαιίδνπλ ηελ ελέξγεηά ηνπο ηα θπηά;                            (1 χ 0,5 = 0,5  μ) 

 Από ηνλ ήιην, κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο θσηνζύλζεζεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

αθξίδα ρνξηάξη  βάηξαρνο αεηόο  θίδη 

Υνξηάξη

 ακ

Αθξίδα

  

Βάηξαρνο

  

θίδη αεηόο 
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ΜΔΡΟ Γ΄: Απνηειείηαη από ηξεηο (3) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε ηξεηο (3) κνλάδεο. 

Από  ηηο ηξεηο (3) εξσηήζεηο λα απαληήζεηε ΜΟΝΟ ζηηο δύν (2). 

1. Να κειεηήζηε ην δηπιαλό ζρεδηάγξακκα ην νπνίν παξνπζηάδεη έλα ηξνθηθό πιέγκα θαη λα 

απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α) Να θηηάμεηε κηα ηξνθηθή αιπζίδα ρξεζηκνπνηώληαο ηέζζεξηο (4) νξγαληζκνύο από ην πην πάλσ 

ηξνθηθό πιέγκα. Ζ αθόινπζε ή άιιεο ζσζηέο ηξνθηθέο αιπζίδεο                    (4 x 0,25 = 1 μ) 
 

 

 

β) Να νλνκάζεηε έλα δεπγάξη νξγαληζκώλ από ην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα, πνπ αληαγσλίδνληαη γηα 

ηελ ίδηα ηξνθή.   Σν αθόινπζν ή άιια ζσζηά δεπγάξηα νξγαληζκώλ                                  (3 x 0,25 = 0,75 μ)  

              

γ) Θα επεξεαζηνύλ ηα θίδηα αλ κεησζνύλ νη ειηέο; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο κειεηώληαο ην 

πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα.                                                                                                               (1 x 1 = 1 μ)                         

Σα θίδηα ζα επεξεαζηνύλ από ηελ απνκάθξπλζε ηεο ειηάο, αθνύ ε ειηά απνηειεί ηξνθή γηα 

ηελ αθξίδα, επνκέλσο αλ εμαθαληζηεί ε ειηά ζα εμαθαληζηεί θαη ε αθξίδα θαη έηζη ζα κεησζεί 

ν πιεζπζκόο ηνπ θηδηνύ, αθνύ ζα δπζθνιεύεηαη λα βξεη ηξνθή. 

δ) Τα δώα ρξεζηκνπνηνύλ ελέξγεηα πνπ βνεζά ην ζώκα ηνπο λα δεη θαη λα αλαπηύζζεηαη. Από πνύ 

παίξλνπλ απηή ηελ ελέξγεηα; Να θπθιώζεηε κηα από ηηο πην θάησ επηινγέο (Α, Β, Γ ή Γ). (1 x 0,25 = 0,25 μ)                 

               Α.  Ήιην θαη λεξό                                 Β.  Φπηά θαη ήιην      

               Γ.  Φπηά θαη δώα                                 Γ.  Νεξό θαη θπηά  

Οξγαληζκόο 1 Οξγαληζκόο 2 Σξνθή γηα ηελ νπνία 

αληαγσλίδνληαη 

λπθίηζα γεξάθη ρειώλα 

ειηά αθξίδα λπθίηζα γεξάθη 
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2. Ζ Αλζή θαη ν Μπξηάλζεο ζην κάζεκα ηεο Βηνινγίαο κειέηεζαλ ηνπο 

νξγαληζκνύο πνπ δνπλ κέζα θαη έμσ από έλα πνηακό. Δίραλ 

θαηαγξάςεη πνιινύο νξγαληζκνύο πνπ αλήθνπλ ζην Βαζίιεην ησλ 

Εώσλ θαη ησλ Φπηώλ. Δληύπσζε όκσο ηνπο πξνθάιεζε έλα δών ην 

νπνίν δελ είραλ δεη πνηέ μαλά ζηε δσή ηνπο. Αξρηθά λόκηζαλ πσο ήηαλ 

έλα είδνο ζαύξαο. Δπεηδή όκσο δελ ήηαλ ζίγνπξνη, θσηνγξάθηζαλ ηνλ άγλσζην απηό νξγαληζκό θαη 

ηνλ έδεημαλ ζηνλ θαζεγεηή ηνπο.  Απηόο ηνπο είπε όηη πξόθεηηαη γηα ζαιακάλδξα, ε νπνία αξρηθά 

αλαπλέεη κε βξάγρηα θαη αξγόηεξα αλαπλέεη κε πλεύκνλεο, γελλά αβγά ζην λεξό θαη έρεη ιείν θαη 

πγξό δέξκα. 

α) Σε πνηα Οκνηαμία πξέπεη λα θαηαηάμνπλ ηε Σαιακάλδξα  κε βάζε ηελ πιεξνθνξία απηή;  

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

   Ακθίβηα 

β) Να δώζεηε έλα άιιν παξάδεηγκα νξγαληζκνύ πνπ λα αλήθεη ζηελ Οκνηαμία απηή.  

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

γ) Να γξάςεηε δπν γλσξίζκαηα ηεο λπρηεξίδαο πνπ λα εμεγνύλ γηαηί αλήθεη ζηα Θειαζηηθά θαη όρη 

ζηα Πηελά.   Γύν από ηα πην θάησ:                                                                                                  (2 x 0,25 = 0,5 μ) 

Γελλά κηθξά δσληαλά πνπ ηα ζειάδεη, ην δέξκα ηνπο θαιύπηεηαη από ηξίρεο, αλαπλέεη κε 

πλεύκνλεο. 

δ) Να γξάςεηε ηέζζεξα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ησλ νξγαληζκώλ ηεο Οκνηαμίαο Ψάξηα. 

 (4 x 0,25 = 1 μ)                                               

Σν δέξκα ηνπο θαιύπηεηαη από ιέπηα, αλαπλένπλ κε βξάγρηα, δνπλ θαη 

πνιιαπιαζηάδνληαη ζην λεξό θαη γελλνύλ απγά ζην λεξό. 

ε) Παξαηεξώληαο ηηο πην θάησ εηθόλεο λα γξάςεηε πνην θξηηήξην ηαμηλόκεζεο ζα ρξεζηκνπνηνύζαηε 

γηα λα θαηαηάμεηε ην κπξκήγθη θαη ην ςάξη ζηηο δύν Σπλνκνηαμίεο ηνπ Βαζηιείνπ ησλ Εώσλ.  

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

  

 

 

   

Κξηηήξην ηαμηλόκεζεο:  Ζ παξνπζία ή όρη ζπνλδπιηθήο ζηήιεο ζην δών. 
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3.  Μηα νκάδα καζεηώλ πξαγκαηνπνίεζε ην πην θάησ πείξακα ζην κάζεκα ηεο Βηνινγίαο. 

Χξεζηκνπνίεζε δύν πξάζηλα, πνηηζκέλα θπηά γεξαληνύ Α θαη Β. Τν πξώην θπηό (Α) ηνπνζεηήζεθε 

ζε έλα θιεηζηό ληνπιάπη, ελώ ην δεύηεξν (Β) ηνπνζεηήζεθε ζηνλ ήιην. Αθνύ ηα θπηά αθέζεθαλ γηα 

κηα βδνκάδα ζηηο ζπλζήθεο απηέο, ηα παηδηά έθνςαλ έλα θύιιν από θάζε θπηό θαη αθνινύζεζαλ 

ηε δηαδηθαζία ηνπ απνρξσκαηηζκνύ ηνπ θύιινπ θαη αλίρλεπζεο ακύινπ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Να απαληήζεηε ζηα αθόινπζα εξσηήκαηα. 

 α) Πνηνλ παξάγνληα ηεο θσηνζύλζεζεο ζέινπλ λα εξεπλήζνπλ ηα παηδηά  κε ην πείξακα απηό;    

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

Καηά πόζνλ ε θσηεηλή ελέξγεηα είλαη απαξαίηεηνο παξάγνληαο γηα ηε θσηνζύλζεζε. 

 

β) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πίλαθα πνπ αθνξά ην πείξακα πνπ έθαλαλ νη καζεηέο. (6 x 0,25 = 1,5 μ) 

 

Α/Α 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΣΟΤ ΠΔΗΡΑΜΑΣΟ 

Παξάγνληεο  

πνπ θξαηήζεθαλ ζηαζεξνί 

Παξάγνληαο  

πνπ αιιάρηεθε 

Παξάγνληαο  

πνπ κεηξήζεθε 

1. Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα 

Φσηεηλή ελέξγεηα ζηα δπν 

θπηά 

Αιιαγή ρξώκαηνο ηνπ 

ησδίνπ 

2. Νεξό 

3. Υισξνθύιιε 

4. 

Ίδην είδνο θπηώλ / Ηδίνπ 

κεγέζνπο θπηά / Ίδηνο ρξόλνο 

αλακνλήο  

 

 

 

 

Α Β 
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γ) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πίλαθα κε ηα απνηειέζκαηα θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ πεηξάκαηνο ζηα 

νπνία αλακέλεηαη όηη θαηέιεμαλ ηα παηδηά, κε βάζε ηηο γλώζεηο ζαο.  

Απνρξσκαηηζκέλν θύιιν Παξαηήξεζε/Απνηέιεζκα Σπκπέξαζκα/ Αηηηνιόγεζε 

                             (1 x 0,25 = 0,25 μ) 

Σν ηώδην δελ αιιάδεη 

ρξώκα 

 

 

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

Ζ θσηεηλή ελέξγεηα είλαη 

απαξαίηεηνο παξάγνληαο γηα ηε 

θσηνζύλζεζε, αθνύ ην θπηό 

ζην όπνην ζηεξήζακε ηε 

θσηεηλή ελέξγεηα ζηακάηεζε λα 

θσηνζπλζέηεη  (δελ αληρλέπζακε 

άκπιν). 

                             (1 x 0,25 = 0,25 μ) 

Σν ηώδην αιιάδεη ρξώκα 

θαη γίλεηαη κπιε ζθνύξν 

/ καύξν  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηζεγήηξηεο:                                    πληνλίζηξηα Β.Γ. 

Α. Θσκά  

Θ. Λνΐδνπ                                              Α. Μπάηηεικαλ                                Ζ δηεπζύληξηα 

Ε. Κίξγηα                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                      Μ. Χαηδεραξαιάκπνπο 

 

… από 

θπηό ζην 

ζθνηάδη 

… από 

θπηό ζην 

θσο 
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   Σάμε: Α΄                       Γηάξθεηα εμέηαζεο: 1:30΄ ΩΡΑ 

   Όλνκα καζεηή/ηξηαο:   ...............................................................................    Σκήκα: .........    Αξ.  ....... 

 

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

 

 

 ΟΓΖΓΗΔ:    Να γξάςεηε κόλν κε κπιε ζηπιό (πέλλα). 

           Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πγξνύ. 

           Σν γξαπηό απνηειείηαη από δεθαηξείο (13) ζειίδεο. 

 

ΜΔΡΟ Α΄:  Απνηειείηαη από έμη (6) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε κία (1) κνλάδα. 

Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο. 

 
 

1. α) Ση δείρλνπλ νη αξηζκνί 1 θαη 2 ζην δηπιαλό κηθξνζθόπην; 

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

1 = Οπηηθή ηξάπεδα ,               2  = Φσηεηλή πεγή                                                                                                                                                                                   
 

 

 β) Σν κηθξνζθόπην ηεο εηθόλαο είλαη ειεθηξνληθό ή θσηνληθό; 

                                                                                                                               (1 χ 0,25 = 0,25 μ) 

                Φσηνληθό Μηθξνζθόπην  
                                                                                                                
           

          γ) Να ζπκπιεξώζεηε ζηνλ πην θάησ πίλαθα ηε κεγεζπληηθή ηθαλόηεηα ηνπ αληηθεηκεληθνύ 

θαθνύ:                                                                                                                    (1 χ 0,25 = 0,25 μ) 

 

 

Πξνζνθζάικηνο θαθόο Αληηθεηκεληθόο θαθόο 
πλνιηθή κεγεζπληηθή 

ηθαλόηεηα κηθξνζθνπίνπ 

 

10 Υ                                                                           

 

……………25Χ…………….                 

 

250 Υ                                                                           
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2. i) Να βάιεηε ζε θύθιν δύν (2) όξγαλα πνπ αλήθνπλ ζην θπθινθνξηθό ζύζηεκα:      (2 χ 0,25 = 0,5 μ) 

                                                                                                                                      

                   Α. ζηνκάρη          Β. σαγσγόο          Γ. αίκα         Γ. πλεύκνλαο          Δ. θιέβα 
 
       
          ii) Πνην από ηα πην θάησ όξγαλα δελ ηαηξηάδεη κε ηα ππόινηπα; Να ην βάιεηε ζε θύθιν.  
                                                                                                                                                (1 χ 0,25 = 0,25 μ) 
         
               Α. πένο      Β. ζηνκάρη      Γ. επηδηδπκίδα      Γ. νπξήζξα      Δ. κήηξα      η. πξνζηάηεο αδέλαο  
 
 
        iii) Πνηα από ηα πην θάησ γεγνλόηα γίλνληαη κε ηε ζσζηή ρξνληθή ζεηξά;  
             Να θπθιώζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                                                                             (1 χ 0,25 = 0,25 μ) 
 
 
              Α. σνξξεμία, ηνθεηόο, θύεζε, γνληκνπνίεζε        Β. σνξξεμία, γνληκνπνίεζε, θύεζε, ηνθεηόο  
 
              Γ. γνληκνπνίεζε, σνξξεμία, ηνθεηόο, θύεζε        Γ. γνληκνπνίεζε, θύεζε, σνξξεμία, ηνθεηόο 
 
 
 

3. Να γξάςεηε δίπια από ηνλ θάζε νξγαληζκό ην Βαζίιεην ζην νπνίν αλήθεη.                          (4 χ 0,25 = 1 μ) 
 

Οξγαληζκόο Βαζίιεην 
 

Αληξνπθιηά 
 

Φπηά 

ηξεπηόθνθθνο 
 

Μνλήξε / Βαθηήξην 

Φίδη 
 

Εώα 

Κνθθηλνκαλίηαξν 
 

Μύθεηεο 

 
 
 
 

4. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο:                                                                       (4 χ 0,25 = 1 μ) 
 

 α) Παξαγσγνί νλνκάδνληαη νη νξγαληζκνί νη νπνίνη παξάγνπλ ζπλήζσο κε ηε ιεηηνπξγία ηεο 

θσηνζύλζεζεο, ηηο απαξαίηεηεο γηα απηνύο ζξεπηηθέο νπζίεο, από απιέο νπζίεο πνπ παίξλνπλ 

από ην πεξηβάιινλ ηνπο,                π.ρ.  Φπηά 

 

β) Καηαλαισηέο νλνκάδνληαη νη νξγαληζκνί νη νπνίνη εμαζθαιίδνπλ ηηο απαξαίηεηεο ζξεπηηθέο 

νπζίεο από ηα ζώκαηα άιισλ νξγαληζκώλ, δσληαλώλ ή λεθξώλ,    

                                                         π.ρ. Εώα, Μύθεηεο, Πξώηηζηα, Μνλήξε 
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5. Μέζα ζε δηαθνξεηηθά δνρεία Petri ηνπ ίδηνπ κεγέζνπο, ηνπνζεηήζαηε ίζε πνζόηεηα δηαθνξεηηθήο 

ηξνθήο, όπσο ξύδη, αιεύξη, δακπόλ θαη ραινύκη. Μεηά ξίμαηε κε ην ζηαγνλόκεηξν 2–5 ζηαγόλεο 

δηαιύκαηνο ησδίνπ πάλσ από ην θάζε είδνο ηξνθήο. Πεξηκέλαηε γηα 3–4 ιεπηά γηα λα γξάςεηε ηηο 

κεηξήζεηο (παξαηεξήζεηο) ζαο. 

 
         Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα, νλνκάδνληαο ηνπο παξάγνληεο πνπ θξαηήζαηε   

         ζηαζεξνύο (δύν κόλν παξάγνληεο), ηνλ παξάγνληα πνπ αιιάμαηε θαη ηνλ παξάγνληα πνπ     

         κεηξήζαηε.                                                                                                                                                                (4 χ 0,25 = 1 μ) 

 

 
6. Να ζπκπιεξώζεηε δίπια από θάζε νξηζκό ηελ έλλνηα ηελ νπνία αληηπξνζσπεύεη.         (4 χ 0,25 = 1 μ) 

        

ΟΡΗΜΟ ΔΝΝΟΗΑ 
 

ύλνιν θπηηάξσλ όκνησλ κνξθνινγηθά θαη εηδηθεπκέλσλ ζηελ 

ίδηα ιεηηνπξγία. 

 

 
Ηζηόο 

Απνηειείηαη από έλα ζύλνιν νξγαληθώλ ζπζηεκάησλ θαη 

πεξηβάιιεηαη από δέξκα. 

 

 
Οξγαληζκόο 

Γνκηθή θαη ιεηηνπξγηθή κνλάδα ελόο δσληαλνύ νξγαληζκνύ. 

 

 
Κύηηαξν 

 

Απνηειείηαη από δηαθνξεηηθνύο ηζηνύο θαη θάλεη κηα 

ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία ζε έλα πνιπθύηηαξν νξγαληζκό. 

 

 
Όξγαλν 

 

ΣΔΛΟ ΜΔΡΟΤ Α΄ 
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 ΜΔΡΟ Β΄: Απνηειείηαη από έμη (6) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δύν (2) 

κνλάδεο. Από ηηο έμη (6) εξσηήζεηο λα απαληήζεηε ΜΟΝΟ ζηηο ηέζζεξηο (4). 

 

1. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηνλ πην θάησ πίλαθα:                                                         (8 χ 0,25 = 2 μ)               

 

Όξγαλν Οξγαληθό ύζηεκα Λεηηνπξγία Οξγαληθνύ πζηήκαηνο 

Ρηληθέο θνηιόηεηεο, 
Ρώζσλεο, Φάξπγγαο, 
Λάξπγγαο, Σξαρεία, 
Βξόγρνη, Πλεύκνλεο 

 
Αλαπλεπζηηθό 

 

 

Αλαπλνή 

 
Έληεξν                                

 

 

Πεπηηθό 

Γηα ηε δηάζπαζε ηεο ηξνθήο (πέςε), 

απνξξόθεζε ησλ ζξεπηηθώλ θαη 

απνβνιή ησλ άρξεζησλ νπζηώλ 

 
Οζηά, Χόλδξνη, 

ύλδεζκνη, Σέλνληεο 

 
Δξεηζηηθό 

 

 

ηήξημε, ρήκα, Κίλεζε 

 
Κόιπνο, Σξάρεινο, 
Μήηξα, Ωαγσγνί, 
Ωνζήθεο, Αηδνίν, 
Πένο, Οπξήζξα, 

Πξνζηάηεο; Αδέλαο, 
πεξκαηηθόο Πόξνο, 
Δπηδηδπκίδεο, Όξρεηο, 

Όζρεν, 
πεξκαηνδόρνο 

Κύζηε 

 

 

Αλαπαξαγσγηθό 

. 

Γηαηώληζε / ζπλέρηζε ηνπ είδνπο ηνπ 
δσληαλνύ νξγαληζκνύ 

 
 

Καξδία 
 

 

Κπθινθνξηθό 

Μεηαθνξά νμπγόλνπ θαη ζξεπηηθώλ 
νπζηώλ ζε όια ηα όξγαλα θαη θύηηαξα 
καο θαη απνκάθξπλζε δηνμεηδίνπ ηνπ 
άλζξαθα από ηα όξγαλα θαη θύηηαξα 

καο. 

 

 

2.  α) Να γξάςεηε ηα θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη επηζηήκνλεο γηα ηελ ηαμηλόκεζε ησλ        

δσληαλώλ νξγαληζκώλ ζε βαζίιεηα, κε ηε ζεηξά κε ηελ νπνία εθαξκόδνληαη:           (4 χ 0,25 = 1 μ)                                                                                                                                                                                       

i. Πόζα θύηηαξα ρξεηάδνληαη γηα λα δνκεζεί ν νξγαληζκόο. 

ii. Σα θύηηαξα κε ηα νπνία δνκείηαη ν νξγαληζκόο είλαη θύηηαξα κε ππξήλα ή ρσξίο ππξήλα. 

iii. Σα θύηηαξα κε ηα νπνία δνκείηαη ν νξγαληζκόο είλαη θύηηαξα κε θπηηαξηθό ηνίρσκα ή ρσξίο 

θπηηαξηθό ηνίρσκα. 

iv. Πώο ν νξγαληζκόο εμαζθαιίδεη ηελ ηξνθή ηνπ. 
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β)   Να γξάςεηε θαη λα εμεγήζεηε δύν (2) θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ ηαμηλόκεζε ησλ  

ζπνλδπισηώλ νξγαληζκώλ ζε νκνηαμίεο.                                                          (2 χ 0,25 = 0,5 μ)                                                                         

       - Ωο πξνο ηε δνκή ηνπο δει. λα γλσξίδνπκε ηνλ κεραληζκό ζηήξημεο ηνπο π.ρ. ζθειεηόο 

       - Μνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζνξίδνπλ ην είδνο θίλεζεο (σο απνηέιεζκα ηεο κνξθήο       

πνπ έρνπλ)  π.ρ. πόδηα, θηεξά, πηεξύγηα  

       - Σνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπο: α)   Αλαπαξαγσγήο – αλ γελλνύλ απγά ή κηθξά δσληαλά 

 β) Αλαπλνή – αλ αλαπλένπλ κε πλεύκνλεο ή βξάγρηα                 
γ)   Θξέςε –  αλ είλαη ζαξθνθάγα, θπηνθάγα ή πακθάγα 

-  Ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά σο πξνο ηνλ ηόπν πνπ δνπλ – ρεξζαίνη θαη πδξόβηνη νξγαληζκνί                                                                            

γ)   Ση νλνκάδνπκε Σαμηλόκεζε;                                                                                   (1 χ 0,25 = 0,25 μ) 

               Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε / νκαδνπνίεζε ησλ νξγαληζκώλ ζε       
νκάδεο θαη ππννκάδεο κε βάζε πάληνηε θάπνηα ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα                                
(θνηλά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα). 

δ)  Πώο νλνκάδεηαη ν θιάδνο ηεο Βηνινγίαο πνπ αζρνιείηαη κε ηελ Σαμηλόκεζε;      (1 χ 0,25 = 0,25 μ)                                                                                                                                

                Σαμηλνκία ή αιιηώο Σαμηλνκηθή Δπηζηήκε 

 

3. Ζ Λύδηα είλαη 28 ρξνλώλ θαη είλαη παληξεκέλε κε ηνλ Αρηιιέα εδώ θαη 2 ρξόληα. Ζ Λύδηα έρεη 

θαηακήληνπο θύθινπο 28 εκεξώλ. Απνθάζηζαλ λα θάλνπλ έλα παηδάθη θαη ζθέθηνληαη όηη πξέπεη 

λα βξνπλ πνηεο είλαη νη γόληκεο κέξεο ηνπ θύθινπ ηεο Λύδηαο γηα λα κπνξέζεη λα γίλεη ε 

γνληκνπνίεζε. Να απαληήζεηε ζηα επόκελα εξσηήκαηα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α) Να ππνινγίζεηε πνηεο κέξεο ηνπ θαηακήληνπ θύθινπ (εκεξνινγηαθά) ε Λύδηα, αλ έρεη 

ζεμνπαιηθή επαθή, κπνξεί λα κείλεη έγθπνο, δεδνκέλνπ όηη είρε «πεξίνδν» (πξώηε κέξα ηνπ  

               θύθινπ ηεο) ζηηο 20 Μαΐνπ 2014;                                                                              (2 χ 0,25 = 0,5 μ) 

                                Από ηηο 30/05/2014  -  04/06/2014 (11ε – 16ε κέξεο ηνπ θαηακήληνπ θύθινπ) 
         

                       β) Πνηα είλαη ε πηζαλόηεξε εκεξνκελία σνξξεμίαο ζε απηόλ ηνλ θύθιν γηα ηελ Λύδηα;                                                                                                                                                                               

02/06/2014 (14ε κέξα ηνπ θαηακήληνπ θύθινπ)             (1 χ 0,25 = 0,25 μ) 
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 γ)  Αλ ε Λύδηα κείλεη έγθπνο, ε έκκελε ξύζε, ζηηο επόκελεο εκέξεο, δελ ζα εκθαληζηεί. Γηαηί      

ζπκβαίλεη απηό;                                                                                                          1 χ 0,5 = 0,5 μ) 

 
                  Γηόηη ζα δνζεί κήλπκα ζηηο σνζήθεο λα κελ σξηκάζεη άιιν σάξην, ώζηε λα αξρίζεη έλαο λένο        

θαηακήληνο θύθινο. 

 δ) Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ ακληαθνύ πγξνύ θαηά ηελ θύεζε;                                      (1 χ 0,25 = 0,25 μ)                                                                                  

                Πξνζηαηεύεη ην έκβξπν από επηδξάζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο π.ρ. πηέζεηο θαη θηππήκαηα. 

 ε) Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ πιαθνύληα θαηά ηελ θύεζε;                                                                (2 χ 0,25 = 0,5 μ) 

i. Σν έκβξπν πξνκεζεύεηαη ζξεπηηθέο νπζίεο θαη 

ii. Ομπγόλν από ην αίκα ηεο κεηέξαο       ή     θαη 

iii. Απνκαθξύλεη ηηο άρξεζηεο νπζίεο από ην παηδί      π.ρ.   ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα  

4. α) Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα πνπ παξνπζηάδνπλ νη ελδείμεηο 1 κέρξη 4 ζην πην θάησ   

      ζρεδηάγξακκα ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ άληξα, γξάθνληαο δίπια από ηνλ θάζε    

                αξηζκό ην όξγαλν ζην νπνίν αληηζηνηρεί:                                                                                           (4 χ 0,25 = 1 μ) 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 β) Πνην όξγαλν είλαη ππεύζπλν γηα ηελ απνβνιή ηνπ ζπέξκαηνο έμσ από ην ζώκα ηνπ άληξα; 
                                                                                                                                                                                   (1 χ 0,25 = 0,25 μ)                                                                                  

               Ζ νπξήζξα 

 γ) Να εμεγήζεηε ηη είλαη ε θίκσζε;                                                                                                      (1 χ 0,25 = 0,25 μ)                                                                                   

 
     Δίλαη παζνινγηθή θαηάζηαζε όπνπ ην δέξκα ιόγσ κηθξνύ αλνίγκαηνο δελ κπνξεί λα 

κεηαθηλεζεί πξνο ηα πίζσ θαη λα απνθαιπθζεί ε θεθαιή ηνπ πένπο, κε απνηέιεζκα λα 

δεκηνπξγνύληαη κνιύλζεηο θαη πξνβιήκαηα / πόλνο θαηά ηε ζεμνπαιηθή επαθή. 
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δ)  Με ηε ζεμνπαιηθή επαθή επηηπγράλεηαη ε είζνδνο 500 εθαηνκκπξίσλ ζπεξκαηνδσαξίσλ     

      πεξίπνπ ζην γελλεηηθό ζύζηεκα ηεο γπλαίθαο.                                                         (2 χ 0,25 = 0,5 μ) 

i. Πόζα από απηά ζα γνληκνπνηήζνπλ ην σάξην;  Έλα (1) κόλν ζπεξκαηνδσάξην. 

 

ii. Να γξάςεηε έλα (1) πξόβιεκα πνπ κπνξεί λα έρνπλ ηα σάξηα κηαο γπλαίθαο κε 

απνηέιεζκα απηή λα έρεη πξόβιεκα ηεθλνπνίεζεο. Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

 

- Να ππάξρνπλ πνιπθπζηηθέο σνζήθεο πνπ εκπνδίδνπλ ηε θπζηνινγηθή σξίκαλζε θαη έμνδν     
ησλ σαξίσλ από ηελ σνζήθε. 

- Όζν κεγαιύηεξε είλαη ε ειηθία ηεο γπλαίθαο ηόζν κεηώλεηαη ε γνληκόηεηα γηαηί ππάξρεη   
πηζαλόηεηα ηα σάξηα λα κελ είλαη θαιήο πνηόηεηαο. 

- Μπνξεί ηα σάξηα λα κελ έρνπλ αξθεηό θπηηαξόπιαζκα. 
- Μπνξεί θάηη λα ζπκβαίλεη κε ηελ θπηηαξηθή κεκβξάλε ησλ σαξίσλ θαη λα κελ αθήλνπλ ηα 

ζπεξκαηνδσάξηα λα κπνπλ κέζα. 
 

 
5. Σν δηπιαλό ζρεδηάγξακκα παξνπζηάδεη 

έλα ηξνθηθό πιέγκα ζε έλα δαζηθό 

νηθνζύζηεκα. Αθνύ ην κειεηήζεηε λα 

απαληήζεηε ζηηο πην θάησ εξσηήζεηο: 

 

α) Χξεζηκνπνηώληαο ην ηξνθηθό  

    πιέγκα λα νλνκάζεηε:    (4 χ 0,25 = 1 μ) 

                              

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

          β) Να γξάςεηε έλα δεπγάξη νξγαληζκώλ πνπ απνηεινύλ ζήξακα θαη ζεξεπηή, κε βάζε ην πην  

     πάλσ ηξνθηθό πιέγκα:                                                                                                                              (2 χ 0,25 = 0,5 μ) 

 

              Θήξακα: ζθίνπξνο, ειάθη, ζάκλνη          Θεξεπηήο: γεξάθη, αξθνύδα, πεηαινύδα θ.η.ι 

 

γ)  Να γξάςεηε δύν (2) βηνηηθνύο παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα πεξηνξίζνπλ ην κέγεζνο ηνπ  

     πιεζπζκνύ ησλ ειαθηώλ ζην ζπγθεθξηκέλν νηθνζύζηεκα:                                                     (2 χ 0,25 = 0,5 μ) 

i. Αλ εμαθαληζηνύλ νη ζάκλνη γηα θάπνην ιόγν, ζα έρεη επίπησζε ζηνλ πιεζπζκό ησλ ειαθηώλ 
δηόηη ηξέθνληαη κε απηά. 

ii.   Αλ απμεζνύλ νη αξθνύδεο ζα κεησζνύλ ηα ειάθηα δηόηη ηξέθνληαη θαη κε ηα ειάθηα.    θ.η.ι 

έλα θπηνθάγν 

νξγαληζκό 

ειάθη,  

πεηαινύδα, 

καξκόηα, ζθίνπξνο 

έλα ζαξθνθάγν 

νξγαληζκό 

γεξάθη 

έλαλ πακθάγν 

νξγαληζκό 

αξθνύδα, 

αγξηόγαινο 

έλαλ παξαγσγό 

 

Θάκλνη, γξαζίδη 

ζπόξνη 
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6. α) Να παξαηεξήζεηε πξνζεθηηθά ηνλ πην θάησ πίλαθα ζρεηηθά κε ηε θσηνζύλζεζε θαη λα  

              ζπκπιεξώζεηε ηα θελά:                                                                                              (4 χ 0,25 = 1 μ) 

 

 

Απνρξσκαηηζκέλν θύιιν 

 

Υξώκα δηαιύκαηνο ησδίνπ ζην 

απνρξσκαηηζκέλν θύιιν 

 

… από θπηό ζην ζθνηάδη 

 

Σν ηώδην έκεηλε θηηξηλνθαθέ άξα 

δελ αληρλεύηεθε άκπιν 

… από θπηό ζην θσο 

 

Σν ηώδην έγηλε καύξν άξα 

αληρλεύηεθε άκπιν 

… από θπηό κε θαπζηηθό λάηξην 

 

Σν ηώδην έκεηλε θηηξηλνθαθέ άξα 

δελ αληρλεύηεθε άκπιν 

… από θπηό ρσξίο θαπζηηθό λάηξην 

 

Σν ηώδην έγηλε καύξν άξα 

αληρλεύηεθε άκπιν 

 

 

 β) Να νλνκάζεηε ην αέξην ζην νπνίν νθείιεηαη θπξίσο ε αύμεζε ηνπ Φαηλνκέλνπ ηνπ    

      Θεξκνθεπίνπ.                                                                                                                                              (1 χ 0,25 = 0,25 μ)                    

      Σν Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO2) 

 

γ) Να εμεγήζεηε κε πνην ηξόπν ε ιεηηνπξγία  ηεο Φσηνζύλζεζεο ζπκβάιεη ζηε κείσζε ηνπ  

    Φαηλνκέλνπ ηνπ Θεξκνθεπίνπ.                                                                                                             (1 χ 0,25 = 0,25 μ)                 

     Γηα λα γίλεη ε ιεηηνπξγία ηεο θσηνζύλζεζεο ρξεηάδεηαη ζαλ πξώηε ύιε θαη ην CO2, άξα αλ δελ  

     γηλόηαλ ε ιεηηνπξγία ηεο θσηνζύλζεζεο ζα ήηαλ πνιύ απμεκέλα ηα πνζνζηά ηνπ CO2 ζηελ  

     αηκόζθαηξα, άξα κε ηε θσηνζύλζεζε κεηώλεηαη ε πνζόηεηα ηνπ CO2 ζηελ αηκόζθαηξα  

     (δειαδή κπνξνύκε λα πνύκε όηη ε ιεηηνπξγία ηεο θσηνζύλζεζεο έρεη θαη ξπζκηζηηθό ξόιν  

      ζηε δηαηήξεζε ή κείσζε ησλ πνζνηήησλ ηνπ CO2 ζηελ αηκόζθαηξα).  

