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ΘΕΜΑ : 1
Χαρακτηρίστε τις προτάσεις ως σωστές ή λανθασµένες.
1. Στην ατµόσφαιρα το άζωτο βρίσκεται µε τη µορφή του µοριακού αζώτου και
κυρίως της αµµωνίας και των νιτρικών ιόντων.
2. Αν ένα είδος οργανισµού µπορεί να καταταχθεί σε περισσότερα από ένα τροφικά
επίπεδα, τότε είναι καταναλωτής.
3. Ένα δέντρο µπορεί να αποτελεί από µόνο του ένα οικοσύστηµα.
4. Η φωτοσύνθεση και η αναπνοή είναι δυο διαδικασίες µε τις οποίες ο άνθρακας
περνά από την µορφή της γλυκόζης στη µορφή του διοξειδίου του άνθρακα και
το αντίστροφο αντιστοίχως.
5. Μόνο οι αυτότροφοι οργανισµοί µπορούν να φωτοσυνθέσουν.
6. Η ηλιακή ενέργεια παίζει σπουδαίο ρόλο στη διατήρηση της ζωής στη
βιόσφαιρα, διότι επιτρέπει την επιβίωση των οργανισµών, αλλά και επιδρά
σηµαντικά στις περιβαλλοντικές συνθήκες.
7. Όσο µεγαλύτερη ποικιλότητα παρουσιάζει ένα οικοσύστηµα τόσο λιγότερο
σταθερό είναι.
8. Όλη η ηλιακή ενέργεια που δεσµεύουν οι παραγωγοί χάνεται τελικά ως µη
αξιοποιήσιµες µορφές ενέργειας, για παράδειγµα ως θερµότητα.
9. Η αζωτοδέσµευση και η απονιτροποίηση εµπλουτίζουν το έδαφος µε ενώσεις του
αζώτου.
10. Η ενέργεια η οποία µεταβιβάζεται από ένα τροφικό επίπεδο στο αµέσως επόµενο
είναι ελαττωµένη κατά 10%.

Β. Να επιλέξεις τη σωστή απάντηση.
1 . Βιόσφαιρα είναι
Α) η επιφάνεια της Γης και οι οργανισµοί που υπάρχουν σε αυτήν
Β) το σύνολο των βιοµορίων που είναι απαραίτητα για την ύπαρξη της ζωής
Γ) η ατµόσφαιρα γύρω από την επιφάνεια της Γης
∆) οι περιοχές της Γης και της ατµόσφαιρας που ευνοούν την ύπαρξη ζωής.
2. Οι παραγωγοί ή αυτότροφοι οργανισµοί
Α) µετατρέπουν την οργανική ύλη των νεκρών οργανισµών σε απλούστερα υλικά
Β) τρέφονται µε καταναλωτές α΄ τάξης
Γ) παράγουν οργανική ύλη από απλές ανόργανες ουσίες
∆) τρέφονται µε καταναλωτές β΄ τάξης.
3. Η ενέργεια η οποία µεταφέρεται από ένα κατώτερο τροφικό επίπεδο στο αµέσως
επόµενο
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Α) παραµένει σταθερή
Β) ελαττώνεται κατά 90%
Γ) διπλασιάζεται
∆) µειώνεται κατά 10%.
4. Ως βιοµάζα χαρακτηρίζεται η µάζα
Α) των αποικοδοµητών µιας βιοκοινότητας
Β) του συνόλου των καταναλωτών µιας βιοκοινότητας
Γ) όλων των οργανισµών µιας βιοκοινότητας την στιγµή που γίνεται η µέτρηση
∆) των οργανισµών της βιοκοινότητας οι οποίοι έχουν την ικανότητα να φωτοσυνθέτουν.
5. Το σύνολο των ατόµων του ίδιου είδους τα οποία ζουν σε ένα οικοσύστηµα
χαρακτηρίζονται ως
Α) πληθυσµός
Β) τροφικό πλέγµα
Γ) οικοσύστηµα
∆) βιότοπος.
6. Το σύνολο των φυτών και των ζώων ενός οικοσυστήµατος χαρακτηρίζεται ως
Α) βιότοπος
Β) πληθυσµός
Γ) βιοκοινότητα
∆) βιόσφαιρα.
7 Τεχνητά οικοσυστήµατα είναι:
Α. τα δέλτα των ποταµών
Β. οι καλλιεργούµενοι αγροί
Γ. οι κοραλλιογενείς ύφαλοι
∆. τα τροπικά δάση
8
Η εναλλαγή στην καλλιέργεια σιτηρών και ψυχανθών χαρακτηρίζεται ως:
Α. ευτροφισµός
Β. αµειψισπορά
Γ. βιοσυσσώρευση
∆. αγρανάπαυση
ΘΕΜΑ : 2
1. Να αναφέρεται τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ύπαρξη και τη
διατήρηση ενός αυτότροφου οικοσυστήµατος.
2. Να εξηγήσεις τη διαδικασία µε την οποία από την κοπριά θα εµπλουτισθεί το
έδαφος µε νιτρικά ιόντα.
3. Να εξηγήσετε ποιοι οργανισµοί του οικοσυστήµατος διαθέτουν τα
µεγαλύτερα ποσοστά ενέργειας.
4. Να αναφέρεις τους τρόπους µε τους οποίους µπορεί να εµπλουτισθεί το
έδαφος µε αµµωνία.
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5. Να αναφέρεις τους µικροοργανισµούς που συµµετέχουν στο κύκλο του
αζώτου και το ρόλο που διαδραµατίζει ο καθένας.
ΘΕΜΑ : 3
Σ’ ένα χερσαίο οικοσύστηµα θεωρούµε ότι λειτουργεί η παρακάτω τροφική αλυσίδα:
χορτάρι →έντοµα→βάτραχοι→φίδια→κουκουβάγιες
Κάθε οµάδα καταναλωτών τρέφεται αποκλειστικά από οργανισµούς της αµέσως
προηγούµενης οµάδας. Εάν η βιοµάζα των βατράχων είναι 20.000kg και η ενέργεια
που εµπεριέχεται στην οµάδα των εντόµων είναι 20KJ/kg, να υπολογιστούν:
α) η βιοµάζα καθεµιάς από τις υπόλοιπες οµάδες κατά µήκος της αλυσίδας και να
σχεδιαστεί η αντίστοιχη πυραµίδα
β) η ενέργεια που εµπεριέχεται σε κάθε οµάδα και να σχεδιαστεί η αντίστοιχη
τροφική πυραµίδα
γ) ο αριθµός των κουκουβάγιων που µπορεί η αλυσίδα αυτή να υποστηρίξει, αν η
µέση βιοµάζα κάθε κουκουβάγιας είναι 2,0kg.
ΘΕΜΑ : 4
Το παρακάτω διάγραµµα απεικονίζει τον κύκλο του άνθρακα. Ποιες διαδικασίες
( 1 έως 5) και ποιοι οργανισµοί ( Α έως ∆) αντιστοιχούν στα κενά ορθογώνια;
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