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1) Ως καταναλωτές πρώτης τάξεως χαρακτηρίζονται:  
α. τα σαρκοφάγα ζώα.  
β. τα βακτήρια και οι µύκητες.  
γ. τα φυτοφάγα ζώα.  
δ. οι αποικοδοµητές. 
 
2) Το φυτοπλαγκτόν ανήκει στους:  
α. παραγωγούς.  
β. καταναλωτές.  
γ. αβιοτικούς παράγοντες.  
δ. ιούς. 
 
3) Οι οργανισµοί µιας περιοχής που ανήκουν στο ίδιο είδος αποτελούν: 
α. ένα οικοσύστηµα. 
β. ένα βιότοπο. 
γ. µία βιοκοινότητα. 
δ. έναν πληθυσµό. 
 
4) Ως ανεστραµµένη πυραµίδα µπορεί να χαρακτηριστεί: 
α. µια τροφική πυραµίδα ενέργειας.  
β. µια τροφική πυραµίδα βιοµάζας.  
γ. µια τροφική πυραµίδα πληθυσµού µε παρασιτικές σχέσεις.  
δ. κάθε τροφική πυραµίδα ενέργειας και βιοµάζας.  
 
5) Ως αυτότροφοι οργανισµοί χαρακτηρίζονται:  
α. οι καταναλωτές.  
β. οι παραγωγοί.  
γ. οι αποικοδοµητές.  
δ. όλοι οι οργανισµοί. 
 
6) Στους βιοτικούς παράγοντες µιας περιοχής περιλαµβάνονται:  
α. τα βακτήρια του εδάφους.  
β. η θερµοκρασία της ατµόσφαιρας.  
γ. το pH του εδάφους.  
δ. η υγρασία της ατµόσφαιρας. 
 
7) Το τµήµα του φλοιού της γης και της ατµόσφαιρας που επιτρέπει την ύπαρξη ζωής 
ονοµάζεται:  
α. βιόσφαιρα.  
β. βιότοπος.  
γ. οικοσύστηµα.  
δ. βιοκοινότητα. 
 
8) Το σύνολο των διαφορετικών πληθυσµών που ζουν σε µια περιοχή και οι σχέσεις 
που αναπτύσσονται µεταξύ τους αποτελούν:  
α. µία βιοκοινότητα.  
β. ένα οικοσύστηµα.  
γ. ένα βιότοπο.  
δ. τη βιόσφαιρα. 
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9) ∆ίνεται η τροφική αλυσίδα ποώδη φυτά → έντοµα → βάτραχοι. Αν ραντίσουµε µε 
εντοµοκτόνο και εξαφανιστούν τα έντοµα τότε:  
α. οι βάτραχοι θα µειωθούν.  
β. τα ποώδη φυτά θα µειωθούν.  
γ. ο αριθµός των βατράχων θα µείνει αµετάβλητος.  
δ. ο αριθµός των ποωδών φυτών θα µείνει αµετάβλητος. 
 
10) Στους αβιοτικούς παράγοντες ενός οικοσυστήµατος περιλαµβάνονται:  
α. οι µύκητες.  
β. τα βακτήρια.  
γ. οι παραγωγοί.  
δ. η ηλιοφάνεια. 
 
11) Στα ετερότροφα οικοσυστήµατα η εισαγωγή ενέργειας γίνεται µε:  
α. το άζωτο.  
β. τη µορφή χηµικών ενώσεων.  
γ. το οξυγόνο.  
δ. την υπεριώδη ακτινοβολία. 
 
12) Μικροοργανισµοί του εδάφους που τρέφονται µε νεκρή οργανική ύλη είναι οι:  
α. παραγωγοί  
β. καταναλωτές πρώτης τάξης  
γ. αποικοδοµητές  
δ. αυτότροφοι οργανισµοί 
 
13) Η ενέργεια που µεταφέρεται από τροφικό επίπεδο στο αµέσως επόµενο:  
α. ελαττώνεται κατά 90%.  
β. παραµένει σταθερή.  
γ. διπλασιάζεται.  
δ. µειώνεται κατά 10%. 
 
14) Ο άνθρακας εισέρχεται στο οικοσύστηµα µε τη µορφή:  
α. διοξειδίου του άνθρακα.  
β. µονοξειδίου του άνθρακα.  
γ. γλυκόζης.  
δ. πρωτεϊνών. 
 