                                                                   

 δ) Να πξνηείλεηε δύν (2) κέηξα κε ηα νπνία κπνξνύκε λα πεξηνξίζνπκε ην Φαηλόκελν ηνπ  

      Θεξκνθεπίνπ.                                                                                                                        (2 χ 0,25 = 0,5 μ) 

i. Γεληξνθύηεπζε 

ii. Φίιηξα ζηηο θακηλάδεο ησλ εξγνζηαζίσλ 

iii. Ληγόηεξα εξγνζηάζηα 

iv. Αληί λα ρξεζηκνπνηνύκε απηνθίλεηα λα ρξεζηκνπνηνύκε ηα πόδηα καο ή πνδήιαην όπνπ    

   είλαη εθηθηό.   

v. Να θάλνπκε αλαθύθισζε ραξηηνύ γηα λα κελ θόβνληαη πνιιά δέληξα. 

vi. Δμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζηα ζπίηηα καο π.ρ. λα ζβήλνπκε ηηο ηειενξάζεηο, Computer θ.η.ι  

   άξα ιηγόηεξε θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.  

                                                                                                             θ.η.ι 

ΣΔΛΟ ΜΔΡΟΤ Β΄ 
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ΜΔΡΟ Γ΄: Απνηειείηαη από ηξεηο (3) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε ηξεηο (3)  

κνλάδεο. Από ηηο ηξεηο (3) εξσηήζεηο λα απαληήζεηε ΜΟΝΟ ζηηο δύν (2). 

 

 

1.   Αθνύ κειεηήζεηε ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα, πνπ παξνπζηάδεη έλα ηξνθηθό πιέγκα ζε έλα   

      δαζηθό νηθνζύζηεκα, λα απαληήζεηε ζηηο αθόινπζεο εξσηήζεηο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

       α) Να γξάςεηε δύν (2) νξγαληζκνύο πνπ αληαγσλίδνληαη κεηαμύ ηνπο γηα ηξνθή:   
                                                                                                                                            (3 χ 0,25 = 0,75 μ) 
 

Οξγαληζκόο 1 Οξγαληζκόο 2 αληαγσλίδνληαη γηα πνηα ηξνθή; 

Μπγαιή 

Πνληηθόο 

Γεξάθη 

Βάηξαρνο 

Λαγόο 

Λύθνο 

Αθξίδα 

Καξόηα 

Λαγόο                            θ.η.ι 

 

 

       β) Πνηνο νξγαληζκόο ζα κπνξνύζε λα νλνκαζηεί θνξπθαίνο ζεξεπηήο; Να εμεγήζεηε γηαηί. 
                                                                                                                                                                                     (2 χ 0,25 = 0,5 μ)  

                

     Σν γεξάθη θαη ν ιύθνο ζα κπνξνύζαλ λα νλνκαζηνύλ θνξπθαίνη ζεξεπηέο δηόηη βξίζθνληαη ζην   

     ηέινο κηαο ηξνθηθήο αιπζίδαο ή ζηελ θνξπθή ελόο πιέγκαηνο θαη δελ ηξώγνληαη από θαλέλα. 
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       γ) Χξεζηκνπνηώληαο ην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα, λα ζρεδηάζεηε (γξάςεηε) πην θάησ, κηα  

           ηξνθηθή αιπζίδα ζηελ νπνία λα ζπκκεηέρεη ν βάηξαρνο:                                           (4 χ 0,25 = 1 μ) 

  
 

 

                 ζάκλνη                αθξίδα               βάηξαρνο               γεξάθη 
 

 

 

 

         δ) Οη άλζξσπνη πξνζπαζνύλ λα εμαθαλίζνπλ ηηο αθξίδεο, γηαηί θαηαζηξέθνπλ ηηο θαιιηέξγεηεο.  

           Να γξάςεηε δύν (2) είδε νξγαληζκώλ πνπ, κε βάζε ην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα, ζα  

           κπνξνύζαλ λα επεξεαζηνύλ, αλ κεησζνύλ νη αθξίδεο, θαη λα δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή  

           ζαο.                                                                                                                          (3 χ 0,25 = 0,75 μ)  

                                                                                                                                                                                                                                                                               

     Οη νξγαληζκνί πνπ ζα κπνξνύζαλ λα  επεξεαζηνύλ αλ κεησζνύλ νη αθξίδεο είλαη ν βάηξαρνο  

      θαη ε κπγαιή δηόηη ηξέθνληαη απνθιεηζηηθά κε ηηο αθξίδεο, δελ ηξέθνληαη κε ηίπνηα άιιν. 
 

           Δπίζεο, ζα απμάλνληαλ νη ζάκλνη δηόηη ηξέθνληαη κε απηνύο νη αθξίδεο.                        

           Δπίζεο, ν πιεζπζκόο ηνπ γεξαθηνύ ζα επεξεαδόηαλ.                                                 θ.η.ι 

 

 

2.   Να παξαηεξήζεηε ηηο εηθόλεο θαη λα απαληήζεηε ζηα εξσηήκαηα πνπ αθνινπζνύλ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Α. ηαθπιόθνθθνο                                     Β. Ακνηβάδα 

 

       α) Να ζπκπιεξώζεηε ηελ αθόινπζε πξόηαζε:                                                                               (2 χ 0,25 = 0,5 μ) 

 

  Ο ηαθπιόθνθθνο (Α) είλαη έλαο κνλνθύηηαξνο νξγαληζκόο πνπ αλήθεη ζην βαζίιεην ησλ 

Μνλήξε , ελώ ε Ακνηβάδα (Β) αλήθεη ζην βαζίιεην ησλ Πξώηηζησλ.  

 

β)  Να ζεκεηώζεηε θαηά πόζν νη πην πάλσ νξγαληζκνί είλαη Δπθαξπσηηθνί ή Πξνθαξπσηηθνί.                  

             Αθνινύζσο λα αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                                                   (4 χ 0,25 = 1 μ)                            

 

Οξγαληζκόο Α: Πξνθαξπσηηθόο           Οξγαληζκόο B: Δπθαξπσηηθόο 
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     Αηηηνιόγεζε : Οη πξνθαξπσηηθνί νξγαληζκνί δελ δηαζέηνπλ ππξεληθή κεκβξάλε άξα ην   

     γελεηηθό πιηθό ηνπο είλαη ζθνξπηζκέλν κέζα ζην θπηηαξόπιαζκα ηνπο ελώ νη επθαξπσηηθνί  

     νξγαληζκνί έρνπλ νξγαλσκέλν ππξήλα θάπνπ ζην θέληξν ηνπ θπηηάξνπ ηνπο κε ην γελεηηθό  

     πιηθό κέζα πξνζηαηεπκέλν.                
            

Οξγαλίδην Ακνηβάδα 
(Δπθαξπσηηθό) 

αικνλέιια 
(Πξνθαξπσηηθό) 

Ππξήλαο + - 

Μηηνρόλδξην + - 

Κπηηαξηθό ηνίρσκα - + 

 

 

       γ) Ση παξάγεηαη κε ηελ έλσζε ησλ δύν (2) ππξήλσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο γνληκνπνίεζεο;                                          

                                                                                                                                            (1 χ 0,25 = 0,25 μ)                                                                                                                                                                                                                                                                                               

      Σν δπγσηό ή ην πξώην γνληκνπνηεκέλν σάξην 

 

 δ)  Να γξάςεηε κηα (1) νκνηόηεηα θαη κηα (1) δηαθνξά κεηαμύ δσηθνύ θαη θπηηθνύ θπηηάξνπ. 
                                                                                                                                                                                      (2 χ 0,25 = 0,5 μ) 

 

Οκνηόηεηα: ππξήλα, θπηηαξηθή κεκβξάλε, θπηηαξόπιαζκα, κηηνρόλδξηα 

   Γηαθνξά: ην θπηηθό θύηηαξν κόλν έρεη :  θπηηαξηθό ηνίρσκα, ρπκνηόπην θαη ρισξνπιάζηεο  
                  ελώ ην δσηθό θύηηαξν δελ ηα έρεη. 

- Δίλαη πην κεγάιν ζε κέγεζνο ην θπηηθό θύηηαξν ζε ζύγθξηζε κε ην δσηθό θύηηαξν. 

 

 ε)  Να αληηζηνηρίζεηε ην ζσζηό νξγαλίδην ηεο πξώηεο ζηήιεο κε ηελ αληίζηνηρε ιεηηνπξγία ηνπ  

νξγαληδίνπ ηεο δεύηεξεο ζηήιεο.  ΠΡΟΟΥΖ: Πεξηζζεύεη κία ιεηηνπξγία.              (3 χ 0,25 = 0,75 μ) 

 

ΟΡΓΑΝΗΓΗΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΑΝΣΗΣΟΗΥΗΖ 

1. Κπηηαξηθό ηνίρσκα Α. Διέγρεη πνηεο νπζίεο εηζέξρνληαη   
θαη πνηεο εμέξρνληαη από ην  
θύηηαξν. 

1.            Γ 

2. Μηηνρόλδξην Β. Απνηειεί απνζήθε λεξνύ        θαη 
ζξεπηηθώλ νπζηώλ. 

2.            Γ 

3. Χπκνηόπην Γ. Δμαζθαιίδεη ηελ απαξαίηεηε 
ελέξγεηα γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 
θπηηάξνπ. 

3.            Β 

 

 

Γ. Πξνζηαηεύεη ην θύηηαξν θαη ηνπ 
δίλεη ζηαζεξό θαη άθακπην 
ζρήκα. 
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3.  Οη καζεηέο ηνπ Γπκλαζίνπ Κνθθηλνρσξίσλ νξγάλσζαλ έλα πείξακα γηα λα ειέγμνπλ ηελ ππόζεζε: 

«ε ρισξνθύιιε είλαη απαξαίηεηε γηα ηε θσηνζύλζεζε». Δπέιεμαλ έλα πνηηζκέλν θπηό 

θηζζνύ ηνπ νπνίνπ ηα θύιια ήηαλ δίρξσκα (άζπξν θαη πξάζηλν), ην νπνίν είραλ ηνπνζεηήζεη 

αξρηθά, γηα 72 ώξεο ζην ζθνηάδη. 

 

     

 

 

 

 

     α) Γηαηί πηζηεύεηε όηη ην θπηό ηνπνζεηήζεθε, αξρηθά, ζην ζθνηάδη;                            (1 χ 0,25 = 0,25 μ)   

                                                                                                                                                                                                                                                                                             
     Απαηηείηαη ε παξέιεπζε νξηζκέλσλ εκεξώλ ώζηε λα εμαληιεζνύλ ηα απνζέκαηα ηνπ ακύινπ. 

    

     β) Γηαηί ηα θύιια ηνπ θπηνύ έπξεπε λα ήηαλ δίρξσκα;                                                (1 χ 0,25 = 0,25 μ)                                                                                                                                                                                                                                                                                               

      
    Γηα λα έρνπκε πεξηνρέο, κε θαη ρσξίο ρισξνθύιιε, έηζη κε απηό ηνλ ηξόπν ζα δνύκε πνηεο  
    πεξηνρέο ηνπ θύιινπ θσηνζπλζέηνπλ. 

 

 

      γ) ηε ζπλέρεηα, ην θπηό ηνπνζεηήζεθε γηα ηνπιάρηζηνλ 24 ώξεο ζην θσο. Δμεγήζηε γηαηί.                                                  
                                                                                                                                            (1 χ 0,25 = 0,25 μ)                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Γηα λα δνύκε ζε πνηα από ηηο δύν (2) πεξηνρέο ηνπ θύιινπ (άζπξε / πξάζηλε) ζα παξαρζεί 
άκπιν κεηά ηελ εμάληιεζε ησλ απνζεκάησλ ηνπ ακύινπ.  
                                       ή 

- Γηα λα δνύκε ζε πην ηκήκα ηνπ θύιινπ ζα ζρεκαηηζηεί άκπιν.  
 

         ην ηέινο ησλ 24 σξώλ ζην θσο, έθνςαλ έλα θύιιν από ην θπηό, ην απνρξσκάηηζαλ θαη    

         έιεγμαλ αλ είρε παξαρζεί άκπιν. 

 

     δ) Πνην εύθιεθην πγξό ρξεζηκνπνίεζαλ ηα παηδηά, γηα λα απνρξσκαηίζνπλ ην θύιιν; 
                                                                                                                                            (1 χ 0,25 = 0,25 μ)                                                                                                                                                                                                                                                                                               

    Σν νηλόπλεπκα 

 

     ε) Να εμεγήζεηε γηαηί ηα παηδηά απνρξσκάηηζαλ ην θύιιν, πξηλ αληρλεύζνπλ ην άκπιν.                                                 
                                                                                                                                            (1 χ 0,25 = 0,25 μ)                                                                                                                                                                                                                                                                                               

     
    Γηόηη ην ζθνύξν πξάζηλν ρξώκα ηνπ, ζα καο εκπόδηδε λα δνύκε ηελ αιιαγή ηνπ ρξώκαηνο ηνπ  
    ησδίνπ. 
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     ζη) Ση ρξώκα πεξηκέλεηε λα βάςεη ην θύιιν ζην ιεπθό ηνπ κέξνο; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ    

            απάληεζή ζαο.                                                                                                          (2χ 0,25 = 0,5 μ)  

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

       ην ιεπθό κέξνο ηνπ θύιινπ ην ηώδην δελ ζα αιιάμεη ρξώκα, ζα κείλεη θηηξηλνθαθέ. Απηό 
ζπκβαίλεη γηαηί ην θπηό δελ είρε δηαζέζηκνπο θαη ηνπο ηέζζεξηο παξάγνληεο (έιεηπε ε 
ρισξνθύιιε). 

 
 

     ε) Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ πεηξάκαηνο, ηη ζπκπέξαζκα κπνξείηε λα βγάιεηε ζρεηηθά κε ην   

          ξόιν ηεο ρισξνθύιιεο ζηε θσηνζύλζεζε; Δίλαη απαξαίηεηνο παξάγνληαο, λαη ή όρη;    

          Να εμεγήζεηε.                                                                                                            (2χ 0,25 = 0,5 μ) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

      ην πξάζηλν κέξνο, όπνπ ππήξρε ρισξνθύιιε, αληρλεύηεθε άκπιν άξα έθαλε θσηνζύλζεζε  
      ελώ ζην ιεπθό κέξνο, όπνπ δελ ππήξρε ρισξνθύιιε, δελ αληρλεύηεθε άκπιν άξα δελ έθαλε  
      θσηνζύλζεζε. Δπνκέλσο, ε ρισξνθύιιε είλαη απαξαίηεηνο παξάγνληαο γηα λα γίλεη ε  
      ιεηηνπξγία ηεο θσηνζύλζεζεο. 

 

      

     ζ) Να νλνκάζεηε ηξείο (3) παξάγνληεο (κεηαβιεηέο) πνπ ηα παηδηά θξάηεζαλ ζηαζεξνύο (ηνπο  

         ίδηνπο) ώζηε λα κπνξνύλ λα ζπγθξίλνπλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο. 
                                                                                                                                            (3 χ 0,25 = 0,75 μ)                                                                                                                                                                                                                                                                                               

    Παξάγνληαο 1: Νεξό  

    Παξάγνληαο 2: Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα      

    Παξάγνληαο 3: Ζιηαθό θσο                                                      

- Ίζε πνζόηεηα ησδίνπ 

- Ίζεο ώξεο ζην ζθνηάδη 

- Ίζεο ώξεο ζην θσο                                                         θ.η.ι 

    

 

ΣΔΛΟ ΔΞΔΣΑΣΗΚΟΤ ΓΟΚΗΜΗΟΤ 

 

                                                 

 

                                                                                                  Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ : 

 

 

 

                                                                                                   Κύπξνο Παλαγή    
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     ζη) Ση ρξώκα πεξηκέλεηε λα βάςεη ην θύιιν ζην ιεπθό ηνπ κέξνο; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ    

            απάληεζή ζαο.                                                                                                          (2χ 0,25 = 0,5 μ)  

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

       ην ιεπθό κέξνο ηνπ θύιινπ ην ηώδην δελ ζα αιιάμεη ρξώκα, ζα κείλεη θηηξηλνθαθέ. Απηό 
ζπκβαίλεη γηαηί ην θπηό δελ είρε δηαζέζηκνπο θαη ηνπο ηέζζεξηο παξάγνληεο (έιεηπε ε 
ρισξνθύιιε). 

 
 

     ε) Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ πεηξάκαηνο, ηη ζπκπέξαζκα κπνξείηε λα βγάιεηε ζρεηηθά κε ην   

          ξόιν ηεο ρισξνθύιιεο ζηε θσηνζύλζεζε; Δίλαη απαξαίηεηνο παξάγνληαο, λαη ή όρη;    

          Να εμεγήζεηε.                                                                                                            (2χ 0,25 = 0,5 μ) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

      ην πξάζηλν κέξνο, όπνπ ππήξρε ρισξνθύιιε, αληρλεύηεθε άκπιν άξα έθαλε θσηνζύλζεζε  
      ελώ ζην ιεπθό κέξνο, όπνπ δελ ππήξρε ρισξνθύιιε, δελ αληρλεύηεθε άκπιν άξα δελ έθαλε  
      θσηνζύλζεζε. Δπνκέλσο, ε ρισξνθύιιε είλαη απαξαίηεηνο παξάγνληαο γηα λα γίλεη ε  
      ιεηηνπξγία ηεο θσηνζύλζεζεο. 

 

      

     ζ) Να νλνκάζεηε ηξείο (3) παξάγνληεο (κεηαβιεηέο) πνπ ηα παηδηά θξάηεζαλ ζηαζεξνύο (ηνπο  

         ίδηνπο) ώζηε λα κπνξνύλ λα ζπγθξίλνπλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο. 
                                                                                                                                            (3 χ 0,25 = 0,75 μ)                                                                                                                                                                                                                                                                                               

    Παξάγνληαο 1: Νεξό  

    Παξάγνληαο 2: Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα      

    Παξάγνληαο 3: Ζιηαθό θσο                                                      

- Ίζε πνζόηεηα ησδίνπ 

- Ίζεο ώξεο ζην ζθνηάδη 

- Ίζεο ώξεο ζην θσο                                                         θ.η.ι 

    

ΣΔΛΟ ΔΞΔΣΑΣΗΚΟΤ ΓΟΚΗΜΗΟΤ 

 

 

 

         ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ:                                 ΤΝΣΟΝΗΣΡΗΑ:                             Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ : 

                                                                           

     Άληξε - ύιβηα Νηθνιάνπ                 Αγάζε Επκαξίδνπ, Β.Γ. 

                                                                                                   

                                                                                                               Κύπξνο Παλαγή        
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ΓΤΜΝΑΙΟ ΔΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ  

 ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2013-2014 

 

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 

 

Μάθημα: ΒΙΟΛΟΓΙΑ                                                     Σάξη: Α΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

 

Ημεπομηνία: 04/06/14                                                                Γιάπκεια : 1:30΄ 

 

Βαθμόρ: ......... Ολογπάθυρ : ........................................ Τπογπαθή : ..................... 

 

Ονομαηεπώνςμο μαθηηή :....................................................................................... 

 

Σμήμα : ...........                    Απιθμόρ : .......... 

 
ΟΓΗΓΙΔ  : 1. Να γπάτεηε μόνο με μελάνι μπλε ή μαύπο. 

                      2. Γεν επιηπέπεηαι η σπήζη διοπθυηικού. 

                      3. Σο εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 3 μέπη: 

                        Α΄ μέπορ = 6  επυηήμαηα ηηρ μία μονάδαρ. Να απανηηθούν όλα.          6Υ1=6       

                        Β΄ μέπορ = 6 επυηήμαηα ηυν  2 μονάδυν. Να απανηηθούν μόνο 4.      4Υ2=8 

                        Γ΄ μέπορ = 3 επυηήμαηα ηυν 3 μονάδυν. Να απανηηθούν  μόνο 2.       2Υ3=6  

                     4. ελίδερ εξεηαζηικού δοκιμίος:  ένηεκα ( 11 ). 

                                                                                                                                                                                           

ΚΑΛΗ ΔΠΙΣΤΥΙΑ 
 

ΜΕΡΟ Α΄ : ΑΠΟΣΕΛΕΙΣΑΙ ΑΠΟ 6 ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ. ΝΑ ΑΠΑΝΣΗΘΟΤΝ ΟΛΑ. 
                                                                        ΛΤΕΙ   
ΕΡΩΣΗΜΑ ΠΡΩΣΟ: 

Πιο κάτω ςασ δίνεται μία τροφικι αλυςίδα από το δάςοσ τθσ Πάφου                        (2X 0,5 = 1κ)        

 ΧΟΡΣΑΡΙ     ΑΚΡΙΔΑ            ΦΙΔΙ            ΑΕΣΟ 

 
     Για τθν πιο πάνω τροφικι αλυςίδα  

 
 

(α) Να εντοπίςετε ζναν παραγωγό:  ΧΟΡΣΑΡΙ 

(β) Να εντοπίςετε ζναν καταναλωτι: ΑΚΡΙΔΑ ι ΦΙΔΙ ι ΑΕΣΟ    
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ΕΡΩΣΗΜΑ ΔΕΤΣΕΡΟ: 

Να ςυμπλθρϊςετε τον παρακάτω πίνακα βάηοντασ √ ςτο κατάλλθλο ορκογϊνιο ϊςτε να 
κατατάξετε τον κάκε οργανιςμό ςε ζνα από τα πζντε Βαςίλεια.                             (2X 0,5 = 1κ)        
                   

 ΒΑΙΛΕΙΑ 

Οργανιςμόσ ΖΩΑ ΦΤΣΑ ΜΤΚΗΣΕ ΜΟΝΗΡΗ ΠΡΩΣΙΣΑ 

Μανιτάρι   √   

Αμοιβάδα     √ 

   

ΕΡΩΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ: 

Να γράψετε τθν ομοταξία ςτθν οποία ανικουν τα πιο κάτω ςπονδυλωτά:             (2X 0,5 = 1κ)     

 

 

 

 

 

Ομοταξία :                    Θηλαστικά                                             Αμυίβια 

ΕΡΩΣΗΜΑ ΣΕΣΑΡΣΟ: 

   Να αναφζρετε δφο (2) διαφορζσ μεταξφ φυτικοφ και ηωικοφ κυττάρου ςυμπλθρϊνοντασ τον  
 παρακάτω πίνακα:    

Δφο από τισ πιο κάτω.                                                                                                          (2X 0, 5 = 1κ)     

ΔΙΑΦΟΡΕ 

ΦΤΣΙΚΟ ΚΤΣΣΑΡΟ ΗΩΙΚΟ ΚΤΣΣΑΡΟ 

1.Ζχει κυτταρικό τοίχωμα (περικυτταρικι 
μεμβράνθ) 

    2. .Ζχει χλωροπλάςτεσ-χλωροφφλλθ  

 

1.Δεν ζχει κυτταρικό τοίχωμα(περικυτταρικι 
μεμβράνθ) 

  2. Δεν ζχει χλωροπλάςτεσ-χλωροφφλλθ 

    3. Ζχει ζνα μεγάλο χυμοτόπιο                                

 

 

     4. Δεν ζχει λυςοςϊματα     

  3. Αν ζχει είναι πολλά και μικρά και     

                                                                          
λζγονται και κενοτόπια 

4. Ζχει λυςοςϊματα 

 

 

 

 

 

Γελθίνι 
Γελθίνι Βάηπασορ 
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ΕΡΩΣΗΜΑ ΠΕΜΠΣΟ: 

 

Να ονομάςετε τα μζρθ του φωτονικοφ μικροςκοπίου με τουσ αρικμοφσ 1 και 2 που 

φαίνονται ςτθν εικόνα που ακολουκεί.                                                                            (2X 0, 5 = 1κ)     

          

  
 

 

 

 

 

 

ΕΡΩΣΗΜΑ ΕΚΣΟ: 

 

Να γράψετε ζνα όργανο για κάκε ζνα από τα πιο κάτω οργανικά ςυςτιματα.          (2 x 0,5 =1κ)     
Ζνα από τα πιο κάτω.         
  

ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΤΣΗΜΑ                      ΟΡΓΑΝΟ 

Αναπνευςτικό  φςτθμα 
Πνεφμονεσ,ρινικι 

κοιλότθτα,φάρυγγασ,λάρυγγασ,τραχεία,βρόγχοι,βρογχίδια 

Κυκλοφορικό  φςτθμα Καρδία, αρτθρίεσ,φλζβεσ,τριχοειδι αγγεία 

 

 

 

 

 

ΜΕΡΗ ΜΙΚΡΟΚΟΠΙΟΥ 

1: πξνζνθζάικηνο θαθόο 

2: θνριίαο εζηίαζεο 
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ΜΕΡΟ Β΄ : ΑΠΟΣΕΛΕΙΣΑΙ ΑΠΟ 6 ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ. 
               ΝΑ ΑΠΑΝΣΗΘΟΤΝ ΜΟΝΟ ΣΑ 4. 

 
ΕΡΩΣΗΜΑ ΠΡΩΣΟ: 

α. Να ςυμπλθρϊςετε, κατάλλθλα, τα κενά ςτο πιο κάτω ςχεδιάγραμμα, ζτςι ϊςτε να 
φαίνεται, ςυνοπτικά, θ διαδικαςία τθσ φωτοςφνκεςθσ.                                                     (5 x 0,5 =1κ)      

 

 

 

 

 

 

 

β.  Από το πιο πάνω ςχεδιάγραμμα να γράψετε τισ πρϊτεσ φλεσ που χρειάηονται για να γίνει 
θ διαδικαςία τθσ φωτοςφνκεςθσ.                                                                                          (1 x 0,25 =0,5κ)                                                                                                                             

1. Διοξείδιο του άνκρακα 

2. Νερό 

 

γ. Ποιοι είναι οι απαραίτθτοι παράγοντζσ ςτθ διαδικαςία τθσ φωτοςφνκεςθσ;  

1. Ηλιακό φως                                                                                                                              (1 x 0,2 5 =0, 5μ)    

2. Χλωροφφλλθ 

ΕΡΩΣΗΜΑ ΔΕΤΣΕΡΟ:  

 Ζνασ επιςτιμονασ μελζτθςε τουσ ηωικοφσ οργανιςμοφσ του οικοςυςτιματοσ τθσ Λίμνθσ τθσ 
Αλυκισ Λάρνακοσ. Παρατιρθςε ότι ςϋ αυτό το οικοςφςτθμα υπάρχουν διάφορα ηϊα, είτε 
ςαν μόνιμοι κάτοικοι είτε ςαν επιςκζπτεσ, όπωσ:  

     βάτραχοι, γαρίδεσ, αγριόπαπιεσ, ςαλιγκάρια, πεταλοφδεσ, φλαμίνγκο 

α. Να γράψετε τρία(3) ςπονδυλωτά ηϊα που εντοπίςτθκαν  ςτο πιο πάνω οικοςφςτθμα 
Σρία από τα πιο κάτω.                                                                                                       (3 x 0,5 =1,5 κ) 

βάηξαρνη, αγξηόπαπηεο, πεηαινύδεο, θιακίλγθν            
  
 

β. Ποια είναι θ βαςικι δομικι διαφορά των ςπονδυλωτϊν από τα αςπόνδυλα ηϊα;    

     Σα ςπονδυλωτά ζχουν ςπονδυλικι ςτιλθ ενϊ τα αςπόνδυλα δεν ζχουν      (1 x 0,5 =0,5μ)        

                                                                                                                         
 

Ηλιακό θυρ 

θυρ…………

…... 

σλυποθύλλη

…... 

Γιοξείδι

ο ηος 

άνθπακα

……….. 

 

νεπό…

…….. 

 

οξςγόνο

………… 

 

άμςλο…

……… 
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ΕΡΩΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ:  

α. Να αναγνωρίςετε και να ςυμπλθρϊςετε τα μζρθ του γεννθτικοφ ςυςτιματοσ του άντρα 
ςτο πιο  κάτω ςχιμα: 
                                                                     (4 x 0,25 =1μ)             
                                                                                                                       

1. Όρχισ 

2. περματικόσ πόροσ(ςπερματαγωγόσ) 

3. Προςτάτθσ αδζνασ 

4. Ουρικρα 

 

 

 

 
 

β. ε ποιο όργανο του γεννθτικοφ ςυςτιματοσ του άντρα παράγονται τα ςπερματοηωάρια;   

     Όρχεισ                                                                                                                        (1 x 0,25 =0,25μ)  

γ.  ε ποιο όργανο του γεννθτικοφ ςυςτιματοσ του άντρα αποκθκεφονται προςωρινά τα 
ςπερματοηωάρια;                                                                                                        (1 x 0,25 =0,25μ) 

     Επιδιδυμίδεσ 

 

δ. Ο όροσ " ςπζρμα " εκφράηει κάτι διαφορετικό από τον όρο " ςπερματοηωάρια " ;  
Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ.                                                                          (1 x 0, 5=0,5μ) 

     Ναι. Σο ςπζρμα περιζχει τα ςπερματοηωάρια μαηί με τα εκκρίματα τα οποία περιζχουν 

υγρά με κρεπτικζσ ουςίεσ ενϊ τα ςπερματοηωάρια είναι τα αρςενικά γεννθτικά κφτταρα. 

 

ΕΡΩΣΗΜΑ ΣΕΣΑΡΣΟ:  

α. το διπλανό ςχιμα να αναγνωρίςετε τα γεννθτικά 
κφτταρα με τουσ αρικμοφσ 1 και 2.  
 
      1. περματοηωάριο 
 
      2. Ωάριο   
                                                                           (1 x 0,25 =0, 5μ)    
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β. Να αναφζρετε δφο (2) διαφορζσ μεταξφ του γεννθτικοφ κυττάρου με τον αρικμό 1 και 
του γεννθτικοφ κυττάρου με τον αρικμό 2, ςυμπλθρϊνοντασ τον παρακάτω πίνακα.  
  Δφο από τισ πιο κάτω.                                                                                      (2 x 0,5 =1μ)    

ΔΙΑΦΟΡΕ 

Γεννθτικό κφτταρο 1 Γεννθτικό κφτταρο 2 

1. Είναι πολλά 

2. Είναι μικροςκοπικά 

1. Είναι λίγα 

2. Είναι μικρά 

3.  Ζχουν υδροδυναμικό ςχιμα 

4. Κινοφνται γριγορα 

 

3. Είναι ςτρογγυλά 

4. Κινοφνται πακθτικά 

               

ΕΡΩΣΗΜΑ ΠΕΜΠΣΟ:  

Σο πιο κάτω ςχζδιο πειράματοσ παριςτάνει τθ διαδικαςία αποχρωματιςμοφ του φφλλου. 

Νερό που βράηει 

              
 

 

 

 

 

 

 

 

α. Γιατί βάηουμε αρχικά το φφλλο ςε νερό που βράηει;                                               (1 x 0, 5 =0, 5μ)        

   Για να μαλακώζει ηο θύλλο,  να ζπάζει η κσηηαρική μεμβράνη και να βγει η 

τλωροθύλλη 

                                                                                

β. Γιατί δε βάηουμε το δοκιμαςτικό ςωλινα που περιζχει το φφλλο με το οινόπνευμα 
απευκείασ ςτθ φωτιά αλλά ςε δοχείο ηζςεωσ  με ηεςτό νερό;                           (1 x 0, 5 =0, 5μ)        

Για να μην πάρει θωηιά ηο οινόπνεσμα 

 

γ.  Γιατί πρζπει να τοποκετθκεί το φφλλο ςε οινόπνευμα;                                          (1 x 0, 5 =0, 5μ)        

Για να διαλσθεί ηο πράζινο τρώμα ηης τλωροθύλλης 

 

δ. Πϊσ μποροφμε να δείξουμε ότι το αποχρωματιςμζνο φφλλο περιζχει άμυλο;           
    Να δϊςετε τθν κατάλλθλθ επεξιγθςθ.                                                                        (1 x 0, 5 =0, 5μ)                     
    Ρίχνουμε 3-4 ςταγόνεσ διαλφματοσ ιωδίου. Αν το διάλυμα ιωδίου αλλάξει χρϊμα και από 
κιτρινοκαφζ γίνει μπλε-μαφρο τότε περιζχει άμυλο. 

 

Β 
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ΕΡΩΣΗΜΑ ΕΚΣΟ:  

Να αντιςτοιχίςετε τθν εικόνα του οργάνου με  τθ λειτουργία που επιτελεί.                                                           
(4x 0, 5 =2μ)        
 
 
                      

 Εικόνα 

Οργάνου 

 
 

Λειτουργία 

Οργάνου 

1.  

 

 

1. Δ 

A 

Ολοκλιρωςθ τθσ 

πζψθσ τθσ τροφισ 

και απορρόφθςθ 

κρεπτικϊν 

ουςιϊν. 

2.  

