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ΘΕΜΑ 1 
Α. Να ςημειώςετε ςτο γραπτό ςασ δίπλα από τον αριθμό καθεμιάσ από τισ παρακάτω ημιτελείσ 
προτάςεισ 1 έωσ 5 το γράμμα που αντιςτοιχεί ςτη λέξη ή τη φράςη, η οποία ςυμπληρώνει ςωςτά την 
ημιτελή πρόταςη (Μονάδεσ 25). 
1. Ρφποσ χαρακτθρίηεται: 

i. Οποιαδιποτε ουςία ζχει βλαπτικζσ επιδράςεισ ςτουσ οργανιςμοφσ  
ii. Οτιδιποτε βλάπτει τουσ οργανιςμοφσ όταν ειςάγεται ςτο περιβάλλον 

iii. Οτιδιποτε αλλοιϊνει τθ ςφςταςθ τθσ ατμόςφαιρασ, των υδάτων και του εδάφουσ 
iv. Οτιδιποτε από τα προθγοφμενα 

2. Περιςςότερο βλαβερό για τα μάρμαρα ενόσ ιςτορικοφ μνθμίου που απομακρφνεται από εργοςτάςιο είναι:  
i. Το διοξείδιο του άνκρακα 

ii. Το μονοξείδιο του άνκρακα  
iii. Το διοξείδιο του κείου 
iv.  Το κερμό νερό 

3. Οι αποικοδομθτζσ διαςπώντασ τισ αηωτοφχεσ οργανικζσ ενώςεισ ςτο ζδαφοσ παράγουν: 
i. νιτρικά ιόντα 

ii. άηωτο 
iii. αμμωνία 
iv. ουρία και ουρικό οξφ 

4. Οι παραγωγοί ενόσ οικοςυςτιματοσ ςυνκζτουν οργανικζσ ενώςεισ: 
i. κατά τθν κυτταρικι αναπνοι 

ii. κατά τθν φωτοςφνκεςθ 
iii. και κατά τθν κυτταρικι αναπνοι και κατά τθν φωτοςφνκεςθ 
iv. κατά τθν διαπνοι 

5. Το νερό τθσ ατμόςφαιρασ ειςζρχεται ςτα υδάτινα και χερςαία οικοςυςτιματα με: 

i. διαπνοι 

ii. κατακρθμνίςεισ 

iii. εξάτμιςθ 

iv. κυτταρικι αναπνοι                            
ΘΕΜΑ 2 

1. Να δώςετε τον οριςμό για το κακζνα από τα παρακάτω(Μονάδεσ 10): 
 α)Βιογεωχθμικοί κφκλοιβ)Βιόςφαιρα γ)Βιομάηαδ) Παραγωγόσ ε) Οικοςφςτθμα 

2. Να απαντιςετε ςτισ παρακάτω ερωτιςεισ: 
i. Ποιοι παρϊγοντεσ καθορύζουν την φύςη και τη λειτουργύα του οικοςυςτόματοσ;(Μονάδεσ 3) 

ii. Να αναφϋρεται τισ ςυνϋπειεσ του φαινομϋνου τησ όξινησ βροχόσ. (Μονάδεσ 4) 
iii. Ποιεσ είναι οι κυριότερεσ ιδιότητεσ του νερού;(Μονάδεσ 3) 
iv. Ποια είναι τα χαρακτηριςτικά ενόσ μεςογειακού οικοςυςτήματοσ;Γιατύ εύναι ςυχνϋσ οι φωτιϋσ ςτα 

μεςογειακϊ οικοςυςτόματα; Πωσ επανακϊμπτουν οι φυτικού οργανιςμού που καταςτρϊφηκαν από 
φωτιϊ ςε ϋνα μεςογειακό οικοςύςτημα Εξηγεύςτε τουσ λόγουσ για τουσ οπούουσ ϋνα μεςογειακό 
οικοςύςτημα εύναι δυνατόν να μην επανακϊμψει μετϊ από φωτιϊ.(Μονάδεσ 5) 
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ΘΕΜΑ 3 
Να απαντήςετε ςτισ παρακάτω ερωτήςεισ: 

i. Μεταξύ των ρύπων που παρϊγονται από τισ δραςτηριότητεσ του ςύγχρονου ανθρώπου εύναι τα οξεύδια 
του αζώτου, τα οπούα ςυχνϊ αποδεικνύονται επιβλαβό τόςο για τον ϊνθρωπο όςο και για το 
περιβϊλλον. Σε ποια ςύγχρονα περιβαλλοντικϊ προβλόματα που οφεύλονται ςτην ατμοςφαιρικόσ 
ρύπανςησ εμπλϋκονται και για ποιουσ λόγουσ εύναι ςημαντικού ρυπαντϋσ;(Μονάδεσ 9) 

ii. Τι γνωρύζετε για την ςυμμετοχό των μικροοργανιςμών ςτο κύκλο του αζώτου. (Μονάδεσ 8) 
iii. Ποιεσ περιπτώςεισ ρύπανςησ μπορούν να μειώςουν το οξυγόνο που βρύςκεται διαλυμϋνο ςτο νερό και 

γιατύ;(Μονάδεσ 8) 
ΘΕΜΑ 4 
Α. Δύνεται το παρακϊτω τροφικό πλϋγμα 

i. Τι ονομϊζουμε τροφικό αλυςύδα, τι τροφικό πλϋγμα;Πόςεσ διαφορετικϋσ αλυςύδεσ διαπιςτώνετε ότι 
υπϊρχουν ςτο παραπϊνω οικοςύςτημα;  (Μονάδες 4) 

ii. Ποιοι οργανιςμού ςτο οικοςύςτημα ςυμπεριφϋρονται ταυτόχρονα ωσ καταναλωτϋσ 4ησ και 5ησ τϊξησ; 
(Μονάδες 4) 

iii. Αν μια αςθϋνεια αφϊνιζε τισ μουριϋσ από το οικοςύςτημα, ποιοι οργανιςμού θα επηρεαςτούν 
περιςςότερο και πωσ;  (Μονάδες 3) 

iv. Αν η ενϋργεια που εμπεριϋχεται ςτον πληθυςμό του ςκύουρου εύναι 5000Kcal, πόςη εύναι η ενϋργεια 
ςτον πληθυςμό τωνβελανιδιών; Αιτιολογεύςτε την απϊντηςό ςασ.  (Μονάδες 4) 

v. Έςτω ότι ςτο οικοςφςτθμα ειςάγεται μεγάλθ ποςότθτα νου DDT, θ οποία προκαλεί τθν εξαφάνιςθ κάποιων 
οργανιςμϊν. Να εξθγθ́ςετε γιατί το DDT χαρακτθρίηεται ωσ μθ βιοδιαςπϊμενθ ουςία   (Μονάδες 2).  Με 
ποιο φαινόμενο ςχετίηεται;(Μονάδες 2).  

Β.Ο άνκρακασ είναι το χθμικό ςτοιχείο με βάςθ το οποίο δομούνται όλα τα βιολογικά μακρομόρια. Ειςζρχεται ςτα 
οικοςυςτιματα με τθ μορφι του διοξειδίου του άνκρακα που βρίςκεται ςτθν ατμόςφαιρα.Να περιγράψετε τισ 
διαδικαςίεσ με τισ οποίεσ γίνεται θ ανταλλαγι του διοξειδίου του άνκρακα μεταξφ τθσ ατμόςφαιρασ και των 
βιοτικϊν παραγόντων των οικοςυςτθμάτων   (Μονάδεσ 6) 
 