15) Τα φυτά προσλαµβάνουν το άζωτο από το έδαφος µε τη µορφή: 
α. µοριακού αζώτου. 
β. ουρίας. 
γ. αµµωνίας. 
δ. νιτρικών ιόντων. 
 
16) Αζωτοδέσµευση ονοµάζεται η διαδικασία µετατροπής του ατµοσφαιρικού 
αζώτου σε µορφές αξιοποιήσιµες από τους:  
α. αποικοδοµητές.  
β. παραγωγούς.  
γ. καταναλωτές πρώτης τάξης.  
δ. καταναλωτές δεύτερης τάξης. 
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17) Κατά την απονιτροποίηση:  
α. το µοριακό άζωτο µετατρέπεται σε νιτρικά ιόντα.  
β. η αµµωνία µετατρέπεται σε νιτρικά ιόντα.  
γ. οι πρωτεΐνες διασπώνται σε αµµωνία.  
δ. τα νιτρικά ιόντα µετατρέπονται σε µοριακό άζωτο. 
 
18) Τα νιτροποιητικά βακτήρια µετατρέπουν:  
α. τα νιτρικά ιόντα σε µοριακό άζωτο.  
β. το µοριακό άζωτο σε νιτρικά ιόντα.  
γ. την αµµωνία σε νιτρικά ιόντα.  
δ. το µοριακό άζωτο σε αµµωνία. 
 
19) Η εναλλαγή στην καλλιέργεια σιτηρών και ψυχανθών χαρακτηρίζεται ως: 
α. ευτροφισµός.  
β. αµειψισπορά.  
γ. βιοσυσσώρευση.  
δ. αγρανάπαυση. 
 
20) Το νερό της ατµόσφαιρας εισέρχεται στα υδάτινα και χερσαία οικοσυστήµατα µε:  
α. εξάτµιση.  
β. διαπνοή.  
γ. κατακρηµνίσεις.  
δ. αµειψισπορά. 
 
21) Η αποµάκρυνση του νερού από τα στόµατα των φύλλων ονοµάζεται:  
α. κυτταρική αναπνοή.  
β. διαπνοή.  
γ. φωτοσύνθεση.  
δ. αποικοδόµηση. 
 
22) Το φαινόµενο του θερµοκηπίου προκαλείται από τη συγκέντρωση στην 
ατµόσφαιρα των:  
α. µονοξειδίου του άνθρακα και υδρογόνου.  
β. µονοξειδίου του άνθρακα και οξειδίων του αζώτου.  
γ. διοξειδίου του άνθρακα και υδρατµών.  
δ. διοξειδίου του θείου και οξυγόνου. 
 
23) Η εξασθένηση της στοιβάδας του όζοντος προκαλείται από:  
α. διοξείδιο του άνθρακα.  
β. διοξείδιο του αζώτου.  
γ. χλωροφθοράνθρακες.  
δ. διοξείδιο του θείου. 
 
24) Στο φαινόµενο της βιοσυσσώρευσης η συγκέντρωση της µη βιοδιασπώµενης 
ουσίας: 
α. ελαττώνεται, όσο προχωράµε στα ανώτερα τροφικά πίπεδα. 
β. αυξάνεται, όσο προχωράµε στα ανώτερα τροφικά πίπεδα. 
γ. παραµένει σταθερή σε όλα τα τροφικά επίπεδα. 
δ. παραµένει σταθερή, επειδή µεταβολίζεται. 
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25) Η συγκέντρωση των µη βιοδιασπώµενων ουσιών είναι µεγαλύτερη:  
α. στους αποικοδοµητές.  
β. στους παραγωγούς.  
γ. στους κορυφαίους καταναλωτές.  
δ. στα µικρόβια. 
 
 
26) Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράµµατα της Στήλης Ι και δίπλα σε κάθε 
γράµµα τον αριθµό της Στήλης ΙΙ, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ∆ύο 
στοιχεία της Στήλης ΙΙ περισσεύουν. 