 
 

2. Γ 
Β 

Καζαξίδνπλ ην 

αίκα από ηηο 

βιαβεξέο νπζίεο 

κε ηελ παξαγωγή 

ηωλ νύξωλ.. 

3.  

  

3. Β Γ 

Όργανα που 

βοθκοφν ςτθν 

αναπνοι.  

4.  

 
 

4. Α 

Δ 

Προςωρινι 

αποκικευςθ τθσ 

τροφισ και 

ςυνζχιςθ  τθσ 

πζψθσ.  
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ΜΕΡΟ Γ΄ : ΑΠΟΣΕΛΕΙΣΑΙ ΑΠΟ 3  ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ. 
             ΝΑ ΑΠΑΝΣΗΘΟΤΝ ΜΟΝΟ ΣΑ 2. 

ΕΡΩΣΗΜΑ ΠΡΩΣΟ: 

Να παρατθριςετε προςεκτικά το πιο κάτω τροφικό πλζγμα και να απαντιςετε ςτισ 
ερωτιςεισ που ακολουκοφν: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

α. Να ονομάςετε :                                                                                                            (2x 0, 5 =1μ)        
 
     ▪  ζναν φυτοφάγο οργανιςμό     : αλιγκάρι ι ςκουλικι ι ποντικόσ ι λαγόσ 

    ▪ ζναν ςαρκοφάγο οργανιςμό   : Κότα ι κουνάβι ι κουκουβάγια ι αλεποφ 

β. Να αναφζρετε ζνα ηευγάρι οργανιςμϊν που αποτελοφν κιραμα(λεία) και κθρευτι. 
 

Θιραμα (λεία) Θθρευτισ 

       Πράςινο φυτό 
       Χορτάρι 
       Λαγόσ 
       Ποντικόσ 
       κουλικι 
       Κότα 
       κουνάβι 

        αλιγκάρι ι ςκουλικι ι ποντικόσ  
         λαγόσ  
         κουνάβι ι αλεποφ 
        κουνάβι ι κουκουβάγια 
        κότα 
        αλεποφ 
         αλεποφ 

 
                                                                                                                                           (2x 0, 5 =1μ)        
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γ. Να ςχεδιάςετε (να γράψετε) μία τροφικι αλυςίδα με τουλάχιςτον τζςςερισ (4) 
οργανιςμοφσ.                                                                                                                     (4x 0, 25 =1μ) 
πράςινο→   φυτό→   ςαλιγκάρι →   κότα →   αλεποφ 
 πράςινο φυτό→    ςκουλικι→    κότα →      αλεποφ       
πράςινο φυτό→    ποντικόσ →    κουνάβι→    αλεποφ 
χορτάρι→    λαγόσ→    κουνάβι→     αλεποφ 
 
 
ΕΡΩΣΗΜΑ ΔΕΤΣΕΡΟ:  

Θ πιο κάτω εικόνα παρουςιάηει το πείραμα του Σηόηεφ Πρίςτλεϊ ςε δφο φάςεισ. 

Να απαντιςετε ςτα ερωτιματα πουακολουκοφν. 

 

α) Γηαηί πηζηεύεηε όηη ην πνληίθη πνπ 

ηνπνζεηήζεθε ζην γπάιηλν, δηαθαλέο θαη αεξνζηεγώο 

θιεηζηό δνρείν, ρωξίο θπηό, κεηά από ιίγεο ώξεο 

πέζαλε;                                                                 (2 x 0,5 =1μ 

Γηαηί ηειείωζε ην νμπγόλν ην νπνίν έπαηξλε ην πνληίθη 

πνπ αλέπλεε θαη έβγαδε δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη 

επίζεο ρξεηαδόηαλ θαη ην θεξί γηα λα αλάβεη ην νπνίν 

επίζεο έβγαδε δηνμείδην ηνπ άλζξαθα. Έηζη πέζαλε 

γηαηί ηειείωζε ην νμπγόλν θαη απμήζεθε ην δηνμείδην 

ηνπ άλζξαθα 

 

β) Γηαηί πηζηεύεηε όηη ην πνληίθη πνπ ηνπνζεηήζεθε 

κέζα ζην γπάιηλν , δηαθαλέο θαη αεξνζηεγώο θιεηζηό 

δνρείν κε ην θπηό, παξέκεηλε δωληαλό πνιύ 

πεξηζζόηεξν ρξνληθό δηάζηεκα από ην πνληίθη πνπ 

ηνπνζεηήζεθε ζην γπάιηλν, δηαθαλέο θαη αεξνζηεγώο 

θιεηζηό δνρείν ρωξίο ην θπηό;                   (2 x 0,5 =1μ 

 

Γηαηί ην θπηό θωηνζπλζέηεη θαη παξάγεη νμπγόλν θαη δεζκεύεη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη 
έηζη ην πνληίθη κπνξεη λα. αλαπλέεη θαη εθηειεί ηελ θπηηαξηθή αλαπλνή 

γ) Να εμεγήζεηε γηαηί ε ιεηηνπξγία ηεο θωηνζύλζεζεο είλαη ζεκαληηθή γηα ηε δηαηήξεζε ηεο 

δωήο.                                                                                                                                            (2 x 0,5 =1μ 

 

1. Παξάγεηαη νμπγόλν πνπ είλαη απαξαίηεην γηα όινπο ηνπο δωληαλνύο νξγαληζκνύο 

2. Δεζκεύεηαη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα ην νπνίν όηαλ απμάλεηαη ζηελ αηκόζθαηξα είλαη 
βιαβεξό γηα ηνπο δωληαλνύο νξγαληζκνύο, απμάλνληαη νη πηζαλόηεηεο γηα ην θαηλόκελν ηνπ 
ζεξκνθεπίνπ. 

3. Παξάγεηαη άκπιν ην νπνίν είλαη ε ηξνθή γηα ηνπο απηόηξνθνπο θαη εηεξόηξνθνπο 
νξγαληζκνύο.  
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ΕΡΩΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ:  

α. Να αναγνωρίςετε και να ςυμπλθρϊςετε τα μζρθ του γεννθτικοφ ςυςτιματοσ τθσ 
γυναικάσ ςτο πιο  κάτω ςχιμα:                                                                  (5Χ0,25=1,25)  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

β. Να ςυμπλθρϊςετε ςτον παρακάτω πίνακα τισ λειτουργίεσ του κάκε οργάνου:    
                                                                                                                                           (3Χ0,25=0,75μ) 
                                                                                                                                                                                             

Όνομα οργάνου Λειτουργία του οργάνου 

 
κόλποσ 

 

1.  τον κόλπο ειςζρχεται το πζοσ, κατά τθ ςεξουαλικι 
επαφι, και διοχετεφεται το ςπζρμα του άντρα.  
Κατά τον τοκετό, ο κόλποσ διαςτζλλεται για να μπορζςει να 
περάςει το παιδί και να βγει ςτον κόςμο. 
 
 
 

 
 
 
 

ωαγωγόσ 

 

 1. Μεταφζρονται τα ωάρια που απελευκερϊνονται από τθν 
ωοκικθ ςτο εςωτερικό τθσ μιτρασ. 
  2. Μζςα ςτον ωαγωγό ζνα ςπερματοηωάριο μπορεί να 
ενωκεί με ζνα ωάριο.  
  
 
 
 
 

1.μήηπα……………

………….. 

2.υαγυγόρ 

(ζάλπιγγα)………

………… 

 

3.ηπάσηλορ…………

…………… 

 

4.υοθήκη………

…… 

5.κόλπορ 
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γ) Να γράψετε δφο αλλαγζσ που ςυμβαίνουν ςτα κορίτςια κατά τθν εφθβεία      (2x 0, 5 =1μ)  
    Δφο από τισ πιο κάτω.  
   1. Ολοκλιρωςθ τθσ ανάπτυξθσ των γεννθτικϊν οργάνων, 
   2. Ιδιαίτερθ διάπλαςθ του ςϊματοσ, όπωσ θ ανάπτυξθ μαςτϊν, θ πλατιά λεκάνθ και θ 
μικρι ανάπτυξθ μυϊν, 3. Εμφάνιςθ τριχοφυΐασ ςτθ περιοχι των  γεννθτικϊν οργάνων, των 
μαςχαλϊν και μειωμζνθ τριχοφυΐα  ςτο πρόςωπο και ςτο ςϊμα, 4. Λεπτι φωνι, 5. Αλλαγι 
ςυναιςκθμάτων από τθ μια ςτιγμι ςτθν άλλθ, 6. Αλλάηουν οι επικυμίεσ, οι προτιμιςεισ, 7. 
Σα ενδιαφζροντα, 8. Αςχολείται με τθν εμφάνιςθ τθσ και ενδιαφζρεται για το άλλο φφλλο.  
   
 
      
 

 

ΣΔΛΟ 

 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΙ ΔΙΗΓΗΣΔ                      Η  ΤΝΣΟΝΙΣΡΙΑ                           Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ  

                        

 Κλαίπη Μάππος Β.Γ.                  Κλαίπη Μάππος Β.Γ.                      Παναγιώτηρ Αβπαάμ                             
 Πποκόπηρ Καλλή                                                                                      
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Ολνκαηεπώλπκν  µαζεηή/ηξηαο: ............................................     Σµήµα: ........ Αξ.: ........ 

 
                                      Βαζκόο : …………  Οινγξάθσο : …………………. 

                                                            

                                                            Τπνγξαθή θαζεγεηή/ηξηαο ……………. 

 

Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από 10 ζειίδεο. 

 

Μέξνο Α: Απνηειείηαη από έμη (6) εξσηήζεηο . Κάζε νξζή απάληεζε 
βαζκνινγείηαη κε κία (1) κνλάδα. Να απαληήζεηε ζε ΟΛΔ ηηο εξσηήζεηο. 

 
1. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο. (4 x 0,25 = 1κ)                                           
 
α. Σν θάησ κέξνο ηεο κήηξαο νλνκάδεηαη  _______________ . 

β. Σα σάξηα παξάγνληαη ζηα ζειπθά γελλεηηθά όξγαλα ηα νπνία νλνκάδνληαη 

________________.  

γ. Σα σάξηα ζπλαληνύλ ηα ζπεξκαηνδσάξηα ζηνπο/ζηηο _________________ .   

όπνπ εθεί γίλεηαη ε γνληκνπνίεζε. 

δ. Ζ δηαδηθαζία απειεπζέξσζεο ηνπ σαξίνπ από ηηο σνζήθεο νλνκάδεηαη 
_________________.  
 
Απάληεζε:  
1. Τξάρεινο, ωνζήθεο, ωαγωγνύο/ζάιπηγγεο, ωνξξεμία 

 
2. Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α κε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Β.                      

( 4x 0,25 = 1κ) 
 

ΓΤΜΝΑΙΟ Α΄ ΑΓΙΟΤ ΘΔΟΓΩΡΟΤ                              ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2013-2014 
 

 
ΓΡΑΠΣΔ  ΠΡΟΑΓΩΓΗΚΔ  ΔΞΔΣΑΔΗ  ΗΟΤΝΗΟΤ 

 
                                                                                                                         

ΣΖ ΒΗΟΛΟΓΗΑ 
 

ΣΑΞΖ Α' 
                                                                                              
Ζκεξνκελία: Παξαζθεπή, 13  Ηνπλίνπ 2014                                    Ώξα : 7: 45 – 9:15 
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Απάληεζε:  
2. 1-Β, 2-Γ, 3-Γ, 4-Α 

 

3.  Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ θσηνληθνύ κηθξνζθνπίνπ κε ηνπο αξηζκνύο  

1-4 πνπ θαίλνληαη ζηελ πην θάησ εηθόλα.                (4 x 0,25 = 1κ) 
 
 

 
 
Απάληεζε:  
3. 1-Πξνζνθζάικηνη θαθνί, 2-Μαθξνκεηξηθόο θνριίαο, 3-Αληηθεηκεληθνί θαθνί, 4-

Οπηηθή ηξάπεδα 

 
 
 
4. Η πην θάησ εηθόλα δείρλεη 
δηάθνξνπο νξγαληζκνύο λα 
ηξέθνληαη. Να θαηαηάμεηε ηνπο 
νξγαληζκνύο πνπ δείρλνπλ ηα 
γξάκκαηα Α-Γ ζε απηόηξνθνπο θαη 
εηεξόηξνθνπο.                                          
(4 x 0,25 = 1κ)                                                                                          

Απηόηξνθνη: ..........................................  

Δηεξόηξνθνη: ........................................  

Απάληεζε:  
4. Απηόηξνθνη: A,     Δηεξόηξνθνη: Β, Γ, Γ 
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5. Πην θάησ παξνπζηάδεηαη έλα θύηηαξν.                                  (4 x 0,25 = 1κ) 

 
α. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο 1-3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
β. Σν θύηηαξν πνπ παξνπζηάδεηαη ζην πην πάλσ ζρεδηάγξακκα  είλαη δσηθό ε 
θπηηθό;___________________. 
 
Απάληεζε:  
5.α 1-Πιαζκαηηθή ε θπηηαξηθή κεκβξάλε, 2-Ππξήλαο, 3-Κπηηαξόπιαζκα,               

β.  Εωηθό 

 
 
6. Πην θάησ ζαο δίλνληαη δύν (2) εηθόλεο ζσκάησλ Α θαη Β. 
 

 
 
α. Έκβην ζώκα είλαη απηό πνπ θαίλεηαη ζηελ εηθόλα ___________.(1x 0,5 = 0,5κ) 
β. Σν ζώκα απηό είλαη έκβην δηόηη:                                                  (2x 0, 25 = 0,5κ) 

 ______________________________________________________ 
 

 ______________________________________________________ 
 

Απάληεζε:  
6. α-Α, β-Γηαηξνθή ε Αλαπλνή ε Απέθθξηζε ε Αλαπαξαγωγή  ε Αλάπηπμε ε 

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

 
 
1α. Να ζπκπιεξώζεηε ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 
ιεηηνπξγία ηεο θσηνζύλζεζεο.                                                      (4x 0,25 = 1κ) 
 

 
 
 
β. Να γξάςεηε δύν ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε ιεηηνπξγία ηεο θσηνζύλζεζεο είλαη 
ζεκαληηθή γηα όινπο ηνπο δσληαλνύο νξγαληζκνύο ζηνλ πιαλήηε καο.                
(2x 0,5 = 1κ)                           
 

 ______________________________________________________ 
 

 ______________________________________________________ 
 
Απάληεζε:  
1α.Νεξό, Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα, Ομπγόλν, Θξεπηηθά ζπζηαηηθά ε γιπθόδε/άκπιν 

  β. Τξνθή, νμπγόλν, παίξλεη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θηι 

 
 
2α. ηνλ πην θάησ πίλαθα δίλνληαη ηέζζεξηο (4) νξγαληζκνί. Κάησ από θάζε 
νξγαληζκό λα γξάςεηε ην βαζίιεην ζην νπνίν αλήθεη.      (4x 0,25 = 1κ)                                                                              
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β. ε πνία νκνηαμία ζα θαηαηάζζαηε ηνλ πνληηθό; ________________________. 
(1x 0,5 = 0,5κ) 
 
γ. ε πνία ζπλνκνηαμία ζα θαηαηάζζαηε ηνλ πνληηθό; _____________________.  
(1x 0,5 = 0,5κ) 
 
Απάληεζε:  
2α. Εώα, Φπηά, κύθεηεο, κνλήξε 

  β. Θειαζηηθά, γ. Σπνλδπιωηά 

 
 
3. Να απαληήζεηε ζηα πην θάησ εξσηήκαηα κε ηε  βνήζεηα ηνπ πην θάησ 
ζρεδηαγξάκκαηνο.                                                               (8x 0,25 = 2κ)                                              
           
α. Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα κε αξηζκνύο 1-3. 
 

 Όξγαλν 1: _________________ 

 Όξγαλν 2: _________________ 

 Όξγαλν 3: _________________ 
 
β. Να αλαθέξεηε ηε ιεηηνπξγία ησλ νξγάλσλ 
κε αξηζκνύο 1-2. 
 

 Λεηηνπξγία νξγάλνπ 1:  
______________________________ 

 Λεηηνπξγία νξγάλνπ 2: 
______________________________ 

 
γ. Να γξάςεηε ζε πνην ζύζηεκα αλήθεη ην 
θαζέλα από ηα όξγαλα Α – Γ.  

 Οξγαληθό ζύζηεκα Α: ___________________ 

 Οξγαληθό ζύζηεκα Β: ___________________ 

 Οξγαληθό ζύζηεκα Γ: ___________________ 
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Απάληεζε:  
3. α. πθώηη ε Ήπαξ, Νεθξνί, Λεπηό έληεξν 

    β. Παξάγεη ρνιή θαη απαιιάζζεηο ηνλ νξγαληζκό από βιαβεξέο νπζίεο 

        Καζαξίδνπλ ην αίκα από βιαβεξέο νπζίεο κε ηελ παξαγσγή νύξσλ 

   γ. Αλαπλεπζηηθό, Κπθινθνξηθό, Πεπηηθό 

 
4. Αθνύ κειεηήζεηε ην πην θάησ θείκελν λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο 
πνπ αθνινπζνύλ.                                                                             (4 x 0,5 = 2κ) 
          
 

 
α. Να νλνκάζεηε ην αέξην ζην νπνίν νθείιεηαη θπξίσο ην Φαηλόκελν ηνπ 
Θεξκνθεπίνπ. 
_________________________________________________________________ 
 
β.  Γηαηί ην Φαηλόκελν ηνπ Θεξκνθεπίνπ είλαη αλαγθαίν γηα ηε δηαηήξεζε ηεο δσήο 
ζηνλ πιαλήηε καο. 
 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 
γ. Να εμεγήζεηε γηαηί ε κείσζε ή ε αύμεζε ηεο βιάζηεζεο ζρεηίδεηαη κε ηελ 
έληαζε ηνπ Φαηλόκελνπ ηνπ Θεξκνθεπίνπ.  
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 
δ. Να πξνηείλεηε δύν (2) κέηξα κε ηα νπνία κπνξνύκε λα κεηώζνπκε ην 
Φαηλόκελν ηνπ Θεξκνθεπίνπ. 

 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 
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Απάληεζε:  
4. α. Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα 

    β. Γηόηη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα παγηδεύεη ζεξκόηεηα θαη ζεξκαίλεηαη ν 

πιαλήηεο καο αιιηώο δελ ζα ππήξρε δσή δηόηη ε ζεξκνθξαζία ζα ήηαλ  πνιύ 

ρακειή.  

    γ. Γηόηη ε απμνκείσζε ηεο βιάζηεζεο επεξεάδεηαη ε πνζόηεηα δηνμεηδίνπ πνπ 

δεζκεύεηαη από ηα δέληξα. 

   δ. Γεληξνθύηεπζε, Αλαλεώζηκεο πεγέο, αλαθύθισζε 

 
 
5.  Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο αλάινγνπο αξηζκνύο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 
νξγαληζκώλ από ηε ηήιε Β κε ην βαζίιεην ησλ νξγαληζκώλ πνπ είλαη ζηε 
ηήιε Α.                                                                                          (4x 0,25 = 1κ) 

 
β. Οη δύν κεγάιεο ζπλνκνηαμίεο ζην βαζίιεην ησλ δώσλ είλαη :        (2x 0,5 = 1κ) 
                 

 _______________________ 

 _______________________ 

 
 

Βαζίιεην 
ηήιε 

Α 
 ηήιε 

Β 
Υαξαθηεξηζηηθά Οξγαληζκώλ 

Μύθεηεο 

  

1 

Οξγαληζκνί κε έλα θύηηαξν κε ππξήλα, 
πνπ είηε παξάγνπλ νη ίδηνη ηελ ηξνθή 
ηνπο κέζα ζην ζώκα ηνπο 
(θσηνζπλζέηνπλ), είηε πξνζιακβάλνπλ 
ηελ ηξνθή ηνπο από ην πεξηβάιινλ ηνπο. 

Μνλήξε 

  

2 

Πνιπθύηηαξνη νξγαληζκνί, κε 
εμεηδηθεπκέλα θύηηαξα κε ππξήλα θαη 
θπηηαξηθό ηνίρσκα, πνπ παξάγνπλ νη 
ίδηνη ηελ ηξνθή ηνπο κέζα ζην ζώκα 
ηνπο. 

Φπηά 

  

3 

Οξγαληζκνί πνπ ην ζώκα ηνπο, ζηηο πην 
πνιιέο πεξηπηώζεηο, απνηειείηαη από 
πνιιά θύηηαξα κε ππξήλα θαη θπηηαξηθό 
ηνίρσκα πνπ δελ θσηνζπλζέηνπλ, αιιά 
πξνζιακβάλνπλ ηελ ηξνθή ηνπο από ην 
πεξηβάιινλ ηνπο. 

Πξώηηζηα 

  

4 

Απινί νξγαληζκνί κε έλα θύηηαξν ρσξίο 
ππξήλα, πνπ είηε παξάγνπλ νη ίδηνη ηελ 
ηξνθή ηνπο κέζα ζην ζώκα ηνπο, είηε 
πξνζιακβάλνπλ ηελ ηξνθή ηνπο από ην 
πεξηβάιινλ ηνπο. 
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Απάληεζε:  
5. Μύθεηεο-3, Μνλήξε – 4, Φπηά – 2, Πξώηηζηα – 1 

    β. πνλδπισηά, Αζπόλδπια 

 
 
6.   ηνλ πην θάησ πίλαθα δίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα θάπνηνπο 
νξγαληζκνύο. Να βάιεηε ζε θύθιν ηελ ζσζηή απάληεζε.                                       
(4x 0,5 = 2κ) 
 

Οξγαληζκόο Πιεξνθνξίεο 

Α Εεη ζην λεξό, αλαπλέεη κε βξάγρηα 

Β Γελλά απγά, ην δέξκα ηνπ είλαη ιείν θαη πγξό 

Γ Γελλά κηθξά, ην δέξκα ηνπ θαιύπηεηαη από ηξίρεο 

Γ Γελληνύληαη ζηελ μεξά από αβγά κε ζθιεξό θέιπθνο. 

 

 Ο νξγαληζκόο Α κπνξεί λα αλήθεη ζηα ζειαζηηθά.    σζηό/Λάζνο 

 Ο νξγαληζκόο Β κπνξεί  λα αλήθεη ζηα εξπεηά.        σζηό/Λάζνο 

 Ο νξγαληζκόο Γ κπνξεί λα αλήθεη ζηα ακθίβηα.         σζηό/Λάζνο 

 Ο νξγαληζκόο Γ κπνξεί λα αλήθεη ζηα  πηελά.         σζηό/Λάζνο 

 
Απάληεζε: 
 
6. Λάζνο, Λάζνο, Λάζνο, σζηό 
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ΜΔΡΟ Γ: Απνηειείηαη από ηξεηο (3) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε 
βαζκνινγείηαη κε ηξεηο (3) κνλάδεο. Από ηηο ηξεηο (3) εξσηήζεηο λα 
απαληήζεηε ΜΟΝΟ ζηηο δύν (2). 

 
1 . Η Υιόε έρεη θαιύςεη κε καύξε ηαηλία κηα πεξηνρή ελόο θύιινπ από έλα θπηό 
κε δίρξσκα θύιια, θαιά πνηηζκέλν, θαη εθηεζεηκέλν ζην θσο. ε 48 ώξεο, 
έθνςε ην θύιιν από ην θπηό θαη ην απνρξσκάηηζε. Με βάζε ην πην θάησ 
ζρεδηάγξακκα λα απαληήζεηε ζηα εξσηήκαηα πνπ ζαο δίλνληαη: 
                                                                                                              (6 x0,25 = 1,5 κ)                                                                                             
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
β. ε πνην νξγαλίδην ηνπ θπηηθνύ θπηηάξνπ γίλεηαη ε θσηνζύλζεζε;    (1 x0,5 = 0,5 κ) 
 
_________________________________________________________________ 
 
 
γ. Να νλνκάζεηε ην δηάιπκα πνπ ρξεζηκνπνηνύκε γηα λα αληρλεύζνπκε ην άκπιν.                                  
(1 x 0,5 = 0,5 κ) 
_________________________________________________________________ 

 
 
δ. Ση ρξώκα γίλεηαη ην δηάιπκα πνπ ρξεζηκνπνηνύκε γηα ηελ αλίρλεπζε ηνπ 
ακύινπ, όηαλ έξζεη ζε επαθή κε ην άκπιν;                     (1 x0,5 = 0,5 κ) 
 
_________________________________________________________________ 
 
Απάληεζε: 
1α. Ναη, είλαη πξάζηλε & είλαη ζην θώο, β. Όρη, Γελ είλαη ζην θώο, γ. Όρη, Γελ είλαη 

πξάζηλν  

   β. Υισξνπιάζηεο,    γ. Ηώδην,    δ. Μαύξν-κπιέ 

Α 

Β 

Γ 

α. ε πνην κέξνο ηνπ θύιινπ (Α, Β, Γ) πηζηεύεηε 
όηη ε Υιόε ζα αληρλεύζεη ηελ νπζία άκπιν; Να 
αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 
Μέξνο Α: 
………………………………………………… 
Αηηηνιόγεζε: 
………………………………………………… 
Μέξνο Β: 
…………………………………………………. 
Αηηηνιόγεζε: 
………………………………………………… 
Μέξνο Γ: 
………………………………………………… 
Αηηηνιόγεζε: 
………………………………………………… 
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2. αο δίλεηαη ην πην θάησ ζρεδηαγξάκκα ηνπ αληξηθνύ αλαπαξαγσγηθνύ 
ζπζηήκαηνο. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α. Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα πνπ παξνπζηάδνπλ νη ελδείμεηο 1 κέρξη 4, 

ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πην θάησ πίλαθα.                                            (4x 0,25 = 1 κ) 

Α/Α Όξγαλν 

1.  

2.  

3.  

4.  

 
β. Να αλαθέξεηε δύν (2) ιεηηνπξγίεο ησλ όξρεσλ.                           (2 x 0,5 = 1 κ) 

 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 

γi. Να εμεγήζεηε ηη είλαη ε θξπςνξρία.                                                 (1x 0,5= 0,5 κ) 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

γii.  Tη επηπηώζεηο ζα έρεη ε θξπςνξρία, εάλ δελ ζεξαπεπηεί.           (1x 0,5= 0,5 κ) 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

1 

2 

3 

4 
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Απάληεζε: 
2α. 1-Πένο, 2-Οπξήζξα, 3-Σπεξκαηηθόο Πόξνο, 4-Πξνζηάηεο 

  β. Παξαγωγή ζπεξκαηνδωαξίωο, Οξκόλεο, εθθξίκαηα. 

  γi.  Οη όξρεηο βξίζθνληαη κέζα ζηελ θνηιηαθή πεξηνρή 

  γii. Σηείξωζε 

 

3. Να κειεηήζηε ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα ην νπνίν παξνπζηάδεη έλα 
ζαιάζζην ηξνθηθό πιέγκα θαη λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ 
αθνινπζνύλ.  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 α. Να νλνκάζεηε:                        (4 x0,25 = 1κ) 

α. Έλα αξθνθάγν Οξγαληζκό  

β. Έλαλ Κνξπθαίν Θεξεπηή  

γ. Έλαλ Πακθάγν Οξγαληζκό  

δ. Έλαλ Παξαγσγό  
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β. Με βάζε ην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα λα ζρεδηάζεηε (λα γξάςεηε) κία ηξνθηθή 

αιπζίδα ρξεζηκνπνηώληαο ηέζζεξηο (4) νξγαληζκνύο.                          (4 x 0,25 = 1κ) 

 

 

 

 

 

γ. Να αλαθέξεηε έλα (1) θνηλό ραξαθηεξηζηηθό όισλ ησλ ηξνθηθώλ αιπζίδσλ. 
                                                                                             (1 x0,5 = 0,5κ) 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

δ. Πνην είλαη πην ρξήζηκν, γηα έλαλ επηζηήκνλα, κηα ηξνθηθή αιπζίδα ή έλα 
ηξνθηθό πιέγκα; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.     (1 x0,5 = 0,5κ) 
      
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Απάληεζε: 
3. α. Φώθηα ιενπάξδαιε, Θαιάζζηνο ειέθαληαο θηι, β. Όξθα, γ. 

Μπαθαιίαξνο/θαιακάξη,    δ. Φπηνπιαθηόλ 

    β. Φπηνπιαθηόλ --- Μπαθαιίαξνο – Φώθηα ιενπάξδαιε – όξθα 

    γ. Αξρίδνπλ κε παξαγσγνύο, Τπάξρνπλ θνξπθαίνη ζεξεπηέο ζην ηέινο, Έρνπλ 

πνιιά είδε νξγαληζκώλ 

 
   ---------------------------------------------Σέινο-------------------------------------------- 
 
     
   Ζ Γηεπζύληξηα 
 
 
  
………………………. 
 
  Θενδώξνπ Κπξηαθή 
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β. Με βάζε ην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα λα ζρεδηάζεηε (λα γξάςεηε) κία ηξνθηθή 

αιπζίδα ρξεζηκνπνηώληαο ηέζζεξηο (4) νξγαληζκνύο.                          (4 x 0,25 = 1κ) 

 

 

 

 

 

γ. Να αλαθέξεηε έλα (1) θνηλό ραξαθηεξηζηηθό όισλ ησλ ηξνθηθώλ αιπζίδσλ. 
                                                                                             (1 x0,5 = 0,5κ) 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

δ. Πνην είλαη πην ρξήζηκν, γηα έλαλ επηζηήκνλα, κηα ηξνθηθή αιπζίδα ή έλα 
ηξνθηθό πιέγκα; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                           (1 
x0,5 = 0,5κ)       
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 
  ---------------------------------------------Σέινο---------------------------------------------- 
 
 
    
  Οη Δηζεγεηέο                           Ζ πληνλίζηξηα (ΒΓ)         Ζ Γηεπζύληξηα 
 
……………………..                     …………………….. 
Νηθόιαο Γελεζιίνπ                      Βέξα Καξαθνύιιε           …………………..                                                                             
 
 ……………………..                                                         Κπξηαθή Θενδώξνπ 
Πνηακόο Μπξηάλζεο    
 
 ……………………..                                                                                                                                                 
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Φαίδξα Ησαθείκ -Γεσξγίνπ                                                                                                         
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Λύζεηο 

 

Μέξνο Α 

1. Σξάρεινο, σνζήθεο, σαγσγνύο/ζάιπηγγεο, σνξξεμία 

2. 1-Β, 2-Γ, 3-Γ, 4-Α 

3. 1-Πξνζνθζάικηνη θαθνί, 2-Μαθξνκεηξηθόο θνριίαο, 3-Αληηθεηκεληθνί θαθνί, 4-

Οπηηθή ηξάπεδα 

4. Απηόηξνθνη: A,     Δηεξόηξνθνη: Β, Γ, Γ 

5.α 1-Πιαζκαηηθή ε θπηηαξηθή κεκβξάλε, 2-Ππξήλαο, 3-Κπηηαξόπιαζκα,               

β.  Εσηθό 

6. α-Α, β-Γηαηξνθή ε Αλαπλνή ε Απέθθξηζε ε Αλαπαξαγσγή  ε Αλάπηπμε ε 

Δξεζηζηηθόηεηα ε Κίλεζε. 

 

Μέξνο Β 

1α.Νεξό, Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα, Ομπγόλν, Θξεπηηθά ζπζηαηηθά ε γιπθόδε/άκπιν 

  β. Σξνθή, νμπγόλν, παίξλεη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θηι 

2α. Εώα, Φπηά, κύθεηεο, κνλήξε 

  β. Θειαζηηθά, γ. πνλδπισηά 

3. α. πθώηη ε Ήπαξ, Νεθξνί, Λεπηό έληεξν 

    β. Παξάγεη ρνιή θαη απαιιάζζεηο ηνλ νξγαληζκό από βιαβεξέο νπζίεο 

        Καζαξίδνπλ ην αίκα από βιαβεξέο νπζίεο κε ηελ παξαγσγή νύξσλ 

   γ. Αλαπλεπζηηθό, Κπθινθνξηθό, Πεπηηθό 

4. α. Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα 

    β. Γηόηη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα παγηδεύεη ζεξκόηεηα θαη ζεξκαίλεηαη ν 

πιαλήηεο καο αιιηώο δελ ζα ππήξρε δσή δηόηη ε ζεξκνθξαζία ζα ήηαλ  πνιύ 

ρακειή.  
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    γ. Γηόηη ε απμνκείσζε ηεο βιάζηεζεο επεξεάδεηαη ε πνζόηεηα δηνμεηδίνπ πνπ 

δεζκεύεηαη από ηα δέληξα. 

   δ. Γεληξνθύηεπζε, Αλαλεώζηκεο πεγέο, αλαθύθισζε 

5. Μύθεηεο-3, Μνλήξε – 4, Φπηά – 2, Πξώηηζηα – 1 

    β. πνλδπισηά, Αζπόλδπια 

6. Λάζνο, Λάζνο, Λάζνο, σζηό 

 

 

Μέξνο Γ 

1α. Ναη, είλαη πξάζηλε & είλαη ζην θώο, β. Όρη, Γελ είλαη ζην θώο, γ. Όρη, Γελ είλαη 

πξάζηλν  

   β. Υισξνπιάζηεο 

   γ. Ηώδην 

   δ. Μαύξν-κπιέ 

2α. 1-Πένο, 2-Οπξήζξα, 3-πεξκαηηθόο Πόξνο, 4-Πξνζηάηεο 

  β. Παξαγσγή ζπεξκαηνδσαξίσο, Οξκόλεο, εθθξίκαηα. 

