ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ

Γ΄ Λυκείου

2ο Επαναληπτικό ∆ιαγώνισµα
Βιολογία Γ΄ Λυκείου
Κεφάλαιο 2
ΘΕΜΑ 1ο

(Μονάδες 12,5)

Να επιλέξεις τη σωστή απάντηση.
Α. Τα ερηµικά οικοσυστήµατα χαρακτηρίζονται από:
α. Μικρή παραγωγικότητα
β. Άγονα εδάφη
γ. Μικρή βιοµάζα
δ. Όλα τα παραπάνω
Β. Το κυριότερο κριτήριο για το πόσο επιβλαβής είναι ένας ρύπος είναι:
α. Η συγκέντρωσή του
β. Η ποσότητα και η ποιότητά του
γ. Ο ρυθµός εισαγωγής του στο περιβάλλον σε σχέση µε το ρυθµό αδρανοποίησής
του
δ. Όλα τα παραπάνω
Γ. Στο φωτοχηµικό νέφος ως δευτερογενείς ρύποι χαρακτηρίζονται:
α. Οξείδια του αζώτου και µονοξείδιο του άνθρακα
β. Νιτρικό και θειώδες οξύ
γ. Όζον και νιτρικό υπεροξυακετύλιο
δ. Υδρογονάνθρακες
∆. Η τρύπα του όζοντος προκαλείται από:
α. Το διοξείδιο του άνθρακα
β. Τους χλωροφθοράνθρακες
γ. Τους υδροφθοράνθρακες
Ε. Τα προβλήµατα που θα προκύψουν από το φαινόµενο του θερµοκηπίου
οφείλονται:
α. Στην αύξηση της θερµοκρασίας
β. Στην αύξηση του µονοξειδίου του άνθρακα
γ. Στην αύξηση της προσπίπτουσας υπεριώδους ακτινοβολίας
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ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ

Γ΄ Λυκείου

ΘΕΜΑ 2°

(Μονάδες 12,5)

Να χαρακτηρίσεις τις προτάσεις ως σωστές ή λάθος (και να προσδιορίσεις τα λάθη
όπου υπάρχουν).
1. Ερηµικά οικοσυστήµατα αναπτύσσονται µόνο όπου είναι χαµηλές οι
βροχοπτώσεις.
2. Το µεσογειακό κλίµα επιτρέπει τη συχνή εκδήλωση πυρκαγιών.
3. Μετά τις πυρκαγιές αυξάνεται η επιφανειακή απορροή και η διάβρωση του
εδάφους, στα µεσογειακά οικοσυστήµατα.
4. Αποτέλεσµα της αποψίλωσης των δασών είναι η µείωση της συγκέντρωσης
του CO2 στην ατµόσφαιρα, έχοντας ως συνέπεια το φαινόµενο του
θερµοκηπίου.
5. Το φωτοχηµικό νέφος είναι ένα αέριο µείγµα που αποτελείται από
πρωτογενείς ρύπους.
6. Κατά τη βιοσυσσώρευση, η συγκέντρωση µιας ουσίας έχει την τάση να
δεκαπλασιάζεται, καθώς προχωράµε από το ένα επίπεδο στο επόµενο.
7. Αν κάποιος οργανισµός καταναλώσει DDT µέσω της τροφής του, µπορεί να
το αποβάλλει µε τις απεκκρίσεις του.
ΘΕΜΑ 3ο

(Μονάδες 35)

Να απαντήσεις στις παρακάτω ερωτήσεις θεωρίας.
1. Να αναφέρεις λόγους ερηµοποίησης ενός οικοσυστήµατος.
2. Να εξηγήσεις το φαινόµενο του ευτροφισµού.
3. Να δώσεις τον ορισµό της βιοσυσσώρευσης και να αναφέρεις τους ρύπους
που την προκαλούν.
4. Να αναφέρεις τους πρωτογενείς ρύπους και τους δευτερογενείς που είναι
υπεύθυνοι για το φωτοχηµικό νέφος (και τις επιπτώσεις τους).
5. Να αναφέρεις περιβαλλοντικά προβλήµατα που σχετίζονται µε τα οξείδια του
αζώτου.
6. Να αναφέρεις περιβαλλοντικά προβλήµατα που σχετίζονται µε τη δράση των
αποικοδοµητών.
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ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ

Γ΄ Λυκείου

ΘΕΜΑ 4ο

[Μονάδες 40: (Α:25 και Β:15)]

Α. Από µετρήσεις που έγιναν σε λίµνη βρέθηκε µικρή συγκέντρωση µιας µη
βιοδιασπώµενης ουσίας στο φυτοπλαγκτόν και πολύ µεγαλύτερη συγκέντρωση του
ίδιου εντοµοκτόνου στα υδρόβια πτηνά της λίµνης. Η τροφική αλυσίδα της λίµνης
είναι:
φυτοπλαγκτόν → ζωοπλαγκτόν → ψάρια → ψαροπούλια
α. Αν η βιοµάζα στο φυτοπλαγκτόν είναι 20.000Kg και η ενέργεια των ψαριών είναι
3kJ/Kg, να υπολογίσεις την ενέργεια των υπόλοιπων επιπέδων.
β. Να υπολογίσεις την ποσότητα της µη βιοδιασπώµενης ουσίας στα ψάρια, αν η
συγκέντρωσή της στο φυτοπλαγκτόν είναι 20mg/Kg.
γ. Να υπολογίσεις την ποσότητα της µη βιοδιασπώµενης ουσίας που υπάρχει στο 1Kg
βιοµάζας ψαριών.
δ. Να βρεις την ποσότητα της µη βιοδιασπώµενης ουσίας που θα υπάρχει στον
οργανισµό ενός ανθρώπου που καταναλώνει 4Kg ψαριών.
Β. Σε ένα οικοσύστηµα οι κάτοικοί του παρατήρησαν κάποιες µεταβολές. Να δώσεις
πιθανές εξηγήσεις για τις παρακάτω παρατηρήσεις:
α. Οι γεωργοί παρατήρησαν ότι οι αγροί που βρίσκονται κοντά στις βιοµηχανίες
είχαν πολύ χαµηλότερη παραγωγικότητα σε σχέση µε τους πιο αποµακρυσµένους
αγρούς.
β. Οι άνθρωποι παρατήρησαν αύξηση των φυτικών οργανισµών µιας λίµνης που
βρίσκονταν κοντά σε καλλιεργήσιµους αγρούς.
γ. Κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο βρέθηκαν νεκρά ψαροπούλια στους ιστούς των
οποίων βρέθηκαν µεγάλες συγκεντρώσεις µη βιοδιασπώµενων ουσιών.
δ. Στο ποτάµι που βρίσκεται κοντά στην πόλη βρέθηκαν πολλά ψάρια, τα οποία
πέθαναν από ασφυξία.
Καλή Επιτυχία!!!!
(∆ιάρκεια: 2,5-3 ώρες)
ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΦΟΥ
ΒΙΟΛΟΓΟΣ
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