ΣΤΗΛΗ Ι ΣΤΗΛΗ ΙΙ 
 1. Φωτοχηµικό νέφος  
α. ∆ιοξείδιο του άνθρακα  2. Βιοσυσσώρευση  
β. Χλωροφθοράνθρακες  3. Ευτροφισµός  
γ. Νιτρικά και φωσφορικά άλατα  4. Αποψίλωση  
δ. Μονοξείδιο του άνθρακα και το 
νιτρικό υπεροξυακετύλιο (ΡΑΝ)  

5. Φαινόµενο θερµοκηπίου 

 6. Εξασθένηση της στιβάδας του όζοντος 
 
 
 
27) ΘΕΜΑ 3ο (2003) 
Α. ∆ύο οικολογικού τρύποι εµπλουτισµού του εδύφους µε ύζωτο εύναι η χρύση 
των περιττωµύτων των ζύων (κοπριύ) και η αµειψισπορύ. Να περιγράψετε τις 
διεργασύες µε τις οποίες οι δύο αυτού τρύποι συµβύλλουν στον εµπλουτισµύ του 
εδύφους σε νιτρικύ ιύντα. Μονάδες 16 
Β. Η χρύση χηµικύν λιπασµύτων οδηγεύ στο φαινύµενο του ευτροφισµού. Να 
εξηγύσετε το φαινύµενο αυτύ. Μονάδες 9 
 
 
 
28) ΘΕΜΑ 3ο (2005) 
Ο άνθρακας είναι το χηµικό στοιχείο µε βάση το οποίο δοµούνται όλα τα βιολογικά 
µακροµόρια. Εισέρχεται στα οικοσυστήµατα µε τη µορφή του διοξειδίου του 
άνθρακα που βρίσκεται στην ατµόσφαιρα.  
Α. Να περιγράψετε τις διαδικασίες µε τις οποίες γίνεται η ανταλλαγή του διοξειδίου 
του άνθρακα µεταξύ της ατµόσφαιρας και των βιοτικών παραγόντων των 
οικοσυστηµάτων. Μονάδες 8  
Β. Πού οφείλεται η τάση για βαθµιαία αύξηση της συγκέντρωσης του διοξειδίου του 
άνθρακα στην ατµόσφαιρα; Μονάδες 8  
Γ. Ποιο είναι το αποτέλεσµα από τη βαθµιαία αύξηση της συγκέντρωσης του 
διοξειδίου του άνθρακα στην ατµόσφαιρα (µονάδες 4) και ποιες είναι οι πιθανές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις του (µονάδες 5); Μονάδες 9 
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29) ΘΕΜΑ 3ο (2009) 
Α. Όταν το όζον βρίσκεται στα ανώτερα επίπεδα της ατµόσφαιρας, σχηµατίζει 
στιβάδα που διαδραµατίζει σπουδαίο ρόλο στη διατήρηση της ζωής. 
1. Ποιος είναι ο ρόλος του όζοντος στη στιβάδα αυτή; Μονάδες 2  
2. Ποια είναι η αιτία της εξασθένησης της στιβάδας του όζοντος; (µονάδες 2) Ποιες 
είναι οι επιπτώσεις της εξασθένησής της στους ζωντανούς οργανισµούς; (µονάδες 8) 
Μονάδες 10  
Β. Το όζον στα κατώτερα επίπεδα της ατµόσφαιρας αποτελεί δευτερογενή ρύπο του 
φωτοχηµικού νέφους.  
Ποιον άλλο δευτερογενή ρύπο γνωρίζετε; (µονάδα 1) Πώς παράγονται οι 
δευτερογενείς ρύποι; (µονάδες 4) Ποιες είναι οι επιπτώσεις τους στην υγεία του 
ανθρώπου; (µονάδες 8) Μονάδες 13 
 
 
 
30) ΘΕΜΑ Γ (2010) 
Έστω ότι σε ένα οικοσύστηµα εισάγεται µεγάλη ποσότητα ρυπογόνου DDT, η οποία 
προκαλεί την εξαφάνιση κάποιων οργανισµών του οικοσυστήµατος. 
Γ1 Να εξηγήσετε µε ποιο κριτήριο ένας ρύπος συνιστά απειλή για το περιβάλλον. 
Μονάδες 6  
Γ2 Να εξηγήσετε γιατί το DDT χαρακτηρίζεται ως µη βιοδιασπώµενη ουσία. 
Μονάδες 3  
Γ3 Να εξηγήσετε ποιο φαινόµενο ονοµάζεται βιοσυσσώρευση. Μονάδες 4  
Γ4 Να εξηγήσετε σε ποια θέση της τροφικής αλυσίδας του οικοσυστήµατος 
βρίσκονται οι οργανισµοί που θα εξαφανισθούν. Μονάδες 4  
Γ5 Να εξηγήσετε ποιες θα είναι οι συνέπειες της εξαφάνισης των οργανισµών αυτών 
για την ποικιλότητα και την ισορροπία του οικοσυστήµατος. Μονάδες 8 
 