  γi.  Οη όξρεηο βξίζθνληαη κέζα ζηελ θνηιηαθή πεξηνρή 

  γii. ηείξσζε 

3. α. Φώθηα ιενπάξδαιε, Θαιάζζηνο ειέθαληαο θηι, β. Όξθα, γ. 

Μπαθαιίαξνο/θαιακάξη,    δ. Φπηνπιαθηόλ 

    β. Φπηνπιαθηόλ --- Μπαθαιίαξνο – Φώθηα ιενπάξδαιε – όξθα 

    γ. Αξρίδνπλ κε παξαγσγνύο, Τπάξρνπλ θνξπθαίνη ζεξεπηέο ζην ηέινο, Έρνπλ 

πνιιά είδε νξγαληζκώλ 
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ΝΗΚΟΛΑΨΓΔΗΟ ΓΤΜΝΑΗΟ                                              ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ 2013 – 2014 
 

ΓΡΑΠΣΔ  ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΔ  ΔΞΔΣΑΔΗ  ΗΟΤΝΗΟΤ 
ΣΖ  ΒΗΟΛΟΓΗΑ     

 
ΣΑΞΖ: Α΄                     ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ: 10/6/2014               ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 7.45 – 9.45 π. κ. 
 
ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ: ......................................................................ΣΜΖΜΑ:........……… 
 
ΒΑΘΜΟ: ...................................................................... ΤΠΟΓΡΑΦΖ: ............................. 
 
                                                                                                                                               
Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από 10 ζειίδεο. 
Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πγξνύ (Tipp Ex). 
Να ρξεζηκνπνηήζεηε κόλν κπιε πέλλα. 
________________________________________________________________________ 
 
ΜΔΡΟ Α: 
 
Να απανηήζεηε ζε ΟΛΔ ηιρ επωηήζειρ. Κάθε επώηηζη βαθμολογείηαι με  μια (1) 
μονάδα. 
 

Δπώηηζη 1: 
 
Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α κε ηηο πξνηάζεηο ηεο ζηήιεο Β ζηε 
      ζηήιε Γ.    
                                                                                                            
 

                Α                         Β     Γ        
 

1. Σξνθηθέο ζρέζεηο 
 

 

α. δών πνπ ηξώγεηαη από θάπνην άιιν 
δών 
 

  

1. β 

 

2. Παξαγσγόο 
 

 
β. νη ζρέζεηο ησλ νξγαληζκώλ κε βάζε 
ηελ ηξνθή ηνπο 
 

 
 
2. γ 

 

3. Οηθνζύζηεκα 
 

γ. βξίζθεηαη πάληα ζηελ αξρή κηαο 
ηξνθηθήο αιπζίδαο 
 

 
 
3. δ 

 

4. Λεία 
 

 

δ. βηνηηθνί θαη αβηνηηθνί παξάγνληεο κηαο 
πεξηνρήο θαη νη κεηαμύ ηνπο ζρέζεηο 
 

 
 
4. α 
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Δπώηηζη 2: 

 
Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο αθόινπζεο πξνηάζεηο. 

 
α) Σα θύηηαξα έρνπλ      κηθξνζθνπηθό                 κέγεζνο πνπ γηα λα ηα παξαηεξήζνπκε 
 
ρξεηαδόκαζηε έλα όξγαλν πνπ νλνκάδεηαη               κηθξνζθόπην 
 
β) Σν θπηηαξηθό ηνίρσκα  απνηειείηαη από κηα νπζία πνπ νλνκάδεηαη     θπηηαξίλε 
 
γ) Σν πξάζηλν ρξώκα ησλ θπηώλ νθείιεηαη ζηε   ρισξνθύιιε 

 
 

 Δπώηηζη 3:  
 
Να ζπκπιεξώζεηε ην αθόινπζν ζρεδηάγξακκα ηνπ θσηνληθνύ κηθξνζθνπίνπ:  (1 κνλάδα) 
 
 
 

 
 
Δπώηηζη 4: 
 
 Να ζπκπιεξώζεηε ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα πνπ αλαθέξεηε ζηε θσηνζύλζεζε         
                                                                                      

Υ  
 

Πξνζνθζάικηνο θαθόο  

Αληηθεηκεληθόο θαθόο 

Οπηηθή ηξάπεδα 

Φωηεηλή πεγή 

Ηιηαθό θωο 

Χιωξνθύιιε 

Δηνμείδην 

    ηνπ 

άλζξαθα  

Νεξό άκπιν Ομπγόλν 
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Δπώηηζη 5: 
 
 
Να αληηζηνηρίζεηε θάζε νξγαλίδην ηεο ζηήιεο Α κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζηε ζηήιε Β.  
 

 

ηήλη Α: Οπγανίδιο             ηήλη Β: Λειηοςπγία  
 
1. ρπκνηόπην 
 

 

1. …Γ… 
      Α. πεξηέρεη ηε ρισξνθύιιε πνπ δεζκεύεη κέξνο  

               ηεο θσηεηλήο ελέξγεηαο ηνπ ήιηνπ. 
 

 
2. κηηνρόλδξην 
 

 

2. ..Γ… 
     Β. πεξηέρεη ην γελεηηθό πιηθό πνπ ειέγρεη όιεο  
              ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ θπηηάξνπ 
 

 
3. ππξήλαο 
 

 

3. …Β… 
     Γ. από ην νξγαλίδην απηό απειεπζεξώλεηαη  
      ελέξγεηα πνπ πξνέξρεηαη από ζξεπηηθέο νπζίεο  
      πνπ θαίγνληαη κε ηε βνήζεηα ηνπ νμπγόλνπ 
 

 
4. ρισξνπιάζηεο 
 

 

4. …Α… 
   Γ. απνηειεί απνζήθε λεξνύ θαη άιισλ 
       ζξεπηηθώλ νπζηώλ  γηα ην θύηηαξν 
 

 
 
Δπώηηζη 6: 
 

Να πκπιεξώζηε ηα θελά κε ηνπο θαηάιιεινπο όξνπο ή θξάζεηο. 
 
α.  Ο θαηακήληνο θύθινο  δηαξθεί πεξίπνπ 28 κέξεο. 
 
 
β.  Ο δεξκάηηλνο ζάθνο πνπ πεξηέρεη ηνπο δύν όξρεηο νλνκάδεηαη όζρεν. 
 
γ.  Ζ έμνδνο ηνπ σαξίνπ από ηελ σνζήθε νλνκάδεηαη σνξξεμία. 
 
δ.  Σν έκβξπν ηξέθεηαη θαη αλαπλέεη κε ηε βνήζεηα ηνπ πιαθνύληα     θαη 
 ηνπ νκθάιηνπ ιώξνπ. 
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              ΜΔΡΟ Β: 

 
     Να απανηήζεηε ζηιρ ηέζζεπιρ (4) από ηιρ έξι (6) επωηήζειρ. Κάζε εξώηεζε βαζκνινγείηαη  
      2 μονάδερ. 
  
  Δπώηηζη 1: 
 

    Να ζπκπιεξώζηε ηνλ πάξα θάησ πίλαθα γξάθνληαο ην όλνκα ηνπ νξγάλνπ  ηεο  ζηήιεο  Α  
     ζηε  ζηήιε Β θαη ην νξγαληθό ζύζηεκα ζην νπνίν αλήθεη ζηε ζηήιε Γ             (8Υ0.25 κνλ.) 

                                                                                        
Α: ΔΙΚΟΝΑ ΟΡΓΑΝΟΤ  Β: ΟΝΟΜΑ ΟΡΓΑΝΟΤ Γ: ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΤΣΗΜΑ 

 
 

 

 ζηνκάρη 
 
Πεπηηθό ζύζηεκα 

 

 
 θαξδία 

 
Κπθινθνξηθό ζύζηεκα 

 

 
 ζπθώηη 

 
Πεπηηθό ζύζηεκα 

 

 
 Πλεύκνλεο 

 
Αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα 

 
   

Δπώηηζη 2: 
 

α. Να ζπγθξίλεηε ην σάξην κε ην ζπεξκαηνδσάξην,σο πξνο ην ζρήκα θαη ηνλ 
ηξόπν θίλεζεο ηνπο θαη λα γξάςεηε ηελ απάληεζή ζαο ζηνλ πην θάησ πίλαθα.            
(1 κνλ.)  
 
 Χάξην πεξκαηνδσάξην 

ρήκα ζθαηξηθό Τδξνδπλακηθό 

Σξόπνο θίλεζεο  Παζεηηθή θίλεζε (δελ θηλείηαη) Κίλεζε κε ηελ νπξά ηνπ 

 
β.Να γξάςεηε δύν (2) αιιαγέο πνπ παξαηεξνύληαη ζην ζώκα ησλ αγνξηώλ θαη  
ησλ θνξηηζηώλ θαηά ηελ εθεβεία.                                                                    (4x0.25 κνλ.) 
Αγόξηα  
Η.   Παξαγσγή ζπεξκαηνδσαξίσλ 
Ηη.  Σξηρνθπία ζηηο καζράιεο, ζηήζνο θαη γελλεηηθά όξγαλα 
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Κνξίηζηα 
Η.   Αλαπηύζζεηαη ην ζηήζνο 
ΗΗ.  Αξρίδεη ε έκκελε ξήζε 

 
                                                                    

Δπώηηζη 3 
 
α. Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ θπηηθνύ θπηηάξνπ ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα (1 κνλ.) 
 
 

2 
 
 
 
β.  Να αλαθέξεηε δύν δηαθνξέο αλάκεζα ζην θπηηθό θαη ην δσηθό θύηηαξν.    (1 κνλ.) 
 
(i) ην θπηηθό θύηηαξν ππάξρνπλ ρισξνπιάζηεο ζην δσηθό δελ ππάξρεη. 
 
……………………………………………………………………………………….… 
 
(ii) ην θπηηθό θύηηαξν ππάξρεη θπηηαξηθό ηνίρσκα ζην δσηθό δελ ππάξρεη. 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 

Eπώηηζη 4:         
 

α. Να γξάςεηε ην βαζίιεην ζην νπνίν αλήθνπλ νη πην θάησ νξγαληζκνί.             (4x 0.25κ) 
 

 

 

  
 

Εώα 
 

 
Μύθεηεο 

 
Πξώηηζηα 

 
 Φπηά 

 

1. Κπηηαξηθό ηνίρωκα 

 

2. Κπηηαξηθή κεκβξάλε 

 

3. Ππξήλαο  

 

4. Κπηηαξόπιαζκα 

1 

2 

3 
4 
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β. Να γξάςεηε (1) κηα δηαθνξά αλάκεζα ζηα δπν (2) πην θάησ βαζίιεηα ησλ δσληαλώλ 
νξγαληζκώλ θαη ην θξηηήξην πνπ ρξεζηκνπνηήζαηε γηα ην δηαρσξηζκό ηνπο.   (2x0.5 κνλ.)                                                                                                                                               

 
 

ΜΟΝΖΡΖ ΠΡΧΣΗΣΑ 

 
Γελ έρνπλ ππξήλα 

 
΄Δρνπλ ππξήλα 

 
 

Δπώηηζη 5: 
 
   Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πάξα θάησ πίλαθα γξάθνληαο ζηελ ζηήιε Β  πσο αλαπλένπλ  
νη δσληαλνί νξγαληζκνί ηεο ζηήιεο Α όπσο θαη ην ηη γελλνύλ ζηε ζηήιε Γ.   (8Υ0.25 κνλ.) 
 

 
Ομοηαξία 

 
Πωρ αναπνέοςν Σι γεννούν 

Θειαζηηθά 
 

Πλεύκνλεο Εσληαλά κηθξά 
 

Πηελά 
 

Πλεύκνλεο απγά 

Φάξηα 
 

Βξάγρηα απγά 

Δξπεηά 
 

Πλεύκνλεο απγά 

 
Δπώηηζη 6: 

 
α. ην πην θάησ ζρήκα θαίλνληαη ηα επίπεδα νξγάλσζεο ζε έλα πνιπθύηηαξν 
νξγαληζκό.  
Να νλνκάζεηε ηα επίπεδα νξγάλσζεο ζηηο πην θάησ εηθόλεο.                       (1 κνλ.) 

 
 
Κύηηαξν          ηζηόο       όξγαλν          νξγαληθό ζύζη.     ΟΡΓΑΝΗΜΟ 
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β. Πνηνη  νξγαληζκνί νλνκάδνληαη κνλνθύηηαξνη;                                          (1 κνλ.) 
 
 Ολνκάδνληαη νη νξγαληζκνί ησλ νπνίν ην ζώκα απνηειείηαη από κόλν έλα θύηηαξν. 
 
 
ΜΔΡΟ Γ: 
 

Να απανηήζεηε ζηιρ δύο (2)από ηιρ ηπειρ (3) επωηήζειρ. Κάθε επώηηζη βαθμολογείηαι 
με 3 μονάδερ. 

 
Δπώηηζη 1: 
 

Σν πην θάησ ζρεδηάγξακκα παξνπζηάδεη έλα ηξνθηθό πιέγκα: 
 

 
 
α. Αθνύ κειεηήζεηε πξνζεθηηθά ην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα λα νλνκάζεηε:       (1 κνλ.) 
 
 

 
   α.  
 

 
Έλα ζαξθνθάγν νξγαληζκό 

 
Φίδη, θόηζπθαο, αιεπνύ 

 
   β. 
 

 
Έλα θνξπθαίν ζεξεπηή 

 
Αιεπνύ 
 

 
   γ. 
 

 
Έλα θπηνθάγν νξγαληζκό 

 
πίλνο, αθξίδα, θάκπηα 

 
   δ. 
 

 
Έλα παξαγσγό 
 

 
Βειαληδηά, πνώδε θπηά 
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β. Με βάζε ηνπο πην πάλσ νξγαληζκνύο λα ζρεδηάζεηε κηα ηξνθηθή αιπζίδα:       (1 κνλ.) 
 
π.ρ Πνώδε θπηά                θάκπηα                       θόηζπθαο                   αιεπνύ      
 
γ.   Με βάζε ηε πην πάλσ ηξνθηθή αιπζίδα λα γξάςεηε έλα δεπγάξη νξγαληζκώλ πνπ 
      απνηεινύλ  θήπαμα θαη θηπεςηή  ζπκπιεξώλνληαο  ηνλ πην θάησ πίλαθα.     (1 κνλ.) 
 
     
    

 
               ΘΗΡΑΜΑ 
 

 
           ΘΗΡΔΤΣΗ 

 
θάκπηα 
 

 
Κόηζπθαο 

 
 

Δπώηηζη 2: 
 
 α. .  Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α κε ηηο πξνηάζεηο ηεο ζηήιεο Β ζηε 

 ζηήιε Γ.                                                                                                         (1 κνλ.) 
 

Α                          Β       Γ 
 
Α. Πξνζηάηεο 

 
1. ΄Οξγαλν πνπ παξάγεη ηα ζπεξκαηνδσάξηα. 

 
   Α. 2 
 

 
Β. Οπξήζξα 
 

 
2. ΄Οξγαλν πνπ παξάγεη εθθξίκαηα γηα ηα  
    πεξκαηνδσάξηα. 
     

 
   Β. 3  

 
Γ. Δπηδηδπκίδα 
 

 
3. σιήλαο από ηνλ νπνίν ηα νύξα θαη ην 
    ζπέξκα απνβάιινληαη από ην ζώκα. 
 

 
   Γ. 4  

 
Γ. Όξρηο 
 

 
4. Απνζεθεύνληαη πξνζσξηλά ηα  
ζπεξκαηνδσάξηα θαη παξάγεη εθθξίκαηα. 
 

 
  Γ. 1  

 
β. Να εμεγήζεηε ηη είλαη ε πάζεζε πνπ νλνκάδεηαη θξπςνξρία                   (0.5 κνλάδεο) 

 
΄Οηαλ ν έλαο ή θαη νη δύν  όξρεηο θαηά ηελ γέλλεζε ελόο αγνξηνύ γηα θάπνηνπο ιόγνπο  
 
παξακέλνπλ ζηελ θνηιηαθή ρώξα. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
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γ. Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα ηνπ γπλαηθείνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο  ζην πην θάησ 
    ζρεδηάγξακκα.                                                                                      (1.5 κνλ.)            
  

  

 
                             6 
 

 
 

Δπώηηζη 3:   
                                   Αθήζακε έλα θαιά πνηηζκέλν θπηό γεξαληνύ εθηεζεηκέλν ζην  
                                   θσο γηα κεξηθέο  εκέξεο . ηε  ζπλέρεηα θόςακε έλα θύιιν ηνπ 
                                   θαη ην  απνρξσκαηίζακε, όπσο θαίλεηαη ζην  ζρήκα. 

 α) Γηαηί αθήζακε ην θπηό γηα θάπνηεο κέξεο ζην θσο;          (0.5 κνλ.)  
                                                   

        Γηα λα είκαζηε ζίγνπξνη όηη  ην θπηό καο έρεη όιεο                                                                                            
ηηο   απαξαίηεηεο ζπλζήθεο γηα λα θσηνζπλζέζεη. 

  
   β) Γηαηί ρξεζηκνπνηνύκε νηλόπλεπκα ζηε δηαδηθαζία 
απνρξσκαηηζκνύ ηνπ θύιινπ;                                     (0.5 κνλ.) 
                                                                     

   ΓΓηόηη έρεη ηελ ηδηόηεηα λα απνκαθξύλεη ηε ρισξνθύιιε.   
 
  ………………………………………………………………….…………… 
 

  γ) Πνηά νπζία  αληρλεύνπκε κεηά ηέινο ηνπ απνρξσκαηηζκνύ  
ηνπ θύιινπ;                                                                         (0.5 κνλ.) 
 
        άκπιν 

 
 
 
 

 

1. θόιπνο 
 
2. ηξάρεινο 
 
3. κήηξα 
 
4. σαγσγόο ή ζάιπηγγα 
 
5. σνζήθεο 
 
6. αηδνίν 
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δ) Πνηα νπζία ρξεζηκνπνηνύκε γηα λα ηελ αληρλεύζνπκε;                                  (0.5 κνλ.)    
 
Υξεζηκνπνηνύκε δηάιπκα ησδίνπ                                    

 
  ε) Αλ ην θπηό ήηαλ ζην ζθνηάδη ζα είρακε πάιη ηα ίδηα απνηειέζκαηα;  
     Να εμεγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                                                                      (0.5 κνλ) 
 

  Όρη, δηόηη ζα ηνπ έιεηπε ν παξάγνληαο θσο. Σν θπηό δε ζα θσηνζπλζέζεη θαη δε ζα παξάμεη 
άκπιν.  

 
ζη) Να εμεγήζεηε δίλνληαο δύν(2) ιόγνπο γηαηί ε θσηνζύλζεζε είλαη πνιύ ζεκαληηθή γηα  
όινπο ηνπο νξγαληζκνύο πνπ  δνπλ ζην πιαλήηε .                                                  (0.5 κνλ.)  
 
(η) Καηά ηε θσηνζύλζεζε παξάγεηαη ην άκπιν πνπ είλαη ηξνθή γηα ηνπο παξαγσγνύο θαη 
 
άιινπο εηεξόηξνθνπο νξγαληζκνύο/ηεξίδεη ηελ ηξνθηθή αιπζίδα. 
 
(ηη) Καηά ηελ θσηνζύλζεζε παξάγεηαη ην νμπγόλν ην νπνίν είλαη απαξαίηεην γηα όινπο ηνπο 
 
δσληαλνύο νξγαληζκνύο 
(ηηη) Γεζκεύεηαη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα ην νπνίν ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία ηνπ Φαηλνκέλνπ ηνπ 
Θεξκνθεπίνπ ιόγσ ξύπαλζεο. 

 

 
 
 
 
 

 
Οι ειζηγήηπιερ                         ςνηονιζηήρ  Β.Γ.                       Η διεςθύνηπια 

             
                           

Νίθε Βειάδε – Ησαλλίδνπ            Νίθνο Νηθνδήκνπ                     Καίηε Νηθνιάνπ νπηδίε               
   
    …………………                       …………………….                       …………………… 
                                                                                                          

 
Αλλίηα Φηιίππνπ 
 
   ………………. 
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ΓΤΜΝΑΗΟ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΠΑΤΛΟΤ ΠΑΦΟΤ 

ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ: 2013-2014 

 

ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΓΟΚΗΜΗΟ ΑΠΟΣΔΛΔΗΣAI  ΑΠΟ ΔΠΣΑ (7) ΔΛΗΓΔ 

 

ΜΔΡΟ Α΄ Απνηειείηαη από έμη (6) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε κία (1) κνλάδα. 

Να απαληήζεηε όιεο ηηο εξωηήζεηο. 

 

1 . Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο.                                               (2ρ0,5=1κ) 
                                                    
1 α. Σν ζειπθό  γελλεηηθό θύηηαξν νλνκάδεηαη   ωάξην 

1 β. Σα ζπεξκαηνδσάξηα παξάγνληαη ζηα αξζεληθά γελλεηηθά όξγαλα ηα νπνία νλνκάδνληαη   όξρεηο 

 

2. ηε πην θάησ ηξνθηθή αιπζίδα νη νξγαληζκνί δελ είλαη ζηε ζωζηή ζεηξά :       (4 ρ 0,25 = 1κ) 

Κππξηαθό θίδη—►ρνξηάξη—►ζπηδαεηόο—►ιαγόο  

Να βάιεηε ζηε ζωζηή ζεηξά ηνπο πην πάλω νξγαληζκνύο ώζηε λα είλαη ζωζηή ε ηξνθηθή 

αιπζίδα. 

ρνξηάξη—► ιαγόο—► θππξηαθό θίδη—► ζπηδαεηόο 

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

ηνλ θάζε νξγαληζκό ην Βαζίιεην ζην νπνίν απηόο αλήθεη.                                            (4 ρ 0,25 = 1κ) 

 

ΓΡΑΠΣΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ: 13-06-2014 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΥΡΟΝΟ : 
1 ΩΡΑ ΚΑΗ 30 ΛΔΠΣΑ 

ΣΜΖΜΑ: .......... ΑΡ.: .............. 

ΣΑΞΖ: A’  ΒΑΘ........................................... 

ΜΑΘΖΜΑ: ΒΗΟΛΟΓΗΑ ΟΛΟΓΡ...................................... 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ:................................................................... ΤΠΟΓΡ....................................... 

  

Εωληαλόο Οξγαληζκόο 

 
 

 
 

 
ΠΔΛΑΡΓΟ ΑΜΟΗΒΑΓΑ ΜΑΝΗΣΑΡΗ ΦΟΗΝΗΚΗΑ 

Βαζίιεην δωληαλώλ νξγαληζκώλ 

 
    ΕΩΑ 

    
 ΠΡΩΣΟΕΩΑ 

     
ΜΤΚΖΣΔ 

   
   ΦΤΣΑ 
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1 

2 

3 

4 

4. Να αληηζηνηρίζεηε ηηο πξνηάζεηο ηεο ζηήιεο Α κε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Β.         (4ρ0,25=1κ) 

          A           Β 

α. ζώκαηα πνπ έρνπλ δσή (0,5κ.)                                                   λεθξά ζώκαηα (γ) 

β. ζώκαηα πνπ δελ έρνπλ θαη δελ είραλ πνηέ δσή(0,25 κ.)             έκβηα ζώκαηα  (α) 

γ. ζώκαηα πνπ δελ έρνπλ αιιά θάπνηε είραλ δσή |(0,25 κ.)            άβηα ζώκαηα  (β) 

 
 

5. Να ρσξίζεηε ηνπο πην θάησ νξγαληζκνύο ζε απηόηξνθνπο θαη ζε εηεξόηξνθνπο.     

πηδαεηόο, Λαηδηά, Σξεκηζηά, θαιηθνύξηα                                                                  (4ρ0,25=1κ)                                                         

Απηόηξνθνη:Λαηδηά, Σξεκηζηά           

Δηεξόηξνθνη:…πηδαεηόο , θαιηθνύξηα  

 

6. Να βάιεηε ζε θύθιν δύν (2) όξγαλα ηνπ θπθινθνξηθνύ ζπζηήκαηνο.                       (2ρ0,5=1κ)
                                       

Α. Όζρεν Β. Καξδηά Γ. Δπηδηδπκίδα Γ. Πλεύκνλαο Δ. Αηκνθόξα αγγεία 

 
 

ΜΔΡΟ Β’: Απνηειείηαη από έμη (6) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δύν (2) 

κνλάδεο. 

 Από ηηο έμη (6) εξωηήζεηο λα απαληήζεηε MONO ζηηο ηέζζεξηο (4). 

 

 

1.α. Σν ζπεξκαηνδσάξην απνηειείηαη από ηξία κέξε. Σν έλα κέξνο είλαη ε θεθαιή. Πνηά είλαη ηα 

άιια δύν κέξε;                                                                                                            (2 ρ 0,5 = 1κ) 

α. ππξήλαο    β.  νπξά  

1.β. Να αλαθέξεηε δύν (2) ιόγνπο πνπ βνεζνύλ ην  ζπεξκαηνδσάξην λα κπνξεί λα θηλείηαη 

ζρεηηθά γξήγνξα:                                                                                                      (2 ρ 0,5 = 1κ) 

 
α:  Σν Τδξνδπλακηθό ζρήκα ηνπ  

β:  Ζ Οπξά  ηνπ  

 

2.α. αο δίλεηε ην ζρεδηάγξακκα ελόο κηθξνζθνπίνπ. Να νλνκάζεηε 

ηα κέξε πνπ παξνπζηάδνπλ νη ελδείμεηο 1 κέρξη 4, ζπκπιεξώλνληαο 

ηνλ πην θάησ πίλαθα.                                          (4x0,25=1 κ.)                                                               
1 

 

1111111 

1  Πξνζνθζάικηνο θαθόο 

2  Αληηθεηκεληθόο θαθόο 

3  Φωηεηλή  πεγή 

4  Μαθξνκεηξηθόο θνριίαο                                                                                                                          

2.β. Πνην είδνο κηθξνζθνπίνπ ρξεζηκνπνηνύκε ζην ζρνιηθό 

εξγαζηήξην;                                                                  (1ρ0,5=0,5 κ)                                                                   

     Φωηνληθό κηθξνζθόπην 
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2.γ. Σν αληηθείκελν (δείγκα), ην νπνίν ηνπνζεηνύκε πάλσ ζηελ αληηθεηκελνθόξν πιάθα γηα λα ην 

δνύκε ζην κηθξνζθόπην, πξέπεη λα είλαη πάξα πνιύ ιεπηό .Γηαηί;                               (1ρ0,5=0,5 κ) 

Γηα λα   πεξλά ην θωο θαη λα θηάλεη ζηα κάηηα καο. 

 

3.Να νλνκάζεηε ηα νξγαληθά ζπζηήκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ πνπ θαίλνληαη ζηα 
παξαθάησ ζρεδηαγξάκκαηα θαη λα γξάςεηε από έλα όξγαλν γηα ην θάζε έλα ζύζηεκα. 
                                                                                                                                       (8x0,25=2 κ)     
 

              1                        2                                  3                                 4  
 
 

 

α/α ΟΡΓΑΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΟΡΓΑΝΟ 

1 Πεπηηθό ηνκάρη 

2 Δξεηζηηθό  Κόθθαια 

3 Μπϊθό  Μύεο  

4 Αλαπαξαγωγηθό  Μήηξα 

 

4.Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο:     (8x0,25=2 κ)     

Ζ ηεξάζηηα πνηθηιία νξγαληζκώλ, πνπ θαηνηθεί ζηελ Κύπξν θαη πνιύ πεξηζζόηεξν ζ’ νιόθιεξε ηε 

Γε, ραξαθηεξίδεηαη κε κηα ιέμε σο  βηνπνηθηιόηεηα .      

Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ νξγαληζκώλ νλνκάδεηαη 

ηαμηλόκεζε   θαη ν θιάδνο ηεο Βηνινγίαο πνπ αζρνιείηαη κε ηε δηαδηθαζία απηή νλνκάδεηαη  

ηαμηλνκία ή αιιηώο   ηαμηλνκηθή Δπηζηήκε. 

Σα δώα είλαη  πνιπθύηηαξνη    νξγαληζκνί κε εμεηδηθεπκέλα θύηηαξα κε  ππξήλα αιιά ρσξίο  

θπηηαξηθό ηνίρωκα , πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ ηξνθή ηνπο από ηα ζώκαηα άιισλ νξγαληζκώλ. 

Σν θύηηαξν απνηειεί ηε   δνκηθή   θαη     ιεηηνπξγηθή  κνλάδα ηεο δσήο. 
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5.α.ηνλ παξαθάησ πίλαθα δίλνληαη εηθόλεο γηα ηέζζεξηο (4) δσληαλνύο νξγαληζκνύο πνπ όινη 
αλήθνπλ ζηα ζπνλδπισηά. Να αλαθέξεηε ζε πνηα Οκνηαμία πνλδπισηώλ αλήθνπλ νη νξγαληζκνί 
1 κέρξη 4, ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πίλαθα.                                                                     (4x0,25=1 κ.)     
 

 

 

 
 

 

 

ΟΜΟΣΑΞΗΑ                       ΑΜΦΗΒΗΑ                ΠΣΖΝΑ              ΘΖΛΑΣΗΚΑ            ΔΡΠΔΣΑ 

5.β.Οη επηζηήκνλεο θαηαηάμαλε ηνλ νξγαληζκό 4(θίδη)  ζε δηαθνξεηηθή νκνηαμία από ηνπο άιινπο 
νξγαληζκνύο. Να αλαθέξεηε ηέζζεξα (4) ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηθαηνινγνύλ ηελ απόθαζε απηή 
ησλ επηζηεκόλσλ.                                                                                                 (4x0,25=1 κ) 
ί)   Ενπλ ζηε μεξά  θαη θάπνηα  από απηά ζην λεξό 

ί ί) Αλαπλένπλ κε πλεύκνλεο 

ί ί ί) Σν δέξκα ηνπο είλαη μεξό θαη θαιύπηεηαη  θαιύπηεηαη κε θνιίδεο 

iv)  Γελλνύλ απγά ζηε μεξά  

 

6.α. Να νλνκάζεηε ηα κέξε 1, 2, 3 ,4 ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ άληξα, πνπ θαίλνληαη ζην πην 
θάησ ζρήκα.  (4x0,25=1κ) 
                                                                                                               
1.Οξρηο 

2.πεξκαηηθόο Πόξνο 

3.Πξνζηάηεο αδέλαο 

4.Οπξήζξα 

 

 

 

 

 

6.β. Να γξάςεηε κε ηε ζσζηή ζεηξά ηα κέξε ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ άλδξα από ηα 

νπνία πεξλνύλ ηα ζπεξκαηνδσάξηα. Να μεθηλήζεηε από ηνλ ηόπν παξαγσγήο ηνπο κέρξη ηελ 

έμνδό ηνπο από ην ζώκα ηνπ άλδξα:                                                                         (4x0,25=1 κ)               

 

 

 

 

 

 

 

 

όξρηο επηδηδπκίδα πεξκαηηθόο    

    πόξνο 

νπξήζξα 
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1. Οη εηθόλεο πνπ αθνινπζνύλ αθνξνύλ ηα ζηάδηα ηνπ πεηξάκαηνο ηνπ απνρξσκαηηζκνύ ηνπ 

θύιινπ. 

 

1.α.Να βάιεηε ζε ρξνληθή ζεηξά ηηο πην πάλσ εηθόλεο ζπκπιεξώλνληαο ην πην θάησ ζρήκα κε ηα 

γξάκκαηα A, Β, Γ.                                                                                                      (3x0,25=0,75κ)        

                                                          
 

     
       Β 

 
 
        Γ 

 

 
       Α 

 

1.β. Γηαηί ζηελ εηθόλα Β βξάδνπκε ην θύιιν;                                                            (1x0,75=0,75κ)      

Γηα λα  ζπάζεη ην θπηηαξηθό ηνίρωκα 

1.γ.Γηαηί ζηελ εηθόλα Γ ην θύιιν είλαη ζε έλα δνθηκαζηηθό ζσιήλα κε νηλόπλεπκα;      (1x0,5=0,5κ)                                                                                  

Γηα λα απνρξωκαηηζηεί ην θύιιν       

1.δ. Πνηα είλαη ε νπζία Υ ζην πείξακα απηό;                                                                  (1x0,5=0,5κ)                                                                              

Σν ηώδην 

1.ε. Γηα πνην ιόγν ρξεζηκνπνηνύκε ηελ νπζία X ζην πείξακα απηό;                          (1x0,5=0,5κ)                                                                              

Γηα λα θάλνπκε αλίρλεπζε ακύινπ 

2.α.Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο:        (4x0,25=1κ)     

Σν θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ: Σν ζηξώκα ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα  πνπ ζπζζσξεύεηαη 

ζηελ  αηκόζθαηξα  από ηηο θαύζεηο εγθισβίδεη ηηο ζεξκηθέο αθηίλεο ηνπ ειίνπ ζηελ επηθάλεηα ηεο 

γεο. Απηό  πξνθαιεί  αύμεζε  ηεο ζεξκνθξαζίαο  ηεο γεο. 

