ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΑ ΘΔΜΑΣΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ
ΘΔΜΑ Α
Να επηιέμεηε ηελ θξάζε πνπ ζπκπιεξώλεη νξζά θάζε κία από ηηο
αθόινπζεο πξνηάζεηο:
Α1. Για ηην καηάηαξη ηων αλεπούδων ζε είδη εθαπμόζεηαι:
α. Τν ηππνινγηθό θξηηήξην
β. Τν κεημηνινγηθό θξηηήξην
γ. Καη ηα δύν θξηηήξηα
δ. Καλέλα από ηα δύν θξηηήξηα
Α2. Το είδορ πεπιλαμβάνει:
α. Έλαλ πιεζπζκό
β. Όινπο ηνπο πιεζπζκνύο κηαο πεξηνρήο
γ. Όινπο ηνπο πιεζπζκνύο κίαο πεξηνρήο πνπ είλαη γόληκνη
δ. Όινπο ηνπο πιεζπζκνύο πνπ αλαπαξάγνληαη θαη δίλνπλ γόληκνπο απνγόλνπο
Α3. Με ηη πύπανζη ηηρ αημόζθαιπαρ δεν ζχεηίζεηαι/-ονηαι:
α. Τα νμείδηα ηνπ αδώηνπ
β. Τν κνξηαθό άδσην
γ. Τν όδνλ
δ. Τν δηνμείδην ηνπ ζείνπ

ΘΔΜΑ Γ
Γ1. Να θαηαηάμεηε ηηο αθόινπζεο βαζκίδεο ηαμηλόκεζεο θαηά ζεηξά
απμαλόκελνπ κεγέζνπο:
α. πιεζπζκόο β. θύιν γ. θιάζε δ. άηνκν ε. γέλνο ζη. είδνο δ. νηθνγέλεηα
ε. ηάμε
Να μην αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Γ2. ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί αλαγξάθεηαη ε ζπζηεκαηηθή ηαμηλόκεζε
ηεζζάξσλ
εηδώλ
(άλζξσπνο:
Homo
sapiens,
θξνθόδεηινο:
Crocodilusniloticus, ζθύινο: Canisfamiliaris θαη ιύθνο: Canislupus).
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ηεξηδόκελνη ζηηο πιεξνθνξίεο από ηνλ πίλαθα αιιά θαη ηηο γλώζεηο ζαο
από ην ζρνιηθό βηβιίν, λα γξάςεηε:
α. Πνηα από ηα είδε απηά πξνέξρνληαη από πεξηζζόηεξν πξόζθαην θνηλό
πξόγνλν. Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.
β. Πόζα εθαηνκκύξηα ρξόληα πξηλ έδεζε ν θνηλόο πξόγνλνπο ηνπ αλζξώπνπ θαη
ηνπ θξνθόδεηινπ.
γ. Δύν είδε πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα ηάμε κε ηνλ άλζξσπν.
δ. Δύν είδε (εθηόο από απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα θαη ηεο επηινγήο ζαο)
πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα θιάζε κε ηνλ άλζξσπν.
Γ3. Τν αληηβηνηηθό πεληθηιίλε αλαθαιύθζεθε από ηνλ Αι. Φιέκηλγθ ην 1929 θαη
έθηνηε ρξεζηκνπνηήζεθε επξέσο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ βαθηεξηαθώλ
ινηκώμεσλ. Σήκεξα, εθείλε ε πεληθηιίλε ηνπ Φιέκηλγθ είλαη ζρεδόλ άρξεζηε,
θαζώο πάξα πνιιά βαθηήξηα έρνπλ θαηαζηεί αλζεθηηθά ζην ελ ιόγσ αληηβηνηηθό.
Να εμεγήζεηε ζύκθσλα κε ηε δαξβηληθή αληίιεςε ηνλ κεραληζκό κε ηνλ
νπνίν ζπλέβε απηό.

ΘΔΜΑ Γ
Σην νηθνζύζηεκα κηαο ιίκλεο ε νπνία έρεη επηβαξπλζεί από ηελ ζπζζώξεπζε κηαο
κε βηνδηαζπώκελεο νπζίαο Α έρνπκε ηελ παξαθάησ ηξνθηθή αιπζίδα:
Φπηνπιαγθηόλ δσνπιαγθηόλ  κηθξά ςάξηα κεγάια ςάξηα  πδξόβηα πηελά
(Οη νξγαληζκνί θάζε ηξνθηθνύ επηπέδνπ ηξέθνληαη απνθιεηζηηθά κε νξγαληζκνύο
ηνπ πξνεγνύκελνπ επηπέδνπ.)
Η ζπλνιηθή βηνκάδα ηνπ δσνπιαγθηόλ είλαη 6.105kg, ελώ πξνζδηνξίζηεθε ε
ζπγθέληξσζε ηεο νπζίαο Α ζηνλ πιεζπζκό ησλ κεγάισλ ςαξηώλ ίζε κε 400
mgr/kg.
Γ1. Να ζρεδηάζεηε ηελ ππξακίδα βηνκάδαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νηθνζπζηήκαηνο,
αλαγξάθνληαο ηε βηνκάδα θάζε ηξνθηθνύ επηπέδνπ. Να αηηηνινγήζεηε ηελ
απάληεζή ζαο.
Γ2. Να ππνινγίζεηε ηε ζπγθέληξσζε ηεο νπζίαο Α ζην θπηνπιαγθηόλ θαη ζηα
κηθξά ςάξηα. Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.

Γ3. Η νπζία Α είλαη ζαλαηεθόξνο γηα ηνπο νξγαληζκνύο, εάλ ε ζπγθέληξσζή ηεο
ππεξβεί ηα 3000 mgr/kg βηνκάδαο. Να εμεηάζεηε εάλ θάπνηνη νξγαληζκνί ηεο
ιίκλεο θηλδπλεύνπλ κε εμαθάληζε. Να γξάςεηε επίζεο ηα ραξαθηεξηζηηθά κίαο
νπζίαο πνπ είλαη κε βηνδηαζπώκελε θαη ηνλ νξηζκό ηεο βηνζπζζώξεπζεο.
Γ4. Μία κε βηνδηαζπώκελε νπζία είλαη επίζεο ην DDT. Να γξάςεηε ηηο βιαπηηθέο
ζπλέπεηεο από ηε ρξήζε ηνπ DDT θαηά ην παξειζόλ.

Δπηκέιεηα: Σζηνππιήο Νίθνο