 

 

31) ΘΕΜΑ Γ (2011) 
Σε ένα οικοσύστηµα υπάρχουν 5 (πέντε) πεύκα, που φιλοξενούν συνολικά 10.000 
(δέκα χιλιάδες) κάµπιες, σε κάθε µία από τις οποίες παρασιτούν 500 (πεντακόσια) 
πρωτόζωα. 
Γ1. Να σχεδιάσετε την τροφική πυραµίδα πληθυσµού του παραπάνω οικοσυστήµατος 
(µονάδες 2). Nα εξηγήσετε τη µορφή της τροφικής πυραµίδας πληθυσµού του 
παραπάνω οικοσυστήµατος (µονάδες 5). Μονάδες 7 
Γ2. Στο παραπάνω οικοσύστηµα η ενέργεια που περιέχεται στο τροφικό επίπεδο των 
καµπιών είναι 50.000 (πενήντα χιλιάδες) KJ.  
Να υπολογίσετε την ενέργεια των άλλων τροφικών επιπέδων (µονάδες 2).  
Να σχεδιάσετε την τροφική πυραµίδα ενέργειας (µονάδες 2).  
Να εξηγήσετε τους λόγους που καθορίζουν τη µορφή αυτής της τροφικής πυραµίδας 
(µονάδες 6). Μονάδες 10  
Γ3. Έστω ένα άτοµο αζώτου (Ν), το οποίο µπορεί να εντοπιστεί οπουδήποτε βρεθεί 
(επειδή π.χ είναι ραδιενεργό). Αυτό το άτοµο αζώτου εντοπίζεται σε κάποιο νιτρικό 
ιόν που βρίσκεται στο έδαφος. Να περιγράψετε τις πιθανές πορείες του ατόµου αυτού 
από τη στιγµή που προσλαµβάνεται από ένα φυτό έως ότου ξαναβρεθεί στο έδαφος, 
πάλι ως νιτρικό ιόν. Μονάδες 8 
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32) ΘΕΜΑ 4ο (2002) 
Σε ένα θαλάσσιο οικοσύστηµα παρατηρείται το παρακάτω υποθετικό τροφικό 
πλέγµα: 

 
1. Να εξηγήσετε σε ποιο τροφικό επίπεδο ανήκουν οι παρακάτω οργανισµοί: 
σκουµπρί, σαρδέλα, φώκια. Μονάδες 6 
2. Αν µειωθεί σηµαντικά ο πληθυσµός της σουπιάς, να εξηγήσετε ποιες επιπτώσεις θα 
παρατηρηθούν στους πληθυσµούς των: κωπηπόδων, διατόµων, σκουληκιών. 
Μονάδες 9  
3. Με δεδοµένο ότι ο κύκλος του αζώτου που ισχύει στα υδάτινα οικοσυστήµατα 
λειτουργεί ανάλογα µε τα χερσαία οικοσυστήµατα και το φυτοπλαγκτόν των 
υδάτινων οικοσυστηµάτων αντιστοιχεί µε τα φυτά των χερσαίων οικοσυστηµάτων, να 
εξηγήσετε γιατί παρατηρείται µεταβολή της συγκέντρωσης των νιτρικών ιόντων σε 
βάθος 0-800 µέτρα όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραµµα. Μονάδες 10 
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33) ΘΕΜΑ 4ο (2008) 
Ο άνθρακας είναι το χηµικό στοιχείο µε βάση το οποίο δοµούνται όλες οι οργανικές 
ενώσεις και συνεπώς όλα τα βιολογικά µακροµόρια.  
Στο παρακάτω διάγραµµα φαίνεται η πορεία του άνθρακα σε ένα οικοσύστηµα στο 
οποίο ζουν οι εξής οργανισµοί: φίδια, ποώδη φυτά, ποντίκια, µύκητες και βακτήρια. 