 

 

 

 

ΜΔΡΟ Γ’:  Απνηειείηαη από ηξεηο (3) εξσηήζεηο . Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε ηξεηο 

(3)  κνλάδεο. Από ηηο ηξεηο (3) εξωηήζεηο λα απαληήζεηε ΜΟΝΟ ζηηο δύν(2). 



 Σελίδα 6 από ....7 
 

ρισξνπιάζηεο 

καζηίγην 

 

 

2.β. Να εμεγήζεηε ην ξόιν ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Φσηνζύλζεζεο γηα ηε δηαηήξεζε ζηαζεξώλ 

πνζνηήησλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηελ αηκόζθαηξα.                                             (1x0,5=0,5κ.)     

Σα θπηά κε ηε ιεηηνπξγηά ηεο θωηνζύλζεζεο απνξξνθνύλ δηνμείδην ηνπ άλζξαθα  από ηελ 

αηκόζθαηξα. Έηζη βνεζνύλ ζηε δηαηήξεζε ζηαζεξώλ πνζνηήηωλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 

ζηελ αηκόζθαηξα. 

2.γ. Να εξκελεύζεηε ηελ αθόινπζε πξόηαζε: «Ζ κείσζε ησλ ηξνπηθώλ δαζώλ απμάλεη  έληνλα ην 

θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ».                                                                                (1x0,5=0,5κ.)                                                                             

Σα ηξνπηθά δάζε κε ηε ιεηηνπξγηά ηεο θωηνζύλζεζεο απνξξνθνύζαλ κεγάιεο πνζόηεηεο  

δηνμεηδίνπ  ηνπ άλζξαθα .Με ηε κείωζε ηνπο απμήζεθε ε πνζόηεηα ηνπ δηνμεηδίνπ  ηνπ 

άλζξαθα ζηε αηκόζθαηξα κε απνηέιεζκα λα απμεζεί  έληνλα ην θαηλόκελν ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ 

2.δ. ήκεξα, ε αύμεζε ηνπ Φαηλνκέλνπ ηνπ Θεξκνθεπίνπ απνηειεί έλα ζνβαξό πεξηβαιινληηθό 

πξόβιεκα. Αλ δελ ππήξρε θαζόινπ ην Φαηλόκελν ηνπ Θεξκνθεπίνπ, πηζηεύεηε όηη ζα κπνξνύζε 

λα ππάξμεη δσή ζηνλ πιαλήηε καο; Να  εμεγήζεηε ηελ άπνςή ζαο, γξάθνληαο δύν επηρεηξήκαηα.   

(2x0,5=1κ.)                                                                                                            

Α. Ζ ζεξκνθξαζία ζην πιαλήηε γε ζα ήηαλ πνιύ ρακειή γηαηί δελ ζα κπνξνύζε λα 

θξαηήζεη ηελ αθηηλνβνιία ζηε γε αξά ζα ήηαλ αδύλαηε ε δωή ππό ηε ζεκεξηλή κνξθή. 

Β. Γελ ζα ππήξρε ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα ώζηε λα κπνξνύλ ηα θπηά λα θάλνπλ 

θωηνζύλζεζε άξα δελ ζα κπνξνύζαλ λα δήζνπλ ηα θπηά θαη θαηά ζπλέπεηα θαη νη άιινη 

νξγαληζκνί πνπ εμαξηώληαη από ηα θπηά, άξα ζα ήηαλ αδύλαηε ε δωή ππό ηε ζεκεξηλή 

κνξθή. 

3.Σν αθόινπζν ζρεδηάγξακκα απεηθνλίδεη ηελ Ευγλήνη, έλα κνλνθύπαξν νξγαληζκό πνπ 

ζπλαληάηαη ζπρλά ζε ιίκλεο θαη ζε ζηάζηκα λεξά ,όπσο θαίλεηαη θάησ από ην ειεθηξνληθν 

κηθξνζθόπην. 

 

 

 

 

 

 

 

3.α.. Ζ Δπγιήλε, σο έκβηνο νξγαληζκόο, εκθαλίδεη δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δσληαλώλ 

νξγαληζκώλ. Να γξάςεηε ηέζζεξηο(4) θνηλέο ιεηηνπξγίεο  πνπ ραξαθηεξίδνπλ όινπο ηνπο 

δσληαλνύο νξγαληζκνύο.                                                                                             (4x0,25=1κ.)     
Α. αλαπλνήο 

Β.  αλαπαξαγωγήο 

Γ.  εξεζηζηηθόηεηαο     

Γ.  θίλεζεο  
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3.β.. Η Ευγλήνη έρεη  ηαμηλνκεζεί  ζην βαζίιεην ησλ πξσηίζησλ. Να γξάςεηε ηα δύν 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ εκθαλίδεη ε Ευγλήνη κε ηα νπνία δηθαηνινγείηαη ε ηαμηλόκεζή ηεο ζην βαζίιεην 

ησλ πξσηίζησλ.                                                                                                             (2x0,5=1κ.)     

Α. είλαη κνλνθύηηαξνο νξγαληζκόο   

Β. έρεη ππξήλα. 

3.γ.. Ζ Δπγιήλε δηαζέηεη ηελ ηθαλόηεηα λα θσηνζπλζέηεη, ιεηηνπξγώληαο έηζη σο απηόηξνθνο 

νξγαληζκόο ή παξαγσγόο. Με βάζε ηελ εηθόλα πνπ ζαο δόζεθε, λα εμεγήζεηε γηαηί ε Ευγλήνη 

έρεη ηελ ηθαλόηεηα λα θσηνζπλζέηεη.                                                                             (1x0,5=0,5κ.)  

Έρεη ριωξνπιάζηε 

3.γ.. Πνηεο νπζίεο ρξεηάδεηαη ε  Δπγιήλε γηα έρεη ηελ ηθαλόηεηα λα θσηνζπλζέηεη.(2x0,25=0,5κ.)                                                                                

Σν λεξό θαη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα 

 

 

 

 

ΣΕΛΟ ΕΞΕΣΑΣΙΚΟΤ ΔΟΚΙΜΙΟΤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΖΓΖΣΔ                                   ΤΝΣΟΝΗΣΡΗΑ (Β.Γ)                         ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ 
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Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από ελληά (9) ζειίδεο. 
Οη απαληήζεηο λα γξάθνληαη πάλσ ζην δνθίκην, ην νπνίν ζα επηζηξαθεί ζην ηέινο ηεο εμέηαζεο. 

 
 

ΜΕΡΟ Α΄: Μνλάδεο 6 
Απνηειείηαη από έμη (6) ζέκαηα. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε κία (1) κνλάδα.  
Να απαληήζεηε ζε όια ηα ζέκαηα. 

 
Θέκα 1ν      
                                        (4 x 0,25 = 1 μ) 
(α) Οη νξγαληζκνί πνπ βξίζθνπλ έηνηκε ηελ ηξνθή ηνπο νλνκάδνληαη εηεξόηξνθνη 

(β) Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο ην έκβξπν ηξέθεηαη κε ηε βνήζεηα ηνπ πιαθνύληα κέζσ ηνπ 

νκθάιηνπ ιώξνπ 

(γ)  Υισξνπιάζηεο ζα ζπλαληήζνπκε κόλν ζην θπηηθό θύηηαξν 

(δ) Ζ θαξδία βξίζθεηαη ζην θπθινθνξηθό ζύζηεκα 

 
Θέκα 2ν  

                       (4 x 0,25 = 1 μ) 
   
 
 
 
 
 
 

 
 
             (4 x 0,25 = 1μ)  
                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(β) Να γξάςεηε έλα ζήξακα θαη έλα ζεξεπηή ζηελ ηξνθηθή αιπζίδα Β. 

Ένα από ηα πιο κάηω 

A 

Β 

http://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=%CE%B8%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CF%83%CF%83%CE%B9%CE%BF+%CF%86%CF%85%CF%84%CF%8C+clip+art&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=YKthfilSBJgtHM&tbnid=AH6-_wP6FxOraM:&ved=0CAUQjRw&url=http://gr.clipartlogo.com/free/sea-weed.html&ei=pZOWU7SFK8zMPe7bgOAD&bvm=bv.68445247,d.ZWU&psig=AFQjCNHtKdIF4Im6C1c3p4nkazq94R-kLw&ust=1402463474286085
http://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1+clipart&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=LTsOXKdRxgdDMM&tbnid=wBpkobV8d2BnpM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.fotosearch.gr/valueclips-clip-art/%CF%88%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B8%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B9%CE%BD%CE%AC/UNC105/&ei=CZSWU6mGGoXbOYaGgIgD&bvm=bv.68445247,d.ZWU&psig=AFQjCNEYbpjAzPR3fiK5B0WbRVgTVxpX9g&ust=1402463618454899
http://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=%CE%BA%CE%BF%CF%84%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF+clip+art&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=WZt-iWtVimbHIM&tbnid=Nz3qVf1W5OjF1M:&ved=0CAUQjRw&url=http://gr.freepik.com/free-vector/chicken-clip-art_385830.htm&ei=I56WU9bQLMSZPf6ygbAI&bvm=bv.68445247,d.ZWU&psig=AFQjCNEybjeXOR1lskCCp44FQ-UZM70uew&ust=1402466207983036


 

 Σελίδα 2 

Θήξακα: θπηό  Θεξεπηήο: ζαξαληαπνδαξνύζα 

Θήξακα: ζαξαληαπνδαξνύζα  Θεξεπηήο: θόηα 

Θήξακα: θόηα  Θεξεπηήο: αεηόο 

 

 
Θέκα 3ν  

(4 x 0,25 = 1μ) 
ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί λα γξάςεηε θάησ από θάζε εηθόλα ηνλ όξν πνπ αληηζηνηρεί 

Όξγαλν, νξγαληθό ζύζηεκα, θύηηαξν, νξγαληζκόο 
 

  

 

 
 

νξγαληθό ζύζηεκα  

 

νξγαληζκόο  

 

θύηηαξν  

 

Όξγαλν  

 
 
Θέκα 4ν                       (4 x 0,25 = 1μ)

               

Σα ζρήκαηα Α θαη Β αληηπξνζσπεύνπλ ηα αλζξώπηλα γελλεηηθά θύηηαξα. 

                                     
 
 
 
 
 
 
(α) Να νλνκάζεηε ην θύηηαξν Α θαη ην θύηηαξν Β 
 
Α πεξκαηνδσάξην  Β Ωάξην 
 
(β) Να γξάςεηε δύν δηαθνξέο κεηαμύ ηνπ θπηηάξνπ Α θαη ηνπ θπηηάξνπ Β 

Δύο από ηα πιο κάηω 

 

Ι. Σν Α είλαη κηθξόηεξν, ην Β είλαη κεγαιύηεξν 

ΙΙ. Σν Α έρεη πδξνδπλακηθό ζρήκα, ην Β είλαη ζηξνγγπιό 

ΗΗΗ. Σν Α θηλείηαη γξήγνξα, ην Β δελ θηλείηαη από κόλν ηνπ, κεηαθηλείηαη κε ηε βνήζεηα ηεο ζάιπηγγαο 
 
Θέκα 5ν 

                           (4 x 0,25 = 1μ) 
(α) Να γξάςεηε ην βαζίιεην ζην νπνίν αλήθεη ν θάζε έλαο από ηνπο πην θάησ νξγαληζκνύο.  
 

Εσληαλόο Οξγαληζκόο 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

Ακνηβάδα Μαξγαξίηα Διέθαληαο 

Βαζίιεην Εσληαλώλ Οξγαληζκώλ 
Πξώηηζηα Φπηά Εώα 

 

A Β 

http://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%86%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82+clip+art&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Z3m6ktAjnbeRfM&tbnid=9_QdNkVnTjzgmM:&ved=0CAUQjRw&url=http://gr.freepik.com/free-vector/elephant-drawing-black-and-white_385033.htm&ei=w3tsU5agFoWe0QXg4oHQBw&bvm=bv.66330100,d.d2k&psig=AFQjCNHluAJuqqJ6bP5yBeTHwKq_VFxOiQ&ust=1399704897447634
http://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B9+clip+art&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=39gDVkEBxFJY3M&tbnid=BxsxxUoy-amERM:&ved=0CAUQjRw&url=http://gr.freepik.com/free-vector/yellow-flowers-in-bouquet_376010.htm&ei=BXtsU92OM4Hb0QW2vIHwBA&bvm=bv.66330100,d.d2k&psig=AFQjCNGr2eKAiBlii9F4TIOS2kFPAuZ_5g&ust=1399704706246751


 

 Σελίδα 3 

(β) Να γξάςεηε κηα δηαθνξά αλάκεζα ζηα δύν πην θάησ βαζίιεηα δσληαλώλ νξγαληζκώλ κε βάζε ηα 
θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηνλ δηαρσξηζκό ηνπο. Μία από ηις πιο κάηω διαθορές. 
 

Πξώηηζηα Φπηά 

1. Μνλνθύηηαξνη 
2. Κύηηαξα ρσξίο θπηηαξηθό 

ηνίρσκα 

1. Πνιπθύηηαξνη 
2. Κύηηαξα κε θπηηαξηθό 

ηνίρσκα 

 
Θέκα 6ν  
                           (4 x 0,25 = 1μ) 
 

Να ζπκπιεξώζεηε ηελ πην θάησ αληίδξαζε έηζη ώζηε λα πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία ηεο 
θσηνζύλζεζεο.   

 
 
 

ΜΕΡΟ Β΄: Μνλάδεο 8 
Απνηειείηαη από έμη (6) ζέκαηα. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δύν (2) κνλάδεο. Από ηα 
έμη (6) ζέκαηα λα απαληήζεηε ΜΟΝΟ ζηα ηέζζεξα (4). 

 
 
Θέκα 1ν  

                           (8 x 0,25 = 2μ) 
Σα πην θάησ ζρήκαηα παξνπζηάδνπλ έλα δσηθό θαη έλα θπηηθό θύηηαξν.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(α) Να νλνκάζεηε ην θύηηαξν πνπ δείρλεη: 
ην ζρήκα A Φπηηθό  θαη ην ζρήκα Β Εσηθό 
 

(β) ε πνην από ηα δύν θύηηαξα γίλεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο θσηνζύλζεζεο; ην Α 
Να εμεγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο δηόηη έρεη ρισξνπιάζηεο πνπ πεξηέρνπλ ρισξνθύιιε πνπ 
δεζκεύεη ην θσο 
 
(γ) Πνην νξγαλίδην δείρλεη ν αξηζκόο 3; Ππξήλαο Πνηα είλαη ε ιεηηνπξγία ηνπ; Πεξηέρεη ην γελεηηθό 
πιηθό DNA θαη ξπζκίδεη όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ θπηηάξνπ. 

Ηλιακό φωρ 

Οξςγόνο 

A B 

3 

2 

4 

1 

Νεπό 
Διοξείδιο 

τος άνθπακα 

Χλωποφύλλη 

Γλςκόζη – άμςλο 



 

 Σελίδα 4 

(δ) Πώο νλνκάδεηαη ην  νξγαλίδην ηνπ θπηηάξνπ από ην νπνίν απειεπζεξώλεηαη ελέξγεηα; 
Μηηνρόλδξην 
Πνηνο είλαη ν αξηζκόο απηνύ ηνπ νξγαληδίνπ ζηα πην πάλσ ζρήκαηα; 2 
 
Θέκα 2ν       
 
(α) Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ πνπ θαίλνληαη ζην παξαθάησ 

ζρεδηάγξακκα.              (8 x 0,25 = 2 μ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
(β) Να αλαθέξεηε ζε πνην από ηα πην πάλσ όξγαλα γίλεηαη ε θάζε κηα από ηηο πην θάησ ιεηηνπξγίεο 

Ι. Απνζεθεύεηαη πξνζσξηλά ε ηξνθή ηνκάρη 

ΙΙ. Αλαπλνή Πλεύκνλεο 

ΙΙΙ. Καζαξίδεη ην αίκα από ηηο βιαβεξέο νπζίεο Νεθξόο 

ΙV. Οινθιεξώλεηαη ε πέςε ηεο ηξνθήο Λεπηό έληεξν 

           

Θέκα 3ν  
 
αο δίλεηαη ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα ηνπ γπλαηθείνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(α) Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα πνπ παξνπζηάδνπλ νη ελδείμεηο 1 κέρξη 4, ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πην 
θάησ πίλαθα.                                                                                                                                   (4 x 0,25 = 1μ) 

Α/Α Όξγαλν 

1. Ωαγσγόο / ζάιπηγγα 

2. Ωνζήθε 

3. Κόιπνο 

4. Μήηξα 

 
(β) Να αλαθέξεηε κηα βαζηθή ιεηηνπξγία ησλ σνζεθώλ            (0,5μ)                                                                           

Α/Α ΟΡΓΑΝΟ 

1. Πλεύκνλαο 

2. ηνκάρη 

3. Νεθξόο 

4. Λεπηό έληεξν 

3 

1 

2 

3 

4 

4 
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Παξάγεη ηα σάξηα 

 
(γ) Ση είλαη ε σνξξεμία. Πνηα κέξα ζπκβαίλεη ζε έλα θύθιν 28 εκεξώλ.                                     (0,5μ)                                                                           
Δίλαη ε απειεπζέξσζε ελόο σαξίνπ από ηελ σνζήθε. ε έλα θύθιν 28 εκεξώλ ζπκβαίλεη ηελ 14ε 

κέξα. 

 

Θέκα 4ν                       
 

Ο σθξάηεο θαη ε Αξγπξώ έβαιαλ δύν πνηηζκέλα θπηά ζε δύν δηαθαλή θαη αεξνζηεγώο θιεηζηά 

δνρεία θαη ηα ηνπνζέηεζαλ ζην θσο. ην δνρείν Α έβαιαλ επηπιένλ έλα κπνπθαιάθη κε θαπζηηθό 

λάηξην θαη ζην δνρείν Β έβαιαλ έλα κπνπθαιάθη κε λεξό.                                                   (4 x 0,5 = 2μ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(α) Πνηνλ παξάγνληα / πξώηε ύιε πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ θσηνζύλζεζε πξνζπάζεζαλ λα 

δηεξεπλήζνπλ κε ην πην πάλσ πείξακα; 

Πξνζπάζεζαλ λα δηεξεπλήζνπλ ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα 

 

(β) Πνηνπο παξάγνληεο / πξώηεο ύιεο πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ θσηνζύλζεζε θξάηεζαλ 

ζηαζεξνύο ζην πην πάλσ πείξακα; 

Σν λεξό, ην ειηαθό θσο θαη ηε ρισξνθύιιε 

 

(γ) ε ηη ρξεζηκεύεη ην θαπζηηθό λάηξην ζην πείξακα; 

Γεζκεύεη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα 

 

(δ) Γηαηί έβαιαλ δύν δνρεία γηα ην πείξακα ηνπο θαη δελ έβαιαλ κόλν έλα; 

Σν δνρείν Β είλαη ην πείξακα ειέγρνπ θαη ην έβαιαλ γηα λα κπνξνύλ λα ζπγθξίλνπλ κε ην πείξακα Α 

ζην νπνίν κεηαβάιιεηαη έλαο παξάγνληαο. 

 

Θέκα 5ν
     

                                         (4 x 0,5 = 2μ)
 

ηνλ πην θάησ πίλαθα δίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηέζζεξα (4) ζπνλδπισηά δώα (ζπνλδπιόδσα). Να 

κειεηήζεηε ηνλ πίλαθα θαη λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 
 

πνλδπιόδων Πεξηγξαθή ζπνλδπιόδωνπ 

Α Εεη ζην λεξό. Αλαπλέεη κε βξάγρηα. Γελλά απγά. Σν δέξκα ηνπ πεξηβάιιεηαη κε 



 

 Σελίδα 6 

ιέπηα. 

Β Εεη ζηε μεξά θαη ζην λεξό. Αλαπλέεη αξρηθά κε βξάγρηα θαη κεηά κε πλεύκνλεο. 
Γελλά απγά. Σν δέξκα ηνπ είλαη ιείν θαη πγξό. 

Γ Εεη θπξίσο ζηε μεξά. Αλαπλέεη κε πλεύκνλεο. Γελλά απγά. Σν δέξκα ηνπ έρεη 
θηεξά. 

Γ Εεη ζηε μεξά. Αλαπλέεη κε πλεύκνλεο. Γελλά κηθξά δσληαλά. ην δέξκα ηνπ 
ππάξρνπλ ηξίρεο. 

 

(α) ε πνηα νκνηαμία ζπνλδπισηώλ αλήθεη ν νξγαληζκόο Α; ηα ςάξηα 

(β) Να γξάςεηε κία δηαθνξά αλάκεζα ζηνλ νξγαληζκό Γ θαη ηνλ νξγαληζκό Γ. Μία από ηις πιο κάηω: 

Ο Γ ζην δέξκα ηνπ έρεη θηεξά ελώ ν Γ ζην δέξκα ηνπ έρεη ηξίρεο. 

Ο Γ γελλά απγά, ελώ ν Γ γελλά κηθξά δσληαλά. 

(γ) Πνηνο νξγαληζκόο δηαθέξεη από όινπο ηνπο ππόινηπνπο κε βάζε ην θξηηήξην «ηη γελλά»; Ο Γ 

Δμεγήζηε ηελ απάληεζή ζαο. Ο Γ γελλά κηθξά δσληαλά, ελώ όινη νη άιινη γελλνύλ απγά. 

(δ) Μπνξεί ν νξγαληζκόο Γ λα είλαη έλα ιηνληάξη; Να εμεγήζηε ηελ απάληεζή ζαο. Ναη δηόηη ην 

ιηνληάξη γελλά κηθξά δσληαλά, αλαπλέεη κε πλεύκνλεο θαη ζην δέξκα ηνπ ππάξρνπλ ηξίρεο. 

 
Θέκα 6ν    
 
(α) Να γξάςεηε δύν θνηλά ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρνπλ όιεο νη ηξνθηθέο αιπζίδεο               (2 x 0,5 = 1μ) 

Δύο από ηις πιο κάηω απανηήζεις 

 
Ι. Όιεο νη ηξνθηθέο αιπζίδεο μεθηλνύλ κε έλα θπηηθό νξγαληζκό 

ΙΙ. ην ηέινο θάζε ηξνθηθήο αιπζίδαο βξίζθεηαη ν θνξπθαίνο ζεξεπηήο 

ΙΙΙ. ηελ ηξνθηθή αιπζίδα ππάξρνπλ δύν ή πεξηζζόηεξα δώα 

 
 
(β) Ο Μηράιεο ζε κηα κειέηε γηα ηηο ηξνθηθέο ζρέζεηο ζε έλα νηθνζύζηεκα έθηηαμε κηα ηξνθηθή 
αιπζίδα θαη ε Γαλάε έθηηαμε έλα ηξνθηθό πιέγκα.                                                                         (1μ) 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Πνηα από ηηο δύν εξγαζίεο είλαη πην ζεκαληηθή γηα 
ηε κειέηε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο; Ζ εξγαζία ηνπ 
Μηράιε ή ε εξγαζία ηεο Γαλάεο; Να εμεγήζεηε 
ηελ απάληεζή ζαο. 
 

Ζ εξγαζία ηεο Γαλάεο ε νπνία καο δείρλεη έλα 

ηξνθηθό πιέγκα είλαη πην ζεκαληηθή γηα ηε κειέηε 

ηνπ νηθνζπζηήκαηνο. Απηό δηόηη ην ηξνθηθό 

πιέγκα καο δίλεη πην νινθιεξσκέλε εηθόλα ησλ 

ηξνθηθώλ ζρέζεσλ ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ζε ζρέζε 

κε κηα ηξνθηθή αιπζίδα.  

 

Εργασία Μιχάλη 

Εργασία Δανάης 
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ΜΕΡΟ Γ΄: Μνλάδεο 6 
Απνηειείηαη από ηξία (3) ζέκαηα. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε ηξεηο (3) κνλάδεο. Από ηα 
ηξία (3) ζέκαηα λα απαληήζεηε ΜΟΝΟ ζηα δύν (2). 

                                                    
Θέκα 1ν  
 

(α) Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ άλδξα πνπ δείρλνπλ νη ελδείμεηο 

1 κέρξη 3 θαη λα γξάςεηε κηα ιεηηνπξγία πνπ γίλεηαη ζην θάζε έλα από απηά.       
                    (6 x 0,25 = 1,5μ) 

 
    
  
   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(β) Ζ Μπξηώ είλαη 27 ρξνλώλ θαη είλαη παληξεκέλε κε ηνλ Μηράιε εδώ θαη 2 ρξόληα. Ζ Μπξηώ έρεη 

θαλνληθό θαηακήλην θύθιν 28 εκεξώλ. Απνθάζηζαλ λα θάλνπλ έλα παηδάθη θαη ζθέθηνληαη όηη 

πξέπεη λα βξνπλ πνηεο είλαη νη γόληκεο κέξεο ηνπ θύθινπ ηεο Μπξηώο γηα λα κπνξέζεη λα γίλεη ε 

γνληκνπνίεζε. Να απαληήζεηε ζηα επόκελα εξσηήκαηα: 
 

α. Να ππνινγίζεηε πνηεο κέξεο ηνπ θαηακήληνπ θύθινπ, ε Μπξηώ, αλ 

έρεη ζεμνπαιηθή επαθή ρσξίο πξνθπιάμεηο, κπνξεί λα κείλεη έγθπνο, 

δεδνκέλνπ όηη είρε «πεξίνδν» ζηηο 2 Μαξηίνπ (πξώηε κέξα ηνπ 

θύθινπ ηεο). Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.                (1μ) 

12ε-17ε ηνπ Μάξηε 
Γηόηη από ηελ 11ε κέρξη ηελ 16ε κέξα ηνπ θύθινπ ηεο είλαη ε 

θξίζηκε πεξίνδνο  
(γ) Αλ ε Μπξηώ δελ κείλεη έγθπνο, ζε πνηα εκεξνκελία πξνβιέπεηε λα έρεη ηελ επόκελή ηεο 

 «πεξίνδν» (έκκελε ξύζε); ηηο 30 ηνπ Μάξηε                                                                      (0,5μ)                                                                                

  

Α/Α Όξγαλν 
 

Λεηηνπξγία 

1. Πένο 
 

Γηνρέηεπζε ζπέξκαηνο ζην ζώκα ηεο γπλαίθαο 

2. Δπηδηδπκίδα 
 

Πξνζσξηλή απνζήθεπζε ζπεξκαηνδσαξίσλ 

3. Όξρηο Παξαγσγή ζπεξκαηνδσαξίσλ 

3 

2 

1 

http://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=male+reproductive+system&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=QPVHP0SLY7wh_M&tbnid=xUR8-bnCImwjEM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.cea1.com/male-anatomy/the-male-reproductive-system-without-labels/&ei=mnxsU7jIFMSU0AWnioHAAg&bvm=bv.66330100,d.d2k&psig=AFQjCNGQq1rrnSFXH2cgMDAjOeM0hF9DhQ&ust=1399705103413647
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Θέκα 2ν  

Να απαντήςετε τισ ερωτήςεισ που ακολουθοφν για το πιο κάτω τροφικό πλέγμα 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(α) Να νλνκάζεηε:                  (3 x 0,25 = 0,75μ) 

 
 
 
  
 
 

 
(β) Να δεκηνπξγήζεηε κηα ηξνθηθή αιπζίδα από ην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα ζηελ νπνία λα 
ζπκκεηέρεη ν πνληηθόο.                                                                                                                                            (0,5μ) 
Μια από ηις πιο κάηω 
 
Θάκλνο                πνληηθόο                       λπθίηζα                  αιεπνύ   
 

Θάκλνο                πνληηθόο                       αιεπνύ         
 

Θάκλνο                πνληηθόο                       γεξάθη                  
 
 
 

(γ) Να αλαθέξεηε δύν νξγαληζκνύο ηνπ ηξνθηθνύ πιέγκαηνο πνπ αληαγσλίδνληαη       (3 x 0,25 = 0,75μ) 

κεηαμύ ηνπο γηα ηελ ηξνθή.  Μια από ηις πιο κάηω απανηήζεις 
 

Οξγαληζκόο 1 Οξγαληζκόο 2 Αληαγωλίδνληαη γηα πνηα ηξνθή; 

1. Κάκπηα 

2. Λαγόο 

3. θίνπξνο 

4. Γεξάθη 

5. Γεξάθη 

6. Γεξάθη 

7. Αιεπνύ 

Λαγόο 

θίνπξνο 

Πνληηθόο 

Αιεπνύ 

Αιεπνύ 

Αιεπνύ 

Νπθίηζα 

Γξαζίδη 

Θάκλνη 

Θάκλνη 

Λαγόο 

θίνπξνο 

Πνληηθόο 

Πνληηθόο 

η. Έλα παξαγσγό Γξαζίδη ή ζάκλνη 

ηη. Έλα θπηνθάγν νξγαληζκό Κάκπηα ή ιαγόο ή ζθίνπξνο ή πνληηθόο 

ηηη. Έλα θνξπθαίν ζεξεπηή  Γεξάθη ή αιεπνύ 
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(δ) Πώο ζα επεξεαζηεί ν πιεζπζκόο ηνπ γεξαθηνύ αλ κεησζνύλ νη λπθίηζεο; Γηθαηνινγείζηε ηελ 

απάληεζε ζαο.  

Μία από ηις πιο κάηω απανηήζεις              

        (0,5μ)                                                                                               

1. Αλ κεησζνύλ νη λπθίηζεο, ζα απμεζνύλ ηα πνληίθηα θαη έηζη ην γεξάθη ζα βξίζθεη πεξηζζόηεξε 

ηξνθή. 

2. Αλ κεησζνύλ νη λπθίηζεο, ε αιεπνύ ζα βξίζθεη ιηγόηεξε ηξνθή θαη ζα ηξώεη πεξηζζόηεξα πνληίθηα. 

Έηζη ηα γεξάθηα ζα βξίζθνπλ ιηγόηεξα πνληίθηα γηα λα ηξώλε.  

 
 

     
(ε) Να εμεγήζεηε πσο ζα επεξεαζηνύλ ηα δώα αλ όια ηα θπηά ζηακαηήζνπλ λα θάλνπλ 
θσηνζύλζεζε θαη εμαθαληζηνύλ.                     (0,5μ)                                                                                               
Σα θπηνθάγα δώα δελ ζα έρνπλ ηξνθή λα θάλε, ηα ζαξθνθάγα δώα δελ ζα βξίζθνπλ θπηνθάγα δώα 

λα θάλε, ηα πακθάγα δώα δελ ζα βξίζθνπλ νύηε δώα, νύηε θπηά. Έηζη ζα εμαθαληζηνύλ όινη νη 

νξγαληζκνί ηνπ νηθνζπζηήκαηνο. 

 

Θέκα 3ν  
 

Σα θπηά Α θαη Β είλαη ίδηα θαη πξάζηλα. Σν θπηό Α είλαη πνηηζκέλν θαη ην θπηό Β είλαη απόηηζην. Σν 

θπηό Γ έρεη θηηξηλνπξάζηλα θύιια. Σα ηξία θπηά (Α, Β, Γ) έκεηλαλ ζην ήιην θαη ηνλ αέξα γηα δύν 

κέξεο. ηε ζπλέρεηα πήξακε έλα θύιιν από θάζε θπηό. Κάλακε απνρξσκαηηζκό ηνπ θάζε θύιινπ 

θαη αλίρλεπζε ακύινπ. 

 

 
(α) Ι. Με πνην πγξό θάλακε απνρξσκαηηζκό ηνπ θύιινπ; Οηλόπλεπκα  

    ΙΙ. Με πνην πγξό θάλακε αλίρλεπζε ακύινπ; Ηώδην 

 
(β) Πνην είλαη ην απνηέιεζκα ηεο αλίρλεπζεο ακύινπ ζηα θύιια ησλ θπηώλ Α, Β, Γ. Να 
δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 
 
Φύιιν Α: Σν ηώδην από θηηξηλνθαθέ ζα γίλεη καύξν. Σν θπηό απηό είρε όιεο ηηο πξώηεο ύιεο (λεξό, 

δηνμείδην ηνπ άλζξαθα) θαη απαξαίηεηνπο παξάγνληεο (θσο, ρισξνθύιιε) γηα λα θάλεη 

θσηνζύλζεζε. Γη’ απηό παξάρζεθε άκπιν. 

 
Φύιιν Β: Σν ηώδην ζα παξακείλεη θηηξηλνθαθέ. Σν θπηό απηό δελ είρε κηα πξώηε ύιε, ην λεξό, γη 

απηό δελ έθαλε θσηνζύλζεζε. Γελ παξάρζεθε άκπιν. 

 

(2 x 0,25 = 0,5μ) 
 

(3 x 0,5 = 1,5μ) 
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Φύιιν Γ: Σν ηώδην από θηηξηλνθαθέ ζα γίλεη καύξν ζηελ πξάζηλε πεξηνρή ηνπ θύιινπ θαη ζα 

παξακείλεη θηηξηλνθαθέ ζηελ θίηξηλε πεξηνρή ηνπ θύιινπ. Γει. έθαλε θσηνζύλζεζε κόλν ζηελ 

πξάζηλε πεξηνρή, γηα απηό θαη αληρλεύηεθε ην άκπιν ζην πξάζηλν κέξνο. 

 

(γ) Ι. ε πνην νξγαλίδην ηνπ θπηηθνύ θπηηάξνπ γίλεηαη ε θσηνζύλζεζε; ηνλ ρισξνπιάζηε 

    ΙΙ. Πνηνο είλαη ν ξόινο ηεο ρισξνθύιιεο; Γεζκεύεη ην θσο  

 
(δ) Να γξάςεηε δύν ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε θσηνζύλζεζε είλαη πνιύ ζεκαληηθή γηα όινπο ηνπο 
δσληαλνύο νξγαληζκνύο ηνπ πιαλήηε. 
Δύο από ηοσς πιο κάηω λόγοσς   

 
Ι. Με ηε θσηνζύλζεζε παξάγεηαη νμπγόλν ην νπνίν είλαη απαξαίηεην γηα όινπο ηνπο δσληαλνύο 

νξγαληζκνύο. 

ΙΙ. Με ηε θσηνζύλζεζε δεζκεύεηαη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη θαζαξίδεηαη έηζη ε αηκόζθαηξα 

ΙΙΙ. Με ηε θσηνζύλζεζε παξάγνληαη ζξεπηηθέο νπζίεο θαη έηζη όινη νη νξγαληζκνί εμαζθαιίδνπλ ηελ 

ηξνθή ηνπο άκεζα (θπηνθάγνη, πακθάγνη) ή έκκεζα (ζαξθνθάγνη, πακθάγνη) από ηα θπηά. 

 
 
ΟΗ ΔΗΖΓΖΣΡΗΔ             Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 
 

…………………………..                                                                      …………………………..         
 Γήκεηξα Υαηδερακπή         Δπάγγεινο Γ. Υξηζηνδνύινπ 
 

…………………………..                       
 ηάισ Νηθνιάνπ                   

Ζ ΤΝΣΟΝΗΣΡΗΑ 
 

………………………….. 
βεηιάλα Φξαγγνπιίδνπ 

(2 x 0,25 = 0,5μ) 
 

(2 x 0,25 = 0,5μ) 
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ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΠ. ΑΝΔΡΕΑ ΕΜΠΑ                               ΦΟΛΙΚΗ ΦΡΟΝΙΑ 2013-2014 

 

ΓΡΑΠΣΕ ΠΡΟΑΓΨΓΙΚΕ  ΕΞΕΣΑΕΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 

 
ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ                             ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/6/2014 

 

ΣΑΞΗ: Α΄                                                     ΦΡΟΝΟ: 2.30 ώρες (7:30π.μ. – 10:00 π.μ.) 

                                                                                          Μαζί με τη Υυσική 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΨΝΤΜΟ: ................................................................................................... 

 

ΣΜΗΜΑ: ............... ΑΡ: ............   ΒΑΘΜΟ: ................................................................ 

          ΟΛΟΓΡΑΥΨ: ......................................................... 

                     ΤΠΟΓΡΑΥΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: .................................... 

 

ΟΔΗΓΙΕ: Να γράφετε μόνο με μπλε πέννα. 

  Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού υγρού. 

  Σο εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 9 (εννιά) σελίδες. 

 

ΜΕΡΟ Α΄ : Αποτελείται από τέσσερις (4) ερωτήσεις. Να απαντήσετε Ε 

ΟΛΕ ΣΙ ΕΡΩΣΗΕΙ. Σο μέρος Α’ βαθμολογείται συνολικά με 15 

μονάδες. 

 

1. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις που αναφέρονται στη 

φωτοσύνθεση με τις κατάλληλες λέξεις. 

                      (4 Φ 1 μονάδες) 

Οι χλωροπλάστες είναι οργανίδια του φυτικού κυττάρου, που 

περιέχουν την πράσινη χρωστική ουσία που ονομάζεται χλωροφύλλη . 

Σα  φυτά με τη βοήθεια αυτής της χρωστικής δεσμεύουν μέρος της 

φωτεινής ενέργειας του ήλιου και την αποθηκεύουν σε θρεπτικές 

ουσίες, όπως το άμυλο/ γλυκόζη . 

 

2. Να τοποθετήσετε τους όρους που αντιστοιχούν στα επίπεδα οργάνωσης 

του οργανισμού με την κατάλληλη σειρά, ξεκινώντας από την πιο 

πολύπλοκη έννοια ώστε να φτάσετε στην πιο απλή έννοια.   

                                (4 Φ 1 μονάδες) 

 

1. οργανισμός → 2.  οργανικό σύστημα → 3. → όργανο 

4. ιστός → 5. κύτταρο.  

 

 



  ελίδα 2 

 

3. Α. Ποια είναι η βασική δομική διαφορά μεταξύ ενός γάτου και ενός 

χταποδιού;                   (1 μονάδα) 

        Ο γάτος έχει σπονδυλική στήλη ενώ το χταπόδι δεν έχει. 

 

 

     Β. ε ποιες δύο (2) μεγάλες συνομοταξίες χωρίζουμε τους οργανισμούς 

του Βασιλείου των Ζώων.                    (2 Φ 1 μονάδες) 

i. σπονδυλωτά,      ii . ασπόνδυλα 

 

4. Να χαρακτηρίσετε ως () τις σωστές και ως (Λ) τις λανθασμένες 

δηλώσεις.                             (4 Φ  1 μονάδες) 

 

 

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

Α. Η κρυψορχία μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα στειρότητας 

στον άντρα. 

Λ 

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

Β. Η παραγωγή σπερματοζωαρίων στα αγόρια αρχίζει από τη 

γέννησή τους. 

 

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

 

Γ. Η φίμωση στα αγόρια είναι μια παθολογική κατάσταση. 

 

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

 

Δ. Κατά την εκσπερμάτωση απελευθερώνεται το σπέρμα. 

 

 

ΜΕΡΟ Β΄: Αποτελείται από πέντε (5) ερωτήσεις. Να απαντήσετε μόνο τις 

ΣΕΕΡΙ ΑΠΟ ΣΙ ΠΕΝΣΕ ερωτήσεις. Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 

5 μονάδες. 

 

1. Α. Να σχηματίσετε μια τροφική αλυσίδα που να συμμετέχουν οι 

οργανισμοί που σας δίνονται:                (4 Φ 0,5 μονάδες) 

χορτάρι,  φίδι, σπιζαετός, λαγός. 

 χορτάρι →  λαγός → φίδι → σπιζαετός 

 

     Β. Να αναφέρετε τα τρία (3) κοινά χαρακτηριστικά που    

παρουσιάζουν οι τροφικές αλυσίδες.                  (3 Φ 1 μονάδες) 

 

i. Όλες οι τροφικές αλυσίδες έχουν στη βάση τους τα φυτά. 

ii. το ενδιάμεσο των τροφικών αλυσίδων υπάρχουν ένας ή 

περισσότεροι από ένας οργανισμοί. 

iii. το τέλος των τροφικών αλυσίδων υπάρχει πάντα  κορυφαίος 

θηρευτής 



  ελίδα 3 

2. Σο παρακάτω πείραμα έγινε από τους μαθητές  σ’ ένα εργαστήριο 

Βιολογίας προκειμένου να διαπιστωθεί αν στα φυτά α και β γίνεται η 

διαδικασία της φωτοσύνθεσης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Α. Ποιον παράγοντα ή πρώτη ύλη της φωτοσύνθεσης μετέβαλαν οι 

μαθητές στο πιο πάνω πείραμα;               (1 μονάδα) 

 νερό 

 

      Β. Σα παιδιά για να διαπιστώσουν αν έγινε φωτοσύνθεση στα φυτά α 

και β έκοψαν ένα φύλλο από το κάθε φυτό, το αποχρωμάτισαν και στη 

συνέχεια έβαλαν στα φύλλα μερικές σταγόνες διαλύματος ιωδίου. Να 

καταγράψετε τις παρατηρήσεις τους στον πίνακα που ακολουθεί.  

              (2 Φ 1 μονάδες) 

 ΦΡΨΜΑ ΔΙΑΛΤΜΑΣΟ ΙΨΔΙΟΤ 

ΑΠΟΦΡΨΜΑΣΙΜΕΝΟ 

ΥΤΛΛΟ ΑΠΟ ΣΟ 

ΥΤΣΟ α 

 

κιτρινοκαφέ 

ΑΠΟΦΡΨΜΑΣΙΜΕΝΟ 

ΥΤΛΛΟ ΑΠΟ ΣΟ 

ΥΤΣΟ β 

 

Μπλε σκούρο ή μαύρο 

 

       Γ. Ποιο από τα δύο (2) φυτά, το α ή το β, έκανε φωτοσύνθεση; Να 

δικαιολογήσετε την απάντησή σας με βάση τις παρατηρήσεις σας από τον 

προηγούμενο πίνακα.                                   (1 μονάδα) 

Σο φυτό β. Η χρωματική αλλαγή του ιωδίου οφείλεται στην παρουσία του 

αμύλου που παράχθηκε κατά τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης.       

             

        Δ. Να εξηγήσετε τον τρόπο με τον οποίο τα δάση συμβάλλουν στη 

μείωση του φαινομένου του θερμοκηπίου.               (1 μονάδα) 

Σα δάση μειώνουν την ατμοσφαιρική ρύπανση και το φαινόμενο του 

θερμοκηπίου με τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης. Δεσμεύουν το διοξείδιο 

του άνθρακα από την ατμόσφαιρα και παράγουν οξυγόνο το οποίο που 

απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα     



  ελίδα 4 

3. Α. Να γράψετε τις ενδείξεις 1- 4  του παρακάτω σχήματος.         

                  (4 Φ 0,5  μονάδες) 

 
 

      Β. Να συμπληρώσετε στον παρακάτω πίνακα το όνομα του 

οργανιδίου στο οποίο επιτελείται η κάθε λειτουργία του κυττάρου.         

                                 (3 Φ 1 μονάδες) 

 

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΔΙΟΤ ΟΝΟΜΑ ΟΡΓΑΝΙΔΙΟΤ 

Περιέχει το γενετικό υλικό DNA. 

 

πυρήνας 

Περιβάλλει το κύτταρο και ελέγχει 

την είσοδο και έξοδο ουσιών. 

Κυτταρική ή πλασματική 

μεβράνη 

Αποτελεί αποθήκη νερού και άλλων 

ουσιών στο φυτικό κύτταρο. 
χυμοτόπιο 

 

4. Α. Να γράψετε τα όργανα του ανθρώπινου σώματος με τις ενδείξεις 1-4 

στον πίνακα που ακολουθεί. τη συνέχεια να γράψετε δίπλα από κάθε 

όργανο το όνομα του οργανικού συστήματος που αυτό ανήκει.  

                   (8 Φ 0,5 μονάδες) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Β. Να ονομάσετε το όργανο του ανθρώπινου οργανισμού που είναι 

υπεύθυνο για τις ακόλουθες λειτουργίες.                               (2 x 0,5 μονάδες)                                                                                       

i. Λειτουργεί σαν αντλία του αίματος: καρδιά 

ii. Φρησιμεύει για την αναπνοή: 5: πνέυμονες 

ΟΡΓΑΝΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΤΣΗΜΑ 

1: πνεύμονες αναπνευστικό σύστημα 

2: καρδιά κυκλοφορικό σύστημα 

3: στομάχι πεπτικό σύστημα 

4: νεφρά ουροποιητικό σύστημα 

1. κστταρική ή πλασματική     

μεβράνη 

2. πσρήνας 

3. τλωροπλάστης 

4. τσμοτόπιο 



  ελίδα 5 

5. Α. υμπληρώστε την ακροστιχίδα που ακολουθεί και αφορά το 

γεννητικό σύστημα του άντρα.  Κάθε τετραγωνάκι αντιστοιχεί σε 

ένα γράμμα της λέξης.                (6 Φ 0,5 μονάδες) 

 

ΟΡΙΖΟΝΣΙΑ: 

1. Τπάρχουν δύο σε κάθε άντρα. Παράγουν τα σπερματοζωάρια και 

διάφορα εκκρίματα. 

2. Περιελιγμένος  σωλήνας μήκους 6 μέτρων που αποθηκεύει 

προσωρινά τα σπερματοζωάρια και παράγει εκκρίματα. 

3. Με αυτή διοχετεύονται έξω από το σώμα του άντρα τα ούρα και 

το σπέρμα. 

ΚΑΘΕΣΑ: 

4. Εξωτερικό όργανο, δερμάτινος σάκος που εξασφαλίζει 

χαμηλότερη θερμοκρασία στα γεννητικά κύτταρα του άντρα. 

5. Είναι το εξωτερικό σαρκώδες μακρόστενο όργανο του άντρα. 

6. Βρίσκεται μπροστά από την ουροδόχο κύστη και είναι ένας 

μικρός αδένας σε σχήμα κάστανου. 

 

     Β. Από τι αποτελείται το σπέρμα;                                    (1 μονάδα) 

Από τα σπερματοζωάρια και τα εκκρίματα 

 

     Γ. Να αναφέρετε τα δύο (2) χαρακτηριστικά του σπερματοζωαρίου που 

βοηθούν στην κίνησή του.                (1 μονάδα) 

Σο υδροδυναμικό σχήμα της κεφαλής και η ουρά. 

 

      5         

      Π     6    

      Ε     Π    

 4     Ο     Ρ    

1 Ο Ρ Χ Ε Ι      Ο    

               

 Χ          Σ    

2 Ε Π Ι Δ Τ Δ Ι Μ Ι Δ Α    

 Ο          Σ    

       3 Ο Τ Ρ Η Θ Ρ Α 

               



  ελίδα 6 

ΜΕΡΟ Γ΄: Αποτελείται από δύο (2) ερωτήσεις. Να απαντήσετε μόνο στη 

ΜΙΑ ΑΠΟ ΣΙ ΔΤΟ ερωτήσεις. Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 15 

μονάδες.  

 

1. Παρακάτω σας δίνεται ένα τροφικό πλέγμα. Αφού το μελετήσετε να 

απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν. 

 
Α. Να ονομάσετε:         (5 Φ 1 μονάδες) 

 

α. Έναν κορυφαίο θηρευτή κουκουβάγια 

β. Ένα σαρκοφάγο οργανισμό φίδι 

γ. Έναν καταναλωτή κουνάβι 

δ. Έναν παραγωγό  σιτάρι 

ε. Ένα φυτοφάγο οργανισμό ακρίδα 

 

    Β. Με βάση το πιο πάνω τροφικό πλέγμα να σχεδιάσετε μια τροφική 

αλυσίδα στην οποία να συμμετέχουν τέσσερις οργανισμοί.(4 Φ 1 μονάδες) 

 

 σιτάρι →  σπουργίτι → φίδι → κουκουβάγια 

 

     Γ. Να αναφέρετε ένα ζευγάρι οργανισμών που αποτελούν θήραμα και 

θηρευτή με βάση το πιο πάνω τροφικό πλέγμα.                     (2 Φ 1 μονάδες) 

 

ΘΗΡΑΜΑ ΘΗΡΕΤΣΗ 

φίδι σπουργίτι 

 



  ελίδα 7 

    Δ. Να αναφέρετε δύο οργανισμούς που ανταγωνίζονται μεταξύ τους 

για την τροφή, καθώς και την τροφή για την οποία ανταγωνίζονται.    

  (3 Φ 1 μονάδες) 

 

ΟΡΓΑΝΙΜΟ 1 ΟΡΓΑΝΙΜΟ 2 ΣΡΟΥΗ 

φίδι κουνάβι ακρίδα 

 

    Ε. Πώς θα επηρεαστεί ο πληθυσμός της κουκουβάγιας αν μειωθεί ο 

πληθυσμός των φιδιών, στο πιο πάνω τροφικό πλέγμα;                (1 μονάδα) 

Η κουκουβάγια θα καταναλώνει τότε περισσότερα κουνάβια, οπότε με 

την πάροδο του χρόνου θα επηρεαστεί αρνητικά ο πληθυσμός των 

κουναβιών λόγω της υπερκατανάλωσης του από την κουκουβάγια. Αυτό 

το γεγονός θα οδηγήσει σε  αρνητικές συνέπειες  και τον πληθυσμό της 

κουκουβάγιας.  

 

2. A. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα δίνοντας το όνομα του        

επιπέδου ταξινόμησης για τα πιο κάτω είδη.                      (7 Φ 0,5 μονάδες) 

 
ΣΑΞΙΝΟΜΙΚΗ 

ΟΜΑΔΑ 

 

 

 

 

 

 

Βασίλειο Ζώα Ζώα Ζώα 

υνομοταξία πονδυλωτά πονδυλωτά πονδυλωτά 

Ομοταξία Θηλαστικά Θηλαστικά Θηλαστικά 

Σάξη Πρωτεύοντα αρκοφάγα Πρωτεύοντα 

Τπόταξη Ανθρωποειδή Αιλουροειδή Ανθρωποειδή 

Οικογένεια Ανθρωπίδες Αιλουρίδες Ανθρωπίδες 

Γένος Homo Felis Pan 

Είδος Homo sapiens Felis catus Pan troglodytes 

 

    Β. Να συμπληρώσετε την πρόταση που ακολουθεί.                    (1 μονάδα) 

 

Οι οργανισμοί που μπορούν να ζευγαρώσουν ελεύθερα και  παράγουν 

γόνιμους απογόνους, ανήκουν στο ίδιο _ ΕΙΔΟΣ_ _ _ _ . 



  ελίδα 8 

     Γ.  i. Να βρείτε στο παρακάτω κρυπτόλεξο τις πέντε (5) μεγάλες  

ταξινομικές ομάδες στις οποίες κατατάσσονται οι ζωντανοί οργανισμοί.  

                              (5 Φ 0,5 μονάδες) 

Υ Χ Μ Ρ Π Θ Ρ Ι Α 

Π Σ Τ Ν Ρ Β Ζ Ψ Α 

 Ψ Κ Υ Ψ Σ Λ Ε Σ 

Ρ Ψ Η Μ Σ Ν Ε Μ Α 

Κ Π Σ Κ Ι Σ Α Υ Υ 

Θ Η Ε Ψ  Χ Π Α Τ 

Π Κ  Φ Σ Τ Ε Δ Σ 

Κ Ρ Ψ Γ Α Ρ Σ Ε Α 

Λ Δ Φ Σ Ρ Κ  Υ Ζ 

Μ Ο Ν Η Ρ Η Υ Κ Λ 

 

 ii. Πώς ονομάζονται με μια λέξη οι πέντε (5) ταξινομικές ομάδες 

οργανισμών που βρήκατε πιο πάνω;              (1 μονάδα) 

 Βασίλεια 

 

      Δ. Να ταξινομήσετε στις ομάδες Ι και ΙΙ του πίνακα που ακολουθεί τα 

λουλούδια Α- Ε, χρησιμοποιώντας ένα συγκεκριμένο κριτήριο. τη 

συνέχεια να γράψετε το κριτήριο που έχετε χρησιμοποιήσει. 

                      (3 Φ 1 μονάδες) 

        Α         Β         Γ         Δ          Ε 

 

      

 

 

 

 

 

 ΟΜΑΔΑ Ι ΟΜΑΔΑ ΙΙ 

ΛΟΤΛΟΤΔΙΑ ΠΟΤ 

ΑΝΗΚΟΤΝ 

 

Α,Β,Δ,Ε 

 

Γ 

 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 

ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ 

 

Σα λουλούδια της ομάδας Ι έχουν όλα τα 

πέταλα τους  

ενώ της Γ δεν έχουν όλα τα πέταλα τους. 

* Τπάρχουν περισσότερες τις μιας σωστές απαντήσεις, σύμφωνα με το 

κριτήριο που θα χρησιμοποιήσουν οι μαθητές. 

 

ΜΕΡΗ ΛΟΤΛΟΤΔΙΟΤ 



  ελίδα 9 

     Ε. Να γράψετε για το κάθε ζώο του πίνακα δύο (2) χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα που το κατατάσσουν στην ομοταξία στην οποία ανήκει.                      

           (4 Φ 1 μονάδες)

                  

 ΟΜΟΣΑΞΙΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΓΝΩΡΙΜΑΣΑ 

 

 

 

 

ΘΗΛΑΣΙΚΑ 

1.  γεννούν ζωντανά μικρά 

2.  το δέρμα τους καλύπτεται με 

τρίχες. 

 

 

 

 

ΠΣΗΝΑ 

1. γεννούν αυγά 

2. το δέρμα τους καλύπτεται με 

φτερά. 

 

 

ΣΕΛΟ ΕΞΕΣΑΣΙΚΟΤ ΔΟΚΙΜΙΟΤ 

 

 

 

 

 

 

  

Η Διευθύντρια 

 

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

Δρ Κουκάν Ειρήνη 

 

 

  
  

 

          



 

Σελίδα 1 

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΑΝΑΓΗΑ ΘΔΟΚΔΠΑΣΖ      ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ: 2013-2014 
                              

                  ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΣΖ ΒΗΟΛΟΓΗΑ    
 ΣΑΞΖ: Α’ ΓΤΜΝΑΗΟΤ 

                                                                                                                       ΒΑΘΜΟ 
ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1:30’ 
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ: 10/06/2014    
                                               
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: ......................................................................... 
ΣΜΖΜΑ: .............    
ΑΡΗΘΜΟ: .......... 

 

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΔ ΛΤΔΗ 
 

ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΓΟΚΗΜΗΟ ΑΠΟΣΔΛΔΗΣΑΗ ΑΠΟ ΟΚΣΩ (8) ΔΛΗΓΔ. 
 

 

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

 
1. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάηω πξνηάζεηο.                                                                
(4 x 0,25 = 1μ) 
 
1α. Σν ζειπθό γελλεηηθό θύηηαξν νλνκάδεηαη ωάξην. 

1β. Ζ εκθύηεπζε θη αλάπηπμε ηνπ εκβξύνπ γίλεηαη ζηε κήηξα. 

1γ.Ζ δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ην ζπεξκαηνδσάξην ελώλεηαη κε ην σάξην ιέγεηαη 

γνληκνπνίεζε. 

1δ. Ζ έμνδνο ηνπ σαξίνπ από ηελ σνζήθε νλνκάδεηαη ωνξξεμία. 

 

 
2. Οη πην θάησ όξνη δελ είλαη ζηε ζσζηή ζεηξά:  (4 x 0,25 = 1 μ) 

 

                                                                          

Ηζηόο,   Κύηηαξν,   Οξγαληθό ζύζηεκα,   Όξγαλν 

 

 

Να βάιεηε ζηε ζσζηή ζεηξά ηνπο πην πάλσ όξνπο, ώζηε λα θηάζεηε από ηνλ πην απιό ζηνλ 

πην ζύλζεην. 

 

Κύηηαξν → Ηζηόο → Όξγαλν → Οξγαληθό ζύζηεκα → Οξγαληζκόο 

 

 

 

 

 



 

 Σελίδα 2 

 

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

από ηνλ θάζε νξγαληζκό ην Βαζίιεην ζην νπνίν απηόο αλήθεη.  (4 x 0,25 = 1 μ) 

                                                           

 

4. Να αληηζηνηρίζεηε ηα πην θάησ όξγαλα κε ηε ζσζηή ζέζε ηνπο ζηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό. 
(4 x 0,25 = 1 μ) 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Εωληαλόο Οξγαληζκόο 

 

 
 

 
 
  

 

 
 

ΑΤΡΑ ΚΑΡΟΣΟ ΜΑΝΗΣΑΡΗ ΑΜΟΗΒΑΓΑ 

Βαζίιεην δωληαλώλ νξγαληζκώλ Εώα Φπηά Μύθεηεο Πξώηηζηα 



 

 Σελίδα 3 

 
 
5. Να αλαθέξεηε κηα (1) αιιαγή πνπ ζπκβαίλεη ζην ζώκα ησλ θνξηηζηώλ θαη κηα (1) αιιαγή  
πνπ ζπκβαίλεη ζην ζώκα ησλ αγνξηώλ θαηά ηελ εθεβεία. (2 x 0,5 = 1 μ) 
 
Κνξίηζηα: ζειίδα 216, δξαζηεξηόηεηα 6.7.4, (π.ρ. νη γνθνί κεγαιώλνπλ). 

 

Αγόξηα: ζειίδα 215, δξαζηεξηόηεηα 6.7.2, (π.ρ. νη ώκνη γίλνληαη πην πιαηηνί). 

  

6. Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα ηνπ γπλαηθείνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ θαίλνληαη ζην 
παξαθάησ ζρεδηάγξακκα. (4 x 0,25 = 1 μ) 
 
 

 
 
 
 

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

 
 
1. Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα, ρξεζηκνπνηώληαο ηνπο θαηάιιεινπο νξγαληζκνύο 

πνπ ππάξρνπλ ζηε ζπγθεθξηκέλε ηξνθηθή αιπζίδα:  (4 x 0,5 = 2 μ) 

ρνξηάξη → πνληίθη → θίδη → γεξάθη       

 

αξθνθάγνο Φίδη ή γεξάθη 

Παξαγωγόο Χνξηάξη 

Κνξπθαίνο Θεξεπηήο Γεξάθη 

Φπηνθάγνο Πνληίθη 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΡΓΑΝΟ 

1: θόιπνο 

2: ηξάρεινο 

3: κήηξα 

4: ωνζήθε 



 

 Σελίδα 4 

2α. Να γξάςεηε ζηα πιαίζηα ηνπ 2β ηελ νκνηαμία ζηελ νπνία αλήθεη ην θαζέλα από ηα πην 
θάησ δώα.  (2 x 0,5 = 1μ) 
 
2β. Να γξάςεηε έλα ραξαθηεξηζηηθό γλώξηζκα γηα θαζεκηά νκνηαμία, ζηελ νπνία αλήθεη ην 
θάζε δών πνπ θαίλεηαη πην θάησ. (2 x 0,5 = 1μ) 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 
 
 

 

3.Να αλαθέξεηε δύν (2) δηαθνξέο κεηαμύ ζπεξκαηνδσαξίνπ θαη σαξίνπ, ζπκπιεξώλνληαο 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα. (4 x 0,5 = 2 μ) 

 

ΓΗΑΦΟΡΔ 

ΠΔΡΜΑΣΟΕΩΑΡΗΟ ΩΑΡΗΟ 

Πνιύ κηθξό κέγεζνο Μεγάιν κέγεζνο 

Κηλείηαη γξήγνξα, ελεξγεηηθά, κε ηε 
βνήζεηα ηεο νπξάο 

Κηλείηαη αξγά, παζεηηθά 

 

 

Οκνηαμία: Θειαζηηθά 

 

 

Υαξαθηεξηζηηθό: 

1. Πίλαθαο δξαζηεξηόηεηαο 2.6.3, ζειίδα 57, (π.ρ. ην 

δέξκα ηνπο θαιύπηεηαη ,θαηά θαλόλα, κε ηξίρεο).   

 

 

Οκνηαμία: Πηελά 

 

 

Υαξαθηεξηζηηθό: 

1. Πίλαθαο δξαζηεξηόηεηαο 2.6.3, ζειίδα 57, (π.ρ. ην 

δέξκα ηνπο θαιύπηεηαη κε θηεξά). 

 



 

 Σελίδα 5 

4. Ζ Διέλε είλαη 26 ρξνλώλ θαη είλαη παληξεκέλε κε ηνλ Πάξε. Ζ Διέλε έρεη θαλνληθό 

θαηακήλην θύθιν 28 εκεξώλ. Απνθάζηζαλ λα θάλνπλ έλα παηδάθη θαη ζθέθηνληαη όηη πξέπεη λα 

βξνπλ πνηεο είλαη νη γόληκεο κέξεο ηνπ θύθινπ ηεο Διέλεο (θξίζηκε πεξίνδνο) γηα λα κπνξέζεη 

λα γίλεη ε γνληκνπνίεζε. Να απαληήζεηε ζηα επόκελα εξσηήκαηα. 

 

4α. Να ππνινγίζεηε πνηεο κέξεο ηνπ θαηακήληνπ θύθινπ, ε Διέλε, αλ έρεη ζεμνπαιηθή επαθή 

κπνξεί λα κείλεη έγθπνο, δεδνκέλνπ όηη είρε «πεξίνδν» (πξώηε κέξα ηνπ θύθινπ ηεο) ηελ 

Πξωηνκαγηά (1 Μαΐνπ). (1μ) 

Ζ θξίζηκε πεξίνδνο είλαη 11-16 Μαΐνπ. 

 

4β. Αλ ε Διέλε δε κείλεη έγθπνο, πόηε πξνβιέπεηε λα έρεη ηελ επόκελή ηεο «πεξίνδν»;  (1μ) 

 

Πξνβιέπεηαη λα έρεη ηελ επόκελή ηεο πεξίνδν ζηηο 29 Μαΐνπ. 

 

 

5. Να βάιεηε ηηο θαηάιιειεο έλλνηεο ζηα θνπηάθηα ώζηε λα ζρεκαηηζηεί ε δηαδηθαζία ηεο 
θσηνζύλζεζεο. (4 x 0,5 = 2μ) 
 

 
 
 
6α. ε πνηεο δύν ζπλνκνηαμίεο δηαθξίλεηαη ην Βαζίιεην ησλ δώσλ; Να ζπκπιεξώζεηε ην πην 
θάησ ζρεδηάγξακκα. (2 x 0,5 = 1 μ) 

 
 
6β. Να θαηαγξάςεηε ην θύξην ραξαθηεξηζηηθό πνπ δηαθνξνπνηεί ηεο δύν πην πάλσ 
ζπλνκνηαμίεο.  (1μ)   
 
Τα ζπνλδπιωηά έρνπλ ζπνλδπιηθή ζηήιε, ελώ ηα αζπόλδπια δελ έρνπλ ζπνλδπιηθή 

ζηήιε. 

 



 

 Σελίδα 6 

 

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

 

1α. Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα ηνπ αλδξηθνύ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ θαίλνληαη ζην 

παξαθάησ ζρεδηάγξακκα. (4 x 0,25 = 1 μ) 

 

 

 

 

 

 

1β. Να αλαθέξεηε κηα (1) βαζηθή ιεηηνπξγία ησλ όξρεσλ. (1 μ) 

Παξάγνπλ ηα ζπεξκαηνδωάξηα θαη δηάθνξα εθθξίκαηα. 

 

1γ. Nα αληηζηνηρίζεηε δίπια από ηνλ αξηζκό θάζε νξγάλνπ ην γξάκκα κε ηελ αληίζηνηρε 
ιεηηνπξγία πνπ βξίζθεηαη ζηε δεμηά πιεπξά ηνπ πίλαθα. (4 x 0,25 = 1μ) 
 

 Αληηζηνίρεζε          
 

1. Γ 
 

2. Α 
 

3. Β 
 

4. Γ 
 

      
   

 
 

 ΟΡΓΑΝΟ 

1. σνζήθε 
 

2. σαγσγόο 
 

3. πένο 
 

4. 
 

όζρεν 

 ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

Α. πλάληεζε ζπεξκαηνδσαξίνπ κε ην 
σάξην. 
 

 

Β. Γηνρέηεπζε ηνπ ζπέξκαηνο ζηνλ θόιπν ηεο 
γπλαίθαο θαηά ηε ζεμνπαιηθή επαθή. 
  

 

Γ. Παξαγσγή σαξίσλ. 
 

  

Γ. 
 

Γεξκάηηλνο ζάθνο πνπ πεξηέρεη ηνπο δύν 
όξρεηο. 
 

 



 

 Σελίδα 7 

 
2α. Να βάιεηε ηα κέξε πνπ ιείπνπλ ζην πην θάησ νπηηθό κηθξνζθόπην. (1μ) 
 

 
 

2β. Να γξάςεηε ηα κέξε 1-3 ηνπ δσηθνύ θπηηάξνπ πνπ απεηθνλίδεηαη πην θάησ. (0.75μ) 
 

 
 
2γ. Να γξάςεηε κία (1) ιεηηνπξγία πνπ εθηειεί ην κέξνο κε ηνλ αξηζκό 1; (1μ) 
 
Διέγρεη πνηεο νπζίεο κπαίλνπλ ή βγαίλνπλ από ην θύηηαξν. 

 

2δ. Να αλαθέξεηε έλα νξγαλίδην πνπ ΓΔΝ ππάξρεη ζηα δσηθά θύηηαξα. (0.25μ) 

Χιωξνπιάζηεο ή κεγάιν ρπκνηόπην. 

 

ΜΔΡΖ ΕΩΗΚΟΤ ΚΤΣΣΑΡΟΤ 

 
1. Κπηηαξηθή ή πιαζκαηηθή κεκβξάλε 

 
2.Ππξήλαο 

 
3.Κπηηαξόπιαζκα 



 

 Σελίδα 8 

 

3.Ζ Άλλα πήξε δύν πξάζηλα, πνηηζκέλα θπηά γεξαληνύ, (α) θαη (β), ηα νπνία είρε θαιύςεη θαη 
θιείζεη αεξνζηεγώο κε δηαθαλέο ζαθνύιη. Πξνεγνπκέλσο πάλσ ζηε γιάζηξα ηνπ θπηνύ (α) 
είρε ηνπνζεηήζεη έλα πνηήξη δέζεσο κε δηάιπκα θαπζηηθνύ λαηξίνπ. Μεηά ηνπνζέηεζε ηα δύν 
θπηά ζηνλ ήιην γηα 3-4 κέξεο. 
 