 
Να γράψετε τα ονόµατα των οργανισµών που αντιστοιχούν στις θέσεις 1, 2, 3, 4 
(µονάδες 4) και τη θέση τους στην τροφική αλυσίδα που σχηµατίζεται (µονάδες 4), 
καθώς και τα ονόµατα των διαδικασιών α, β (µονάδες 6) και την ονοµασία της 
χηµικής ένωσης στις θέσεις Γ (µονάδες 2).  
Με ποιες ενέργειες ο άνθρωπος παρεµβαίνει στον κύκλο του άνθρακα; (µονάδες 9).  
Μονάδες 25 
 
 
 
34) ΘΕΜΑ 4ο (2005) 
∆ίνεται το παρακάτω διάγραµµα: 

 
Να γράψετε τα ονόµατα των οργανισµών που αντιστοιχούν στις θέσεις 1, 2, 3, 4, 5 
(µονάδες 10) και των διαδικασιών α, β (µονάδες 6). Στη συνέχεια να περιγράψετε τη 
διαδικασία β (µονάδες 9). Μονάδες 25 
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35) ΘΕΜΑ 4ο (2006) 
Σε ένα λιµναίο οικοσύστηµα έχουµε το παρακάτω υποθετικό τροφικό πλέγµα: 

 
Να γράψετε όλες τις διαφορετικές τροφικές αλυσίδες που δηµιουργούνται (Μονάδες 
8) και να κατατάξετε τους οργανισµούς σε όλα τα δυνατά τροφικά επίπεδα. (Μονάδες 
5).  
Ποιοι οργανισµοί συµπεριφέρονται ταυτόχρονα ως καταναλωτές 2ης

 

και ως 
καταναλωτές 3ης τάξης; (Μονάδες 2).  
Αν η ενέργεια που εµπεριέχεται στον πληθυσµό της λιβελούλας είναι 1000 ΚJoules, 
να υπολογίσετε την ενέργεια στον πληθυσµό των βατράχων. (Μονάδες 3).  
Λιπάσµατα από γειτονικά χωράφια που αποπλένονται από το νερό της βροχής, 
εµπλουτίζουν µε νιτρικά και φωσφορικά άλατα την λίµνη. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα 
να παρατηρηθεί αύξηση του πληθυσµού των υδροβίων φωτοσυνθετικών οργανισµών. 
Να εξηγήσετε πώς επηρεάζονται οι πληθυσµοί των ψαριών (πέστροφες, κυπρίνοι) 
από το φαινόµενο αυτό; (Μονάδες 7) Μονάδες 25 
 
 
36) ΘΕΜΑ 4ο (2009) 
Η παρακάτω εικόνα δείχνει οικοσύστηµα µιας λίµνης: 

 
1. Να αναφέρετε δύο (2) βιοτικούς και δύο (2) αβιοτικούς παράγοντες του παραπάνω 
οικοσυστήµατος. Μονάδες 4  
2. Με ποια διαδικασία το φυτοπλαγκτόν εξασφαλίζει την απαραίτητη ενέργεια για 
την επιβίωση και την ανάπτυξή του; (µονάδα 1) Ποιοι παράγοντες απαιτούνται για τη 
διαδικασία αυτή και ποια τα προϊόντα της; (µονάδες 5) Μονάδες 6  
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3. Στη λίµνη αυτή καταλήγουν τα αστικά λύµατα γειτονικού οικισµού χωρίς να 
υποστούν την παραµικρή επεξεργασία. Το αποτέλεσµα είναι να πρασινίζουν τα νερά 
της λίµνης, λόγω της υπερβολικής αύξησης του φυτοπλαγκτού. Ποια θα είναι η 
επίπτωση στον πληθυσµό των ψαριών της λίµνης και γιατί; Μονάδες 10  
4. Να αιτιολογήσετε γιατί το παραπάνω φαινόµενο θεωρείται ρύπανση των νερών της 
λίµνης. (µονάδες 3) Ποιες συνέπειες µπορεί να έχει στον άνθρωπο η χρήση του νερού 
της λίµνης στην οποία καταλήγουν τα λύµατα; (µονάδες 2) Μονάδες 5 
 
 
 
37) ΘΕΜΑ 4ο (2007) 
Στο παρακάτω σχήµα απεικονίζεται µια περιοχή στην οποία συνυπάρχουν δάσος 
κωνοφόρων (Α), βιοµηχανικές µονάδες (Β), καλλιεργούµενοι αγροί (Γ) και µια λίµνη 
(∆). Η κυκλοφορία του νερού στην περιοχή στηρίζεται στην εξάτµιση, στη διαπνοή 
των φυτών και στις κατακρηµνίσεις. 

 
Τι ονοµάζουµε διαπνοή (µονάδες 5) και ποιος είναι ο ρόλος της; (µονάδες 8)  
Ποιες είναι οι επιπτώσεις της όξινης βροχής στους οργανισµούς της περιοχής; 
(µονάδες 6)  
Κατά την καλλιέργεια των φυτών στους αγρούς δίπλα στη λίµνη χρησιµοποιήθηκαν 
µεγάλες ποσότητες µη βιοδιασπώµενου εντοµοκτόνου. Από µετρήσεις που έγιναν 
στην περιοχή βρέθηκε µεγάλη συγκέντρωση από το συγκεκριµένο εντοµοκτόνο σε 
πολλά από τα ψαροπούλια της λίµνης (∆). Να εξηγήσετε το φαινόµενο (µονάδες 6). 
Μονάδες 25 
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38) ΘΕΜΑ 4ο (2004) 
Σε ένα αυτότροφο υδάτινο οικοσύστηµα µελετήθηκαν τέσσερα είδη οργανισµών Α, 
Β, Γ, ∆, οι οποίοι σχηµατίζουν µία τροφική αλυσίδα. Κάθε ένα από τα διαφορετικά 
είδη οργανισµών αποτελεί ένα τροφικό επίπεδο. Όλοι οι οργανισµοί κάθε τροφικού 
επιπέδου τρέφονται αποκλειστικά µε οργανισµούς του προηγούµενου τροφικού 
επιπέδου. Από µετρήσεις που έγιναν στο παραπάνω οικοσύστηµα βρέθηκε µικρή 
συγκέντρωση εντοµοκτόνου DDT στο τροφικό επίπεδο των παραγωγών και πολύ 
µεγαλύτερη συγκέντρωση DDT στο τροφικό επίπεδο των καταναλωτών τρίτης τάξης. 
Η βιοµάζα στο τροφικό επίπεδο των οργανισµών Α είναι 1.000 Κg, των οργανισµών 
Β είναι 100.000 Κg, των οργανισµών Γ είναι 1.000.000 Κg και των οργανισµών ∆ 
είναι 10.000 Κg. 
1. Ποιο είδος οργανισµών είναι παραγωγοί, καταναλωτές πρώτης τάξης, καταναλωτές 
δεύτερης τάξης και καταναλωτές τρίτης τάξης (Μονάδες 4); Να αιτιολογήσετε την 
απάντησή σας (Μονάδες 4). Μονάδες 8 

2. Εάν η ενέργεια που περιέχεται στο τροφικό επίπεδο των παραγωγών είναι 4 ⋅ 108 
KJ, να υπολογίσετε την ενέργεια που χάνεται µεταξύ δευτέρου και τρίτου τροφικού 
επιπέδου (Μονάδες 5), αναφέροντας τους λόγους στους οποίους οφείλονται οι 
απώλειες αυτής της ενέργειας (Μονάδες 6). Μονάδες 11 
3. Πώς εξηγείται η αύξηση στη συγκέντρωση του DDT στο τροφικό επίπεδο των 
καταναλωτών τρίτης τάξης σε σχέση µε τη µικρή συγκέντρωση DDT στο τροφικό 
επίπεδο των παραγωγών; Μονάδες 6 
 
 
39) ΘΕΜΑ ∆ (2011) 
∆ίνεται το παρακάτω διάγραµµα: 

 
∆1. Να γράψετε τα ονόµατα των διαδικασιών που αντιστοιχούν στις θέσεις Α, Β, Γ, 
∆, Ε, Ζ και το όνοµα του συστατικού του εδάφους που αντιστοιχεί στη θέση Ψ.  
Μονάδες 14  
∆2. Να περιγράψετε τη διαδικασία ∆. Μονάδες 5  
∆3. Να αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους το νερό είναι απαραίτητο για τις 
ζωτικές λειτουργίες των φυτών. Μονάδες 6 
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40) ΘΕΜΑ ∆ (2012) 
∆1. Ένα ξενοδοχείο που βρίσκεται σε µια παραποτάµια περιοχή διοχετεύει τα 
απόβλητα των αποχετεύσεών του στο ποτάµι, θεωρώντας ότι δεν ρυπαίνει το νερό 
του ποταµού. Οι µετρήσεις που έγιναν, τόσο της ποσότητας του οξυγόνου όσο και της 
ποσότητας των αποικοδοµητών στο νερό, απεικονίζονται στην παρακάτω γραφική 
παράσταση µε τις καµπύλες Α και Β. 

 
Ποια καµπύλη απεικονίζει την ποσότητα του διαλυµένου οξυγόνου