 

 
 
3α. Να γξάςεηε ηξεηο (3) παξάγνληεο πνπ θξάηεζε ζηαζεξνύο ζην πείξακά ηεο ε Άλλα. 
(0.75μ) 
 
Φωο, όκνηα θπηά (κε ίδηα πνζόηεηα ριωξνθύιιεο), πνζόηεηα λεξνύ. 

 

3β. Πνηα ηδηόηεηα έρεη ην θαπζηηθό λάηξην πνπ ρξεζηκνπνηήζακε ζην πείξακά καο; (0.5μ) 

Τν θαπζηηθό λάηξην έρεη ηελ ηδηόηεηα λα δεζκεύεη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα. 

 

3γ. Πνηεο πηζηεύεηε ήηαλ νη παξαηεξήζεηο ηεο Άλλαο κεηά ηε ρξήζε 2-3 ζηαγόλσλ δηαιύκαηνο 
ησδίνπ ζηα δύν απνρξσκαηηζκέλα θύιια ησλ θπηώλ (α) θαη(β); (1μ) 
 
Σην απνρξωκαηηζκέλν θύιιν ηνπ (α) θπηνύ ην δηάιπκα ηωδίνπ δελ άιιαμε ρξώκα, ελώ 

ζην απνρξωκαηηζκέλν θύιιν ηνπ (β) θπηνύ ην ρξώκα ηνπ ηωδίνπ από θαθέ-θίηξηλν 

έγηλε κπιε ζθνύξν. 

 
3δ. ε πνην ζπκπέξαζκα πηζηεύεηε όηη θαηέιεμε ε Άλλα θάλνληαο ην πην πάλσ πείξακα; 
(0.75μ) 
 
Ζ Άλλα θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα όηη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα είλαη απαξαίηεηε πξώηε 

ύιε γηα λα γίλεη ε θωηνζύλζεζε. 

 

Δηζεγήηξηεο                                πληνληζηήο Β.Γ.                                 Γηεπζπληήο                                      

 

Μαξία Φηιίππνπ                  Υξηζηόδνπινο Υξηζηνδνύινπ                   Γεκήηξεο Νηθνιάνπ                                      

Διέλε Κωλζηαληίλνπ 



ΓΤΜΝΑΙΟ ΛΤΚΔΙΟ  ΠΟΛΔΜΙΟΤ                              ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ: 2013-14 

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ    

ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 

Λύζειρ  

Μέπορ Α  

1) 
 

 

 

 

 

 

Έμβιο  
 

Νεκρό  Άβιο  Έμβιο  

 

2) Παξαηήξεζε – Δξώηεκα – Τπόζεζε – Πείξακα – Απνηειέζκαηα – πκπέξαζκα 

3) Βηνπνηθηιόηεηα – είλαη ε ηεξάζηηα πνηθηιία νξγαληζκώλ πνπ θαηνηθεί , βξίζθεηαη ζε 

νιόθιεξε ηε Γε. 

Νεθξά ζώκαηα – είλαη ηα ζώκαηα πνπ δελ έρνπλ δωή αιιά θάπνηε είραλ. 

4)  

  
 

 

 

Κπθινθνξηθό  Εξεηζηηθό  
 
 

Αλαπλεπζηηθό  Μπτθό  

 

5)  I) Αξζεληθό γελλεηηθό θύηηαξν , ζπεξκαηνδωάξην 

II) 1= ππξήλαο     2= θεθαιή   3= νπξά  

6) A)  πλνκνηαμία = πνλδπιωηά  

               πλνκνηαμία = Αζπόλδπια  

Β) Σα ζπνλδπιωηά έρνπλ ζπνλδπιηθή ζηήιε ελώ ηα αζπόλδπιά δελ έρνπλ. 

 

 

 

 



Μέπορ Β 

1) Α)  

Όξγαλν Όλνκα νξγάλνπ Λεηηνπξγία νξγάλνπ 

 
 
 
 
 

 
Σσκώτι ή Ήπαρ 

Τν όξγαλν απηό απαιιάζζεη 
ηνλ νξγαληζκό από βλαβερές   
Οπζίεο , ηηο νπνίεο ζηέιλεη ζην 
αίκα. 

 
 
 
 
 

 
Στομάτι  

Σην όξγαλν απηό απνζεθεύεηαη 
πξνζσξηλά η τροφή  θαη 
ζπλερίδεηαη ε πέςε πνπ 
μεθίλεζε ζην ζηόκα. 

 

Οξγαληθό Σύζηεκα  Όξγαλα  

 

Αλαπαξαγσγηθό Σύζηεκα  

Ωαγσγόο , κήηξα , σνζήθε , θόιπνο  

Όξρεηο , πένο , επηδηδπκίδα ,νπξήζξα  

Πεπηηθό Σύζηεκα  Οηζνθάγνο , θάξπγγαο , ζηνκάρη , ιεπηό 

έληεξν , παρύ έληεξν,  

ζηνκαηηθή θνηιόηεηα , πξσθηόο  

 

2)  

  

Κξηηήξηα ηαμηλόκεζεο δωληαλώλ νξγαληζκώλ εηξά πξνηεξαηόηεηαο 

εθαξκνγήο θξηηεξίνπ 

 Σα θύηηαξα  κε ηα νπνία δνκείηαη ν νξγαληζκόο είλαη θύηηαξα κε ππξήλα ή ρωξίο ππξήλα . 2 

 Πώο ν νξγαληζκόο εμαζθαιίδεη ηελ ηξνθή ηνπ; 4 

Πόζα θύηηαξα ρξεηάδνληαη γηα λα δνκεζεί ν νξγαληζκόο. 1 

Σα θύηηαξα κε ηα νπνία δνκείηαη ν νξγαληζκόο είλαη θύηηαξα κε θπηηαξηθό ηνίρωκα ή ρωξίο 

θπηηαξηθό ηνίρωκα. 
3 

 

Μονήρη  Πρώτιςτα  Φυτά  Ζώα  Μφκητεσ  



3) Α)  1= ωαγωγόο  2= ωνζήθε   3= θόιπνο  4= κήηξα  5= ηξάρεινο  

        Β) Σξηρνθπΐα ζην πξόζωπν , ζηηο καζράιεο , ζην ζηήζνο θαη ζηα γελλεηηθά όξγαλα. Βαζαίλεη ε 

θωλή  γίλεηαη πην ρνληξή , έληνλε κπξωδηά  , έληνλε κπϊθή αλάπηπμε ζηνπο ώκνπο θαη αλάπηπμε ηωλ 

γελλεηηθώλ νξγάλωλ. 

   

4) Α) 1= πιαζκαηηθή κεκβξάλε           2= Ππξήλαο  

Β) Πιαζκαηηθή κεκβξάλε – κηηνρόλδξηα – θπηηαξηθό ηνίρωκα – ρπκνηόπην 

Γ) Η ακνηβάδα είλαη επθαξπωηηθό αθνύ έρεη ππξήλα ελώ ν ζηαθπιόθνθθνο πξνθαξπωηηθό αθνύ δελ 

έρεη ππξήλα    

5) Α) 

  

Ζσηθνί νξγαληζκνί Οκνηαμία 
 

 
 
 
 

 
Ψάξηα  

 
 
 
 

 
Θειαζηηθά  

 
 
 
 

 
Εξπεηά  

 
 
 
 
 

 
Ακθίβηα 

 
 
 
 
 
 

 
 
Πηελά  

Β) Σν δειθίλη γελλά δωληαλά θαη έρεη καζηνύο ελώ ν θαξραξίαο γελλά απγά . Σν δειθίλη αλαπλέεη κε 

πλεύκνλεο ελώ ν θαξραξίαο κε βξάγρηα . Σν δειθίλη δελ έρεη ιέπηα. 

 

6) Α)  Γηόηη ηα θπηά δεζκεύνπλ ην ειηαθό θωο γηα λα θηηάμνπλ ζξεπηηθέο νπζίεο θαη ζηε 

ζπλέρεηα νη άιινη νξγαληζκνί ηξώλε ηα θπηά θαη παίξλνπλ ηηο ζξεπηηθέο νπζίεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα 

λα έρνπλ ελέξγεηα. 

Β)  όηαλ θόβνληαη ηα δέληξα απμάλεηαη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα αθνύ ζα κεηωζεί ε ιεηηνπξγία ηεο 

θωηνζύλζεζεο ιόγω κείωζεο ηωλ δέλδξωλ θαη έηζη ζηε Γε γίλεηαη πην έληνλν ην θαηλόκελν ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ πνπ νθείιεηαη ζηελ αύμεζε ηνπ  δηνμεηδίνπ  ηνπ άλζξαθα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Μέπορ Γ 

 

1) I) 

Έλα θπηνθάγν νξγαληζκό : Λαγόο , πνληηθόο , ζαιηγθάξη , ζθνπιήθη 

Έλαλ παξαγωγό :  Πξάζηλα θπηά , ρνξηάξη 

Έλαλ θνξπθαίν ζεξεπηή : Αιεπνύ , θνπθνπβάγηα 

 

II)  

Οξγαληζκόο 1 Οξγαληζκόο 2 Σξνθή 

Κνπλάβη 

Αιεπνύ  

Κνπθνπβάγηα  

Κνπλάβη  

Πνληίθη  

Λαγόο  

 

III) Πξάζηλα θπηά  Πνληηθόο  Κνπλάβη  Αιεπνύ  

Υνξηάξη  Λαγόο  Κνπλάβη  Αιεπνύ 

IV) Σόηε ζα κεηωζεί ν πιεζπζκόο ηνπ πνληηθνύ  αθνύ ην θνπλάβη ζα ηξέθεηαη κόλν 

από πνληίθη . Όκωο ην πνληίθη ηξώγεηαη θαη από ηελ θνπθνπβάγηα γη’απηό ηνλ ιόγν ζα 

κεηωζεί παξά πνιύ ν πιεζπζκόο ηωλ πνληηθηώλ.   
 

 

2)   Α)  1= δηνμείδην ηνπ άλζξαθα  2= λεξό   3= νμπγόλν  4= ειηαθή ελέξγεηα  5= γιπθόδε 

 

Β) Θα ρξεζηκνπνηήζνπκε 2 θπηά . ην έλα θπηό ζα ππάξρνπλ λεξό , δηνμείδην ηνπ 

άλζξαθα , ριωξνθύιιε θαη ειηαθό θωο ελώ ζην δεύηεξν θπηό ζα απνπζηάδεη ε 

κεηαβιεηή γηα ην λεξό δει. ζα είλαη απόηηζην ελώ νη άιιεο ηξεηο κεηαβιεηέο ζα είλαη 

παξώλ . Μεηά από κηα εβδνκάδα ζα αληρλεύζνπκε άκπιν ζηα θύιια από ηα δύν θπηά. 

Σόηε ζα δηαπηζηώζνπκε όηη άκπιν ζα βξνύκε κόλν ζην θπηό ζην νπνίν ήηαλ παξώλ 

ην λεξό , ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα , ε ριωξνθύιιε θαη ην ειηαθό θωο έηζη 

απνδεηθλύεηαη όηη ην λεξό είλαη απαξαίηεηε πξώηε ύιε γηα λα γίλεη ε θωηνζύλζεζε. 

Γ)  Θα πξέπεη λα ην απνρξωκαηίζνπκε δει. λα αθαηξέζνπκε ηελ ριωξνθύιιε . Έηζη 

ζα βξάζνπκε αξρηθά ηα θύιια ζε δεζηό γηα λα ζπάζνπλ νη θπηηαξηθέο κεκβξάλεο. 

Μεηά ηνπνζεηνύκε ηα θύιια ζε δνθηκαζηηθό ζωιήλα κε νηλόπλεπκα θαη βάδνπκε ηνλ 

δνθηκαζηηθό ζωιήλα ζε δνρείν δέζεωο κε δεζηό λεξό θαη ην αθήλνπκε λα βξάζεη. 

Έηζη αθαηξείηαη ε ριωξνθύιιε από ηα θύιια (ην νηλόπλεπκα γίλεηαη  πξάζηλν ιαδί 

ιόγω ηεο ριωξνθύιιεο) .Μεηά μεπιέλνπκε ηα θύιια θαη ηνπνζεηνύκε ηώδην θαη αλ 

γίλεη καύξν ή κπιε ζθνύξν ηόηε ζεκαίλεη όηη ππάξρεη άκπιν.   

3) Α)  
Μέξεο Καηακήληνπ 

θύθινπ   

Πεξηγξαθή ζηαδίνπ 

 

1ε – 5ε  

Έμμηνη πύζη , αποβολή αγονιμοποίηηος ωαπίος και μικπή ποζόηηηα 

αίμαηορ 

6-13 Σν ωάξην αξρίδεη λα ωξηκάδεη κέζα ζηε ωνζήθε θαη ην ελδνκήηξην αξρίδεη λα 

παραίλεη 

Σελ 14ε  Ωοππηξία δηλ. ηο ωάπιο απελεςθεπώνεηαι από ηην ωοθήκη ζηον ωαγωγό 

και ο βλεννογόνορ ηηρ μήηπαρ πασαίνει 

 

 

15-28 

Αλ ωάξην γνληκνπνηεζεί , ην δπγωηό αξρίδεη λα δηαηξείηαη θαζώο θηλείηαη πξνο 

ηε κήηξα. Αλ όκωο δελ γνληκνπνηεζεί ζα αξρίζεη έλαο λένο θύθινο. Ο 

βιελλνγόλνο ζπλερίδεη λα αλαπηύζζεηαη θαη λα δηαηεξείηαη. 



 

Β) I) ηηο 18-23 Μαΐνπ δηόηη απηέο είλαη νη θξίζηκεο κέξεο πνπ αληηζηνηρνύλ ζηελ 11-16 ελόο 

ζηαζεξνύ θαηακήληνπ θύθινπ 28 εκεξώλ.   

 

II) 5 Ινπλίνπ δηόηη ν πξνεγνπκέλωο θαηακήληνο θύθινο ηειεηώλεη ζηηο 4 Ινπλίνπ.  
 

 

Γ)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Όρχεισ  

Ουρήθρα  Προςτάτησ 

αδζνασ  

Σπερματοδόχοσ 

κφςτεισ 

Σπερματικόσ 

πόροσ 
Επιδιδυμίδα  
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ΓΤΜΝΑΗΟ ΔΘΝΑΡΥΖ ΜΑΚΑΡΗΟΤ Γ΄ΠΑΝΑΓΗΑ 

ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ: 2013-2014 

 

ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΓΟΚΗΜΗΟ ΑΠΟΣΔΛΔΗΣAI  ΑΠΟ ΔΠΣΑ (7) ΔΛΗΓΔ 

 

ΜΔΡΟ Α΄ Απνηειείηαη από έμη (6) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε κία (1) κνλάδα. 

Να απαληήζεηε όιεο ηηο εξωηήζεηο. 

 

1 . Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο.                                               (2ρ0,5=1κ) 
                                                    
1 α. Σν ζειπθό  γελλεηηθό θύηηαξν νλνκάδεηαη   ωάξην 

1 β. Σα ζπεξκαηνδσάξηα παξάγνληαη ζηα αξζεληθά γελλεηηθά όξγαλα ηα νπνία νλνκάδνληαη   όξρεηο 

 

2. ηε πην θάησ ηξνθηθή αιπζίδα νη νξγαληζκνί δελ είλαη ζηε ζωζηή ζεηξά :       (4 ρ 0,25 = 1κ) 

Κππξηαθό θίδη—►ρνξηάξη—►ζπηδαεηόο—►ιαγόο  

Να βάιεηε ζηε ζωζηή ζεηξά ηνπο πην πάλω νξγαληζκνύο ώζηε λα είλαη ζωζηή ε ηξνθηθή 

αιπζίδα. 

ρνξηάξη—► ιαγόο—► θππξηαθό θίδη—► ζπηδαεηόο 

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

ηνλ θάζε νξγαληζκό ην Βαζίιεην ζην νπνίν απηόο αλήθεη.                                            (4 ρ 0,25 = 1κ) 

 

ΓΡΑΠΣΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 

ΒΑΘ.: 
............................................... 

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

ΤΠΟΓΡ.: 
......................................... 

ΣΑΞΖ: A’  ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ: 04-06-2014 

ΜΑΘΖΜΑ: ΒΗΟΛΟΓΗΑ 
ΤΝΟΛΗΚΟ ΥΡΟΝΟ : 
1 ΩΡΑ ΚΑΗ 30 ΛΔΠΣΑ 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ:................................................................... ΣΜΖΜΑ: .......... ΑΡ.: .............. 

  

Εωληαλόο Οξγαληζκόο 

 
 

 
 

 
ΠΔΛΑΡΓΟ ΑΜΟΗΒΑΓΑ ΜΑΝΗΣΑΡΗ ΦΟΗΝΗΚΗΑ 

Βαζίιεην δωληαλώλ νξγαληζκώλ 

 
    ΕΩΑ 

    
 ΠΡΩΣΟΕΩΑ 

     
ΜΤΚΖΣΔ 

   
   ΦΤΣΑ 
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1 

2 

3 

4 

4. Να αληηζηνηρίζεηε ηηο πξνηάζεηο ηεο ζηήιεο Α κε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Β.         (4ρ0,25=1κ) 

          A           Β 

α. ζώκαηα πνπ έρνπλ δσή (0,5κ.)                                                   λεθξά ζώκαηα (γ) 

β. ζώκαηα πνπ δελ έρνπλ θαη δελ είραλ πνηέ δσή(0,25 κ.)             έκβηα ζώκαηα  (α) 

γ. ζώκαηα πνπ δελ έρνπλ αιιά θάπνηε είραλ δσή |(0,25 κ.)            άβηα ζώκαηα  (β) 

 
 

5. Να ρσξίζεηε ηνπο πην θάησ νξγαληζκνύο ζε απηόηξνθνπο θαη ζε εηεξόηξνθνπο.     

πηδαεηόο, Λαηδηά, Σξεκηζηά, θαιηθνύξηα                                                                  (4ρ0,25=1κ)                                                         

Απηόηξνθνη:Λαηδηά, Σξεκηζηά           

Δηεξόηξνθνη:…πηδαεηόο , θαιηθνύξηα  

 

6. Να βάιεηε ζε θύθιν δύν (2) όξγαλα ηνπ θπθινθνξηθνύ ζπζηήκαηνο.                       (2ρ0,5=1κ)
                                       

Α. Όζρεν Β. Καξδηά Γ. Δπηδηδπκίδα Γ. Πλεύκνλαο Δ. Αηκνθόξα αγγεία 

 
 

ΜΔΡΟ Β’: Απνηειείηαη από έμη (6) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δύν (2) 

κνλάδεο. 

 Από ηηο έμη (6) εξωηήζεηο λα απαληήζεηε MONO ζηηο ηέζζεξηο (4). 

 

 

1.α. Σν ζπεξκαηνδσάξην απνηειείηαη από ηξία κέξε. Σν έλα κέξνο είλαη ε θεθαιή. Πνηά είλαη ηα 

άιια δύν κέξε;                                                                                                            (2 ρ 0,5 = 1κ) 

α. ππξήλαο    β.  νπξά  

1.β. Να αλαθέξεηε δύν (2) ιόγνπο πνπ βνεζνύλ ην  ζπεξκαηνδσάξην λα κπνξεί λα θηλείηαη 

ζρεηηθά γξήγνξα:                                                                                                      (2 ρ 0,5 = 1κ) 

 
α:  Σν Τδξνδπλακηθό ζρήκα ηνπ  

β:  Ζ Οπξά  ηνπ  

 

2.α. αο δίλεηε ην ζρεδηάγξακκα ελόο κηθξνζθνπίνπ. Να νλνκάζεηε 

ηα κέξε πνπ παξνπζηάδνπλ νη ελδείμεηο 1 κέρξη 4, ζπκπιεξώλνληαο 

ηνλ πην θάησ πίλαθα.                                          (4x0,25=1 κ.)                                                               
1 

 

1111111 

1  Πξνζνθζάικηνο θαθόο 

2  Αληηθεηκεληθόο θαθόο 

3  Φωηεηλή  πεγή 

4  Μαθξνκεηξηθόο θνριίαο                                                                                                                          

2.β. Πνην είδνο κηθξνζθνπίνπ ρξεζηκνπνηνύκε ζην ζρνιηθό 

εξγαζηήξην;                                                                  (1ρ0,5=0,5 κ)                                                                   

     Φωηνληθό κηθξνζθόπην 
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2.γ. Σν αληηθείκελν (δείγκα), ην νπνίν ηνπνζεηνύκε πάλσ ζηελ αληηθεηκελνθόξν πιάθα γηα λα ην 

δνύκε ζην κηθξνζθόπην, πξέπεη λα είλαη πάξα πνιύ ιεπηό .Γηαηί;                               (1ρ0,5=0,5 κ) 

Γηα λα   πεξλά ην θωο θαη λα θηάλεη ζηα κάηηα καο. 

 

3.Να νλνκάζεηε ηα νξγαληθά ζπζηήκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ πνπ θαίλνληαη ζηα 
παξαθάησ ζρεδηαγξάκκαηα θαη λα γξάςεηε από έλα όξγαλν γηα ην θάζε έλα ζύζηεκα. 
                                                                                                                                       (8x0,25=2 κ)     
 

              1                        2                                  3                                 4  
 
 

 

α/α ΟΡΓΑΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΟΡΓΑΝΟ 

1 Πεπηηθό ηνκάρη 

2 Δξεηζηηθό  Κόθθαια 

3 Μπϊθό  Μύεο  

4 Αλαπαξαγωγηθό  Μήηξα 

 

4.Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο:     (8x0,25=2 κ)     

Ζ ηεξάζηηα πνηθηιία νξγαληζκώλ, πνπ θαηνηθεί ζηελ Κύπξν θαη πνιύ πεξηζζόηεξν ζ’ νιόθιεξε ηε 

Γε, ραξαθηεξίδεηαη κε κηα ιέμε σο  βηνπνηθηιόηεηα .      

Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ νξγαληζκώλ νλνκάδεηαη 

ηαμηλόκεζε   θαη ν θιάδνο ηεο Βηνινγίαο πνπ αζρνιείηαη κε ηε δηαδηθαζία απηή νλνκάδεηαη  

ηαμηλνκία ή αιιηώο   ηαμηλνκηθή Δπηζηήκε. 

Σα δώα είλαη  πνιπθύηηαξνη    νξγαληζκνί κε εμεηδηθεπκέλα θύηηαξα κε  ππξήλα αιιά ρσξίο  

θπηηαξηθό ηνίρωκα , πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ ηξνθή ηνπο από ηα ζώκαηα άιισλ νξγαληζκώλ. 

Σν θύηηαξν απνηειεί ηε   δνκηθή   θαη     ιεηηνπξγηθή  κνλάδα ηεο δσήο. 
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5.α.ηνλ παξαθάησ πίλαθα δίλνληαη εηθόλεο γηα ηέζζεξηο (4) δσληαλνύο νξγαληζκνύο πνπ όινη 
αλήθνπλ ζηα ζπνλδπισηά. Να αλαθέξεηε ζε πνηα Οκνηαμία πνλδπισηώλ αλήθνπλ νη νξγαληζκνί 
1 κέρξη 4, ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πίλαθα.                                                                     (4x0,25=1 κ.)     
 

 

 

 
 

 

 

ΟΜΟΣΑΞΗΑ                       ΑΜΦΗΒΗΑ                ΠΣΖΝΑ              ΘΖΛΑΣΗΚΑ            ΔΡΠΔΣΑ 

5.β.Οη επηζηήκνλεο θαηαηάμαλε ηνλ νξγαληζκό 4(θίδη)  ζε δηαθνξεηηθή νκνηαμία από ηνπο άιινπο 
νξγαληζκνύο. Να αλαθέξεηε ηέζζεξα (4) ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηθαηνινγνύλ ηελ απόθαζε απηή 
ησλ επηζηεκόλσλ.                                                                                                 (4x0,25=1 κ) 
ί)   Ενπλ ζηε μεξά  θαη θάπνηα  από απηά ζην λεξό 

ί ί) Αλαπλένπλ κε πλεύκνλεο 

ί ί ί) Σν δέξκα ηνπο είλαη μεξό θαη θαιύπηεηαη  θαιύπηεηαη κε θνιίδεο 

iv)  Γελλνύλ απγά ζηε μεξά  

 

6.α. Να νλνκάζεηε ηα κέξε 1, 2, 3 ,4 ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ άληξα, πνπ θαίλνληαη ζην πην 
θάησ ζρήκα.  (4x0,25=1κ) 
                                                                                                               
1.Οξρηο 

2.πεξκαηηθόο Πόξνο 

3.Πξνζηάηεο αδέλαο 

4.Οπξήζξα 

 

 

 

 

 

6.β. Να γξάςεηε κε ηε ζσζηή ζεηξά ηα κέξε ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ άλδξα από ηα 

νπνία πεξλνύλ ηα ζπεξκαηνδσάξηα. Να μεθηλήζεηε από ηνλ ηόπν παξαγσγήο ηνπο κέρξη ηελ 

έμνδό ηνπο από ην ζώκα ηνπ άλδξα:                                                                         (4x0,25=1 κ)               

 

 

 

 

 

 

 

 

όξρηο επηδηδπκίδα πεξκαηηθόο    

    πόξνο 

νπξήζξα 
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1. Οη εηθόλεο πνπ αθνινπζνύλ αθνξνύλ ηα ζηάδηα ηνπ πεηξάκαηνο ηνπ απνρξσκαηηζκνύ ηνπ 

θύιινπ. 

 

1.α.Να βάιεηε ζε ρξνληθή ζεηξά ηηο πην πάλσ εηθόλεο ζπκπιεξώλνληαο ην πην θάησ ζρήκα κε ηα 

γξάκκαηα A, Β, Γ.                                                                                                      (3x0,25=0,75κ)        

                                                          
 

     
       Β 

 
 
        Γ 

 

 
       Α 

 

1.β. Γηαηί ζηελ εηθόλα Β βξάδνπκε ην θύιιν;                                                            (1x0,75=0,75κ)      

Γηα λα  ζπάζεη ην θπηηαξηθό ηνίρωκα 

1.γ.Γηαηί ζηελ εηθόλα Γ ην θύιιν είλαη ζε έλα δνθηκαζηηθό ζσιήλα κε νηλόπλεπκα;      (1x0,5=0,5κ)                                                                                  

Γηα λα απνρξωκαηηζηεί ην θύιιν       

1.δ. Πνηα είλαη ε νπζία Υ ζην πείξακα απηό;                                                                  (1x0,5=0,5κ)                                                                              

Σν ηώδην 

1.ε. Γηα πνην ιόγν ρξεζηκνπνηνύκε ηελ νπζία X ζην πείξακα απηό;                          (1x0,5=0,5κ)                                                                              

Γηα λα θάλνπκε αλίρλεπζε ακύινπ 

2.α.Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο:        (4x0,25=1κ)     

Σν θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ: Σν ζηξώκα ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα  πνπ ζπζζσξεύεηαη 

ζηελ  αηκόζθαηξα  από ηηο θαύζεηο εγθισβίδεη ηηο ζεξκηθέο αθηίλεο ηνπ ειίνπ ζηελ επηθάλεηα ηεο 

γεο. Απηό  πξνθαιεί  αύμεζε  ηεο ζεξκνθξαζίαο  ηεο γεο. 

 

 

 

 

ΜΔΡΟ Γ’:  Απνηειείηαη από ηξεηο (3) εξσηήζεηο . Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε ηξεηο 

(3)  κνλάδεο. Από ηηο ηξεηο (3) εξωηήζεηο λα απαληήζεηε ΜΟΝΟ ζηηο δύν(2). 
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ρισξνπιάζηεο 

καζηίγην 

 

 

2.β. Να εμεγήζεηε ην ξόιν ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Φσηνζύλζεζεο γηα ηε δηαηήξεζε ζηαζεξώλ 

πνζνηήησλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηελ αηκόζθαηξα.                                             (1x0,5=0,5κ.)     

Σα θπηά κε ηε ιεηηνπξγηά ηεο θωηνζύλζεζεο απνξξνθνύλ δηνμείδην ηνπ άλζξαθα  από ηελ 

αηκόζθαηξα. Έηζη βνεζνύλ ζηε δηαηήξεζε ζηαζεξώλ πνζνηήηωλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 

ζηελ αηκόζθαηξα. 

2.γ. Να εξκελεύζεηε ηελ αθόινπζε πξόηαζε: «Ζ κείσζε ησλ ηξνπηθώλ δαζώλ απμάλεη  έληνλα ην 

θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ».                                                                                (1x0,5=0,5κ.)                                                                             

Σα ηξνπηθά δάζε κε ηε ιεηηνπξγηά ηεο θωηνζύλζεζεο απνξξνθνύζαλ κεγάιεο πνζόηεηεο  

δηνμεηδίνπ  ηνπ άλζξαθα .Με ηε κείωζε ηνπο απμήζεθε ε πνζόηεηα ηνπ δηνμεηδίνπ  ηνπ 

άλζξαθα ζηε αηκόζθαηξα κε απνηέιεζκα λα απμεζεί  έληνλα ην θαηλόκελν ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ 

2.δ. ήκεξα, ε αύμεζε ηνπ Φαηλνκέλνπ ηνπ Θεξκνθεπίνπ απνηειεί έλα ζνβαξό πεξηβαιινληηθό 

πξόβιεκα. Αλ δελ ππήξρε θαζόινπ ην Φαηλόκελν ηνπ Θεξκνθεπίνπ, πηζηεύεηε όηη ζα κπνξνύζε 

λα ππάξμεη δσή ζηνλ πιαλήηε καο; Να  εμεγήζεηε ηελ άπνςή ζαο, γξάθνληαο δύν επηρεηξήκαηα.   

(2x0,5=1κ.)                                                                                                            

Α. Ζ ζεξκνθξαζία ζην πιαλήηε γε ζα ήηαλ πνιύ ρακειή γηαηί δελ ζα κπνξνύζε λα 

θξαηήζεη ηελ αθηηλνβνιία ζηε γε αξά ζα ήηαλ αδύλαηε ε δωή ππό ηε ζεκεξηλή κνξθή. 

Β. Γελ ζα ππήξρε ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα ώζηε λα κπνξνύλ ηα θπηά λα θάλνπλ 

θωηνζύλζεζε άξα δελ ζα κπνξνύζαλ λα δήζνπλ ηα θπηά θαη θαηά ζπλέπεηα θαη νη άιινη 

νξγαληζκνί πνπ εμαξηώληαη από ηα θπηά, άξα ζα ήηαλ αδύλαηε ε δωή ππό ηε ζεκεξηλή 

κνξθή. 

3.Σν αθόινπζν ζρεδηάγξακκα απεηθνλίδεη ηελ Ευγλήνη, έλα κνλνθύπαξν νξγαληζκό πνπ 

ζπλαληάηαη ζπρλά ζε ιίκλεο θαη ζε ζηάζηκα λεξά ,όπσο θαίλεηαη θάησ από ην ειεθηξνληθν 

κηθξνζθόπην. 

 

 

 

 

 

 

 

3.α.. Ζ Δπγιήλε, σο έκβηνο νξγαληζκόο, εκθαλίδεη δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δσληαλώλ 

νξγαληζκώλ. Να γξάςεηε ηέζζεξηο(4) θνηλέο ιεηηνπξγίεο  πνπ ραξαθηεξίδνπλ όινπο ηνπο 

δσληαλνύο νξγαληζκνύο.                                                                                             (4x0,25=1κ.)     
Α. αλαπλνήο 

Β.  αλαπαξαγωγήο 

Γ.  εξεζηζηηθόηεηαο     

Γ.  θίλεζεο  



 Σελίδα 7 από ....7 
 

 

 

 

3.β.. Η Ευγλήνη έρεη  ηαμηλνκεζεί  ζην βαζίιεην ησλ πξσηίζησλ. Να γξάςεηε ηα δύν 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ εκθαλίδεη ε Ευγλήνη κε ηα νπνία δηθαηνινγείηαη ε ηαμηλόκεζή ηεο ζην βαζίιεην 

ησλ πξσηίζησλ.                                                                                                             (2x0,5=1κ.)     

Α. είλαη κνλνθύηηαξνο νξγαληζκόο   

Β. έρεη ππξήλα. 

3.γ.. Ζ Δπγιήλε δηαζέηεη ηελ ηθαλόηεηα λα θσηνζπλζέηεη, ιεηηνπξγώληαο έηζη σο απηόηξνθνο 

νξγαληζκόο ή παξαγσγόο. Με βάζε ηελ εηθόλα πνπ ζαο δόζεθε, λα εμεγήζεηε γηαηί ε Ευγλήνη 

έρεη ηελ ηθαλόηεηα λα θσηνζπλζέηεη.                                                                             (1x0,5=0,5κ.)  

Έρεη ριωξνπιάζηε 

3.γ.. Πνηεο νπζίεο ρξεηάδεηαη ε  Δπγιήλε γηα έρεη ηελ ηθαλόηεηα λα θσηνζπλζέηεη.(2x0,25=0,5κ.)                                                                                

Σν λεξό θαη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα 

 

 

 

 

ΣΕΛΟ ΕΞΕΣΑΣΙΚΟΤ ΔΟΚΙΜΙΟΤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΖΓΖΣΖ                                                                  ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ  

Γαληήι Κνπξίδεο                                                           Αλδξέαο  Αιέμε 
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ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΟΛΕΩ ΧΡΤΟΧΟΤ       ΧΟΛΙΚΘ ΧΡΟΝΙΑ 2013 – 2014 

ΛΥΣΕΙΣ ΓΑΡΤΩΝ ΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 

ΜΑΘΘΜΑ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ                                                                                           ΣΑΞΘ : ΑϋΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ : 10 Ιουνίου 2014                                                                       ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 1 ΩA KAI 30   ΛΕΡΤΑ                                     

 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ: .................................................................................. 

 

ΣΜΘΜΑ: ……………………….             ΑΡΙΘΜΟ : …………………….           ΒΑΘΜΟ : ………………..                                                          

 

 

 

ΤΟ ΓΑΡΤΟ ΑΡΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΟ ΕΝΝΕΑ (9) ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΑΡΑΓΟΕΥΕΤΑΙ Θ ΧΘΣΘ ΔΙΟΘΩΤΙΚΟΥ ΥΓΟΥ (TIPP-EX) 
 
 
ΜΕΟΣ Α’: Αποτελείται από ζξι (6) ερωτιςεισ. Κάκε ορκι απάντθςθ βακμολογείται με μία (1) μονάδα.  

                    Να απαντιςετε ςε όλεσ τισ ερωτιςεισ. 

 

 

1. Να ςυμπλθρϊςετε τα κενά ςτισ πιο κάτω προτάςεισ:                     (4x0,25=1 μ.) 

α. Σα ςπερματοηωάρια παράγονται ςτουσ ………όρχεισ……………………………………………………………………………. 

       β. Θ εμφφτευςθ και ανάπτυξθ του εμβρφου γίνεται ςτθ ……………μιτρα………………………………………………….        

       γ. Σο αρςενικό γεννθτικό κφτταρο ονομάηεται  ………ςπερματοηωάριο……………………………………………………. 

       δ. Σα ωάρια  παράγονται ςτα κθλυκά γεννθτικά όργανα τα οποία ονομάηονται …………ωοκικεσ………….. 

 

2. Οι πιο κάτω όροι δεν είναι ςτθ ςωςτι ςειρά:                                                                                (4x0,25=1 μ.)

  Οργανιςμόσ, Ιςτόσ  , Κφτταρο , Οργανικό ςφςτθμα , Πργανο                    

Να βάλετε ςτθ ςωςτι ςειρά τουσ πιο πάνω όρουσ, ϊςτε να φτάςετε από τον πιο απλό ςτον πιο ςφνκετο. 

                 Κφτταρο              Ιςτόσ              Πργανο             Οργανικό ςφςτθμα  Οργανιςμόσ. 
 

3. Να ςυμπλθρϊςετε τα κενά ςτισ προτάςεισ που ακολουκοφν:                                                (4x0,25=1 μ.)

           

       α. Θ Βιοποικιλότθτα είναι:  θ τεράςτια ποικιλία των ηωντανϊν οργανιςμϊν που κατοικεί ςε   
                                                    ολόκλθρθ τθ Γθ. 
        β. Ο βάτραχοσ ανικει ςτο βαςίλειο : των Ηϊων. 

        γ. Θ αμοιβάδα ανικει ςτο βαςίλειο : των Ρρωτίςτων. 

        δ. Σο μυρμιγκι ανικει ςτθ ςυνομοταξία: των Αςπόνδυλων. 
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4. Να ςυμπλθρϊςετε τα κενά ςτισ προτάςεισ που ακολουκοφν:                                                     (4x0,25=1 μ.) 

 

α. Οι δφο ωοκικεσ τθσ γυναίκασ ζχουν ςχιμα ςαν αμφγδαλο και περιζχουν μζςα ………..τα ωάρια………………… 

β. τθν περίπτωςθ κατά τθν οποία τα………. ςπερματοηωάρια………. κα ςυναντιςουν ζνα ωάριο, τότε μόνο 
ζνα από αυτά κα το διατρυπιςει και οι πυρινεσ των δφο κυττάρων κα ενωκοφν. Θ διαδικαςία αυτι 
ονομάηεται ……γονιμοποίθςθ…….. του ωαρίου και από αυτι τθ ςτιγμι το γονιμοποιθμζνο ωάριο ι το 
….ηυγωτό……… μπορεί και διαιρείται.  
 

5. Να χαρακτθρίςετε ωσ ΣΩΣΤΘ ι ωσ ΛΑΘΟΣ τθν κακεμία από τισ δθλϊςεισ που ακολουκοφν, 
ςυμπλθρϊνοντασ τθ δεφτερθ ςτιλθ του πιο κάτω πίνακα .                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                       (4x0,25=1 μ.)   
 

ΔΘΛΩΣΘ ΣΩΣΤΟ/ ΛΑΘΟΣ 

Οι ετερότροφοι οργανιςμοί διακρίνονται ςε καταναλωτζσ και παραγωγοφσ. 

 

        ΛΑΘΟΣ 

Σόςο τα ηωικά όςο και τα φυτικά κφτταρα περιβάλλονται από τθν 
περικυτταρικι μεμβράνθ που περικλείει το κυτταρόπλαςμα, μζςα ςτο οποίο 
εντοπίηεται και ο πυρινασ. 

ΣΩΣΤΟ 

Σα φυτά δεν είναι αυτότροφοι οργανιςμοί. 

 

ΛΑΘΟΣ 

Για να διαπιςτωκεί το κατά πόςο τα φφλλα των φυτϊν περιζχουν άμυλο 
πρζπει πρϊτα να γίνει αποχρωματιςμόσ του φφλλου και ςτθ ςυνζχεια να 
γίνει θ ανίχνευςθ του αμφλου. 

ΣΩΣΤΟ 

 
 
6.  Να ονομάςετε τα όργανα του ανκρϊπινου οργανιςμοφ, που παρουςιάηουν οι ενδείξεισ 1 μζχρι 4, 
ςυμπλθρϊνοντασ τον πιο κάτω πίνακα.           

(4x0,25=1 μ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α Πργανο 

1. Φάρυγγασ 

2. Στομάχι 

3. Λεπτό ζντερο 

4. Ραχφ ζντερο 

1 

2 

4 

3 
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ΜΕΟΣ Β’: Αποτελείται από ζξι (6) ερωτιςεισ. Κάκε ορκι απάντθςθ βακμολογείται με δφο (2) μονάδεσ.  Από 

τισ ζξι (6) ερωτιςεισ να απαντιςετε ΜΟΝΟ ςτισ τζςςερισ (4).  

 

1. α. Να ςυμπλθρϊςετε ςτο παρακάτω ςχεδιάγραμμα του γυναικείου αναπαραγωγικοφ ςυςτιματοσ, τα 
όργανα που παρουςιάηουν  οι ενδείξεισ 1 μζχρι 6.                                                                 (6x 0,25 = 1,5 μ) 

  

                                                                                                                                 Μιτρα 

                            Ωαγωγόσ                  

 

                            Ωοκικθ 

 

                            Κόλποσ          

                                                                                                                               Τράχθλοσ 

                                                                                                         

 

 

              β. Να εξθγιςετε τι είναι το φαινόμενο τθσ ωορρθξίασ.                                                           (1x 0,5 = 0,5 μ) 

Είναι το φαινόμενο κατά το οποίο, μια φορά τον μινα, ςυνικωσ , απελευκερϊνεται ζνα ωάριο   

από κάποια από τισ δφο ωοκικεσ.  

      2. τθν πιο κάτω εικόνα φαίνονται δφο κφτταρα  Α και  Β . 

  
 
 
 
 
                      

                     ΚΥΤΤΑΟ   Α                                             ΚΥΤΤΑΟ   Β                                    
            

              α. Ποιο από τα δφο πιο πάνω κφτταρα είναι το φυτικό;   … ΚΥΤΤΑΟ  Β ………………………………                                   
                                                                                                                                                                           (1 x 0,5 = 0,5 μ) 
              β. Να ςυμπλθρϊςετε  τισ ενδείξεισ 1 - 3 που δείχνουν τα βαςικά μζρθ ενόσ κυττάρου. 

(3 x 0,5 = 1,5 μ) 

 

 

1. Κυτταρικι   μεμβράνθ 

 

2. Ρυρινασ 

 

3. Κυτταρόπλαςμα  
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3. α. Να ςυμπλθρϊςετε τισ ενδείξεισ ςτθν πιο κάτω εικόνα, ζτςι ϊςτε να φαίνονται οι πρϊτεσ φλεσ, οι 
απαραίτθτοι παράγοντεσ για τθ διεξαγωγι τθσ φωτοςφνκεςθσ, κακϊσ και τα προϊόντα τθσ 
φωτοςφνκεςθσ. 

        Διοξείδιο του άνκρακα (6x 0,25 = 1,5 μ) 

 
 
                                                                                                                      Οξυγόνο                                                                  
             Θλιακό  φωσ      
 
                                                                                                                      Γλυκόηθ 
                       Χλωροφφλλθ                                                            
                           
 
 
 
 
 
 

                                                                                       Νερό 
 

             
              β. Θ οφία ζκανε το εξισ πείραμα: Πιρε ζνα κομμάτι κακαριςμζνθσ πατάτασ και ζβαλε πάνω μερικζσ   
                  ςταγόνεσ διαλφματοσ ιωδίου. Σο διάλυμα ιωδίου χρωματίςτθκε μπλε ςκοφρο / μαφρο. Σι  
                  ςυμπζραςμα μπορείτε να βγάλετε για τθ ςφςταςθ τθσ πατάτασ; Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι  
                  ςασ. 

(1x 0,5 = 0,5 μ) 

                   
                  ……………………………………………… Θ πατάτα περιζχει άμυλο ………………………………………………………………. 
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                           

4.  α. Να ςυγκρίνετε το ωάριο με το ςπερματοηωάριο ωσ προσ το ςχιμα, το μζγεκοσ και τον τρόπο 

κίνθςισ τουσ, ςυμπλθρϊνοντασ τον παρακάτω πίνακα.       

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

 

                 β. Να αναφζρετε μια βαςικι λειτουργία των όρχεων.                                                      (1x 0,5 = 0,5 μ) 

 

     …………… Ραραγωγι ςπερματοηωαρίων και διαφόρων εκκριμάτων ………………………………………………………….. 

 ΣΡΕΜΑΤΟΗΩΑΙΟ 
 

ΩΑΙΟ 
 
 

ΧΘΜΑ Υδροδυναμικό  και μακρόςτενο Σφαιρικό 

ΜΕΓΕΘΟ Μεγάλο Μικρό 

ΣΡΟΠΟ 
ΚΙΝΘΘ 

Ενεργθτικά και Γριγορα Ρακθτικά και αργά 
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5.α. Να ανηιζηοιτήζεηε κάθε όργανο ηοσ ανθρώπινοσ οργανιζμού με ηη λειηοσργία ποσ επιηελεί.  

(4 x 0,25 = 1 μ) 
 

Γρ. 
Πργανο Αντιςτοίχθςθ 

Α/Α Λειτουργία 

Οργάνου 

 

 

 

Α 

 

 

    Φλζβεσ , αρτθρίεσ,     
     τριχοειδι αγγεία 

 

 

Α _ 3 

 

 

1 Πζψθ και απορρόφθςθ 

ουςιϊν τθσ τροφισ 

 

 

 

 

Β 

  

 
          
 
 
 
 

Γυναικείο 
Αναπαραγωγικό ςφςτθμα 

 

 

                     Β _  4 

 

 

 

2 

Βοθκοφν ςτθν αναπνοι, 

διευκολφνοντασ τθν 

ανταλλαγι αερίων, 

οξυγόνου και διοξειδίου 

του άνκρακα. 

 

 

 

Γ 

 

 

           Ζντερα 

 

 

   Γ _  1 

 

 

3 
ωλινεσ μζςα ςτουσ 

οποίουσ κυκλοφορεί το 

αίμα. 

 

 

 

Γ 

 

 

 
 
 

       Πνεφμονεσ 

 

 

   Δ _ 2 

 

 

 

4 

Χρθςιμεφει για τθν 
παραγωγι ωαρίων, τθ 
γονιμοποίθςθ , τθν 
κφθςθ, τθν ανάπτυξθ του 
εμβρφου και τον τοκετό. 

 
 
 
 
    β. Να αναθέρεηε ζε ποιο οργανικό ζύζηημα ανήκει κάθε ένα από ηα πιο κάηω όργανα ηοσ ανθρώπινοσ  
        οργανιζμού, ζσμπληρώνονηας ηον πίνακα ποσ ακολοσθεί.      
 

                      (4 x 0,25 = 1 μ) 
 

ΟΡΓΑΝΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΤΣΗΜΑ 

Σηομάτι Πεπτικό σύστημα 

Πνεύμονες Αναπνευστικό σύστημα 

Ωαγωγός Γυναικείο γεννητικό σύστημα 

Καρδία Κυκλουορικό σύστημα 
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6.Σο ςχιμα που ακολουκεί παρουςιάηει ζνα τροφικό πλζγμα των οργανιςμϊν του δάςουσ τθσ Πάφου. 

                                                                                    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α. Να γράψετε μια τροφικι αλυςίδα με βάςθ το πιο πάνω τροφικό πλζγμα. 

                   Χορτάρι                                  Αγρινό                            Σπιηαετόσ. 

(1 x 0,5 = 0,5 μ) 

β. Να γράψετε ζνα ηευγάρι οργανιςμϊν που αποτελοφν κιραμα(λεία) και κθρευτι με βάςθ το πιο πάνω 

τροφικό πλζγμα.  

                                                                                                                                                                            (2 x 0,5 = 1 μ) 

 

Θιραμα Θθρευτισ 

 

Αγρινό 

 

Σπιηαετόσ 

 

 

γ. Να γράψετε ζνα οργανιςμό που κα επθρεαςτεί, αν απομακρυνκοφν από το οικοςφςτθμα του δάςουσ τθσ 

Πάφου τα αγρινά και να δικαιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ.                                                           (1 x 0,5 = 0,5 μ) 

 

……………Θ αλεποφ, γιατί τρζφεται με το αγρινό ……………………………………………………………………………………………… 
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ΜΕΟΣ Γ’: Αποτελείται από τρεισ (3) ερωτιςεισ. Κάκε ορκι απάντθςθ βακμολογείται με τρεισ (3) μονάδεσ. 

Από τισ τρεισ (3) ερωτιςεισ να απαντιςετε ΜΟΝΟ ςτισ δφο (2). 

 

1. Παίρνουμε δφο πράςινα φυτά τα οποία ποτίηουμε και τα τοποκετοφμε ςτισ ςυνκικεσ που φαίνονται ςτισ 

εικόνεσ για μερικζσ μζρεσ. 

 

 

       Α. Ρράςινο φυτό ςτο φωσ                                   Β. Ρράςινο φυτό ςτο ςκοτάδι 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

τθ ςυνζχεια παίρνουμε ζνα φφλλο από το φυτό Α και ζνα από το φυτό Β και κάνουμε το πείραμα 

αποχρωματιςμοφ και ανίχνευςθσ αμφλου. 

 

α. Σι παρατθροφμε:                                                                                                                                          (2 x 0,5 = 1 μ) 

 

i) ςτο φφλλο Α : Το ιϊδιο αλλάηει χρϊμα από κίτρινο – καφζ ςε μπλε- μαφρο. 

 

ii)ςτο φφλλο Β :  Το ιϊδιο δεν αλλάηει χρϊμα και από κίτρινο – καφζ παραμζνει το ίδιο. 

 

β. ε ποιο ςυμπζραςμα καταλιγουμε με τθν εκτζλεςθ αυτοφ του πειράματοσ;                                    (1 x 1 = 1 μ) 

 

Το φωσ κεωρείται απαραίτθτοσ παράγοντασ φια τθ λειτουργία τθσ φωτοςφνκεςθσ. 

 

γ. Τποκζςτε ότι για κάποιο λόγο εξαφανίηονταν όλα τα φυτά από τον πλανιτθ μασ. Σι κα ςυνζβαινε ςτουσ 

ηωντανοφσ οργανιςμοφσ; Να αναφζρετε ζνα λόγο που να δικαιολογεί τθν απάντθςι ςασ.                 (1 x 1 = 1 μ) 

 

Θ παρουςία ηωντανϊν οργανιςμϊν δεν κα ιταν δυνατι ςτο πλανιτθ, κακϊσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ 

φωτοςφνκεςθσ εξαςφαλίηεται το απαραίτθτο οξυγόνο για τθν επιβίωςθ όλων των ηωντανϊν οργανιςμϊν. 
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2. α. τον πιο κάτω πίνακα παρουςιάηονται τζςςερισ (4) ηωντανοί οργανιςμοί. Να γράψετε κάτω από τον     

         κάκε οργανιςμό το Βαςίλειο ςτο οποίο ανικει.                                                                          (4 x 0,25 = 1 μ)    

                                                       

            
 
 
 

Ηωντανόσ Οργανιςμόσ 

  
 

 
 

 
 

 
ΒΑΚΤΘΙΑ 

 
ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ 

 
ΜΑΝΙΤΑΙΑ 

ΦΙΔΙ 

Βαςίλειο ηωντανϊν οργανιςμϊν ΜΟΝΘΘ ΦΥΤΑ ΜΥΚΘΤΕΣ ΗΩΑ 

 

       β. τον παρακάτω πίνακα δίνονται πλθροφορίεσ για τζςςερισ (4) ηωντανοφσ οργανιςμοφσ που όλοι   
           ανικουν ςτα ςπονδυλωτά.  Να αναφζρετε ςε ποια oομοταξία πονδυλωτϊν ανικουν οι  
           οργανιςμοί 1 μζχρι 4, ςυμπλθρϊνοντασ τον πίνακα.                                                                                    

(4 x 0,25 = 1 μ) 
 
 

 
     γ. Ο πελαργόσ ταξινομείται μαηί με άλλουσ ηωντανοφσ οργανιςμοφσ ςτα πτθνά.  Να αναφζρετε τζςςερα (4)  
          χαρακτθριςτικά που δικαιολογοφν γιατί ο πελαργόσ είναι πτθνό.                                           (4 x 0,25 = 1 μ) 
 

i) Γεννιζται ςτθ ξθρά από αβγά με ςκλθρό κζλυφοσ.   
ii) Ζχει τθν ικανότθτα να πετοφν. 

       iii)   Αναπνζει με πνεφμονεσ. 

       iv)   Το δζρμα του καλφπτεται με φτερά. 

 

 

Ηωντανοί Οργανιςμοί Ρλθροφορίεσ Ομοταξίεσ Σπονδυλωτϊν 

 
Οργανιςμόσ 1 

Ηει κυρίωσ ςτθν ξθρά, ενϊ κάποιοι άλλοι 
ηουν μόνιμα και ςτο νερό. Γεννά αυγά ςτθν 
ξθρά. Αναπνζει με πνεφμονεσ. Σο δζρμα του 
είναι ξθρό και καλφπτεται από φολίδεσ. 

ΕΡΕΤΑ 

 
Οργανιςμόσ 2 

Ηει και πολλαπλαςιάηεται μόνο ςτο νερό.  
Γεννά αβγά. Αναπνζει με βράγχια. Σο δζρμα 
του καλφπτεται με λζπια. 

ΙΧΘΥΕΣ 

 
Οργανιςμόσ 3 

Δεν γεννά αυγά αλλά ηωντανά μικρά, τα 
οποία κθλάηουν ςτα αρχικά ςτάδια τθσ ηωισ 
τουσ. Αναπνζει με πνεφμονεσ και το δζρμα 
του καλφπτεται με τρίχεσ.   

ΘΘΛΑΣΤΙΚΑ 

 
 

Οργανιςμόσ 4 

Γεννικθκε και μεγάλωςε αρχικά ςτο νερό 
αναπνζοντασ με βράγχια. τθ ςυνζχεια, 
μεταμορφϊκθκε αναπτφςςοντασ τθν 
ικανότθτα να ηει και ςτθν ξθρά αναπνζοντασ 
με πνεφμονεσ. Γεννά αβγά ςτο νερό. Σο 
δζρμα του είναι λείο και πάντοτε υγρό. 

ΑΜΦΙΒΙΑ 
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3. Να μελετιςετε το πιο κάτω ςχιμα, που παρουςιάηει το αναπαραγωγικό ςφςτθμα του άντρα, ςε πλάγια  

    όψθ.  Να ονομάςετε τα όργανα που παρουςιάηουν οι ενδείξεισ 1-6. 

(6 x 0,25 = 1,5 μ) 
 

 

 

 

 

 

                        Σπερματικόσ  πόροσ                                                                             Ρροςτάτθσ αδζνασ                                                      

                                                                                                             

 

                        Ουρικρα                                                                                                Επιδιδυμίδα 

 

                                                                                                                                               Πρχισ 

                              Ρζοσ                                                                                                    

 

 

           α.  Σι είναι θ κρυψορχία και πϊσ κεραπεφεται;                                                                       (1 x 0,75 = 0,75μ) 

 

           Ονομάηεται θ πακολογικι κατάςταςθ κατά τθν οποία ο ζνασ ι και οι δφο όρχεισ    

            παραμζνουν ςτθν κοιλιακι περιοχι και δεν κατεβαίνουν ςτα όςχεα. 

           

          β. Για ποιο λόγο θ κρυψορχία κα μποροφςε να προκαλζςει ςτειρότθτα ςε ζνα οργανιςμό;                

(1 x 0,75 = 0,75μ) 

      Θ κρυψορχία μπορεί να προκαλζςει ςτειρότθτα κακϊσ θ ψθλι κερμοκραςία του  
     εςωτερικοφ του  ςϊματοσ (37ο ) δεν επιτρζπει τθν παραγωγι ςπερματοηωαρίων. Αντίκετα 

            θ κζςθ των όρχεων μζςα ςτο όςχεο εξαςφαλίηει ςτουσ όρχεισ χαμθλότερθ κερμοκραςία  
            από  αυτι του ςϊματοσ κατά 2-3 0C. 
 

 

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ 

 

 

                                                                                        Διευθυντής 

 

                                                                                                      ………………………   

                                                                                                           Μιλτιάδης Κκέλης 
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ΓΡΙΚΑΟΖΜ ΘΡΗΓΖΜ ΗΑΠΩ ΝΡΞΓΜΡ                                ΟΜΘΖΗΕ ΞΜΚΖΑ 2013-2014 

 

ΓΞΑΝΠΓΟ ΝΞΜΑΓΩΓΖΗΓΟ ΓΛΓΠΑΟΓΖΟ ΖΜΡΚΖΜΡ 2014 - ΒΖΜΘΜΓΖΑ Α΄ ΓΡΙΚΑΟΖΜΡ 

 

ΝΞΜΠΓΖΚΜΙΓΚΓΟ ΘΡΟΓΖΟ 

ΙΓΞΜΟ Α: 

 

ΓΞΩΠΕΟΕ 1:                                                                                                              (μμκάδα 1) 

Ιμκήνε, Ιύθεηεξ, Δώα, Φοηά 

ΓΞΩΠΕΟΕ 2:                                                                                                             (μμκάδα 1) 

Θ, Ο, Θ, Ο 

ΓΞΩΠΕΟΕ 3:                                                                                                             (μμκάδα 1) 

Δύμ (2) από ηα πημ θάης: 

 

ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ 

 

1. Έπμοκ θαη ηα δύμ πονήκα 

 
 

2. Έπμοκ θαη ηα δύμ θοηηανόπιαζμα 

 

3. Έπμοκ θαη ηα δύμ θοηηανηθή μεμβνάκε 

 

4. Έπμοκ θαη ηα δύμ μηημπόκδνηα 

 

 

ΓΞΩΠΕΟΕ 4:                                                                                                             (μμκάδα 1) 

ΓΙΒΖΑ ΟΩΙΑΠΑ :  απηκόξ ,   θοπανίζζη ,  ζθύιμξ 

ΚΓΗΞΑ  ΟΩΙΑΠΑ: βηβιίμ  

 

ΓΞΩΠΕΟΕ 5:                                                                                                             (μμκάδα 1) 

Ακαπκεοζηηθό ζύζηεμα ,πεπηηθό ζύζηεμα, θοθιμθμνηθό ζύζηεμα, ακαπαναγςγηθό ή γεκκεηηθό 

ζύζηεμα ζημκ άκηνα  

 

ΓΞΩΠΕΟΕ 6:                                                                                                             (μμκάδα 1) 
Τρεμηζηά -  λαγός-  θίδη-  ζπηδαεηός 

 

ΙΓΞΜΟ Β: 

ΓΞΩΠΕΟΕ 1:                                                                                                               

1 α.                                                                                                                              (μμκάδα1) 

Όνπηξ- Γπηδηδομίδα- Οπενμαηηθόξ πόνμξ- Μονήζνα                                                

1β. Ι)                                                                                                                              (μμκάδεξ 0.5)  

Νανάγμοκ ηα ζπενμαημδςάνηα θαη δηάθμνα εθθνίμαηα. 
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1β. ΙΙ)                                                                                                                            (μμκάδεξ 0.5)  

Ηνορμνπία 

 

ΓΞΩΠΕΟΕ 2:                                                                                                               

2α.                                                                                                                              (μμκάδα1) 

1-Δ, 2-Γ, 3-Α, 4- Β 

2β. Ι)                                                                                                                            (μμκάδεξ 0.75)  

1- Ηοηηανηθή μεμβνάκε, 2- Νονήκαξ, 3- Ηοηηανόπιαζμα 

2β. ΙΙ)                                                                                                                           (μμκάδεξ 0.25)  

Δςηθό 

 

 ΓΞΩΠΕΟΕ 3:                                                                                                               

3 α.                                                                                                                              (μμκάδα1) 

Ωμζήθε, ςαγςγόξ/ ζάιπηγγα, ςάνημ, μήηνα 

3β.                                                                                                                              (μμκάδα1) 

1- θόιπμξ, 2- ηνάπειμξ, 3- μήηνα, 4- ςμζήθε 

 

ΓΞΩΠΕΟΕ 4:                                                                                                               

 

4 α.                                                                                                                       (μμκάδα1.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

4 β.                                                                                                                       (μμκάδεξ 0.5) 

 ελαζθαιίδμοκ ηηξ ζνεπηηθέξ ημοξ μοζίεξ , απαναίηεηεξ γηα ηεκ επηβίςζε ημοξ. 

 ελαζθαιίδμοκ ημ μλογόκμ , απαναίηεημ γηα ηεκ ακαπκμή ημοξ. 

 

 

νεπό 

Διοξείδιο τος 

άνθπακα 

 

 
Ηλιακό φωρ 

σλωποφύλλη 

Γλςκόζη/άμςλο 

οξςγόνο 
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ΓΞΩΠΕΟΕ 5:                                                                                                               

5 α.                                                                                                                        (μμκάδα 1) 

Αημμθόνα αγγεία, κεθνμί, πκεύμμκεξ, ζημμάπη 

5 β.                                                                                                                       (μμκάδα 1) 

1=Β, 2= Δ, 3= Γ, 4= Γ 

 

ΓΞΩΠΕΟΕ 6:                                                                                                               

6 α.                                                                                                                       (μμκάδα 1) 

ΕΙΚΟΝΑ Α : Γνεηζηηθό ζύζηεμα/ Ιοσθό ζύζηεμα  

ΕΙΚΟΝΑ Β : Νεπηηθό ζύζηεμα/ Ηοθιμθμνηθό ζύζηεμα 

6 β.                                                                                                                       (μμκάδα 1) 

Πμ θοθιμθμνηθό ζύζηεμα πνμμεζεύεη ηα όνγακα ημο πεπηηθμύ ζοζηήμαημξ  με αίμα, ώζηε κα 

μπμνμύκ κα θάκμοκ ηηξ ιεηημονγίεξ ημοξ. 

 

ΙΓΞΜΟ Γ: 

ΓΞΩΠΕΟΕ 1:                                                                                                               

1α. Ι)                                                                                                                   (μμκάδεξ 0.5) 

 Ννάζηκμ θοηό 

 μνηάνη 

     ΙΙ)                                                                                                                  ( μμκάδεξ 0.25) 

Έκα (1) από ηα πημ θάης: 

Οαιηγθάνη, θόηα, ζθμοιήθη, θμοκάβη, πμκηηθόξ, ιαγόξ, αιεπμύ, θμοθμοβάγηα 

     ΙΙΙ)                                                                                                                ( μμκάδεξ 0.25) 

Έκα (1) από ηα πημ θάης: 

 αιεπμύ, θμοθμοβάγηα 

1 β.                                                                                                                       (μμκάδα 1) 

 Δεκ ζα έπμοκ ηνμθή  κα θάκε έηζη ζημ ηέιμξ  ζα πεζάκμοκ. 

1γ.                                                                                                                       (μμκάδεξ 0.75) 

Έκα (1) από ηα πημ θάης: 

 Νμκηηθόξ, ζαιηγθάνη, πνάζηκμ θοηό 

 Οθμοιήθη , πμκηηθόξ, πνάζηκμ θοηό 

 Ημοκάβη, θμοθμοβάγηα, πμκηηθόξ 

 Ημοκάβη, αιεπμύ ιαγόξ 

  

1δ.                                                                                                                       (μμκάδεξ 0.25) 

Έκα (1) από ηα πημ θάης: 

 Όιεξ μη ηνμθηθέξ αιοζίδεξ λεθηκμύκ με θοηά. 

 Ιπμνεί κα έπμοκ έκα ή πενηζζόηενα είδε δώςκ. 

 Οημ ηέιμξ ηεξ ηνμθηθήξ αιοζίδαξ οπάνπμοκ μνγακηζμμί πμο δεκ ηνώγμκηαη από θακέκα. 

 

ΓΞΩΠΕΟΕ 2:    

  2α.                                                                                                                  (μμκάδεξ 0.5) 

Έπεη ηεκ ηθακόηεηα κα δεζμεύεη ημ δημλείδημ ημο άκζναθα. 
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  2β.                                                                                                                  (μμκάδεξ 0.25) 

 Δημλείδημ ημο άκζναθα 

  2γ.                                                                                                                  (μμκάδεξ 0.75) 

Κενό, ειηαθό θώξ, πιςνμθύιιε 

  

 2δ.                                                                                                                  (μμκάδεξ 0.5) 

 

Γηα κα ζογθνίκμμε ηη ζα ζομβεί ζηα δύμ θοηά, ακ δειαδή ζα θςημζοκζέζμοκ θαη ζηηξ δύμ 

πενηπηώζεηξ. 

   

 

 

2ε.                                                                                                                    (μμκάδα 1) 

 

Αποτρωμαηηζμένο 

θύλλο… 

Παραηήρεζε/Αποηέλεζμα Σσμπέραζμα/ 

Αηηηολόγεζε 

…από θςηό 

με καςζηικό       

νάηπιο 

Το ιώδιο δεν άλλαξε 

σπώμα, έμεινε κιηπινοκαθέ 

 

 

 

Το θςηό σωπίρ καςζηικό 

νάηπιο έκανε θωηοζύνθεζη, 

ηο θςηό με καςζηικό νάηπιο 

όσι. 

…από θςηό 

τωρίς 

καςζηικό    

νάηπιο 

Το ιώδιο έγινε μαύπο 

 

 

 

 

 

ΓΞΩΠΕΟΕ 3:   

 3α. Ι)                                                                                                                  (μμκάδεξ 0.25) 

Νηεκά 

     ΙΙ)                                                                                                                  ( μμκάδεξ 0.75) 

Πνία (3) από ηα πημ θάης: 

 Ακαπκέεη με πκεύμμκεξ 

 Γεκκά αογά με ζθιενό θέιοθμξ 

 Πμ δένμα ημο θαιύπηεηαη με  θηενά   

 Έπεη ηεκ ηθακόηεηα κα πεηά 

3 β.                                                                                                                       (μμκάδα 1) 

 Ρπάνπμοκ πάνα πμιιμί ηνόπμη πμο μπμνμύκ κα ακαθενζμύκ. Ννμηεηκόμεκμη ηνόπμη είκαη: 

 Κα μεκ λενηδώκμομε ηα άγνηα θοηά 

 Κα μεκ ζθμηώκμομε ηα δώα 

 Κα μεκ θαηαζηνέθμομε ημ <<ζπίηη>> ηςκ δώςκ θαη ηςκ θοηώκ 

 Κα θοηεύμομε δέκηνα 
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 Κα μεκ ακάβμομε θςηηέξ 

 Κα θάκμομε ακαθύθιςζε πανηημύ  

3 γ.                                                                                                                       (μμκάδα 1) 

Μνγακηζμόξ 1- Θειαζηηθά  

Μνγακηζμόξ 2- Σάνηα 

Μνγακηζμόξ 3- Γνπεηά 

Μνγακηζμόξ 4- Αμθίβηα  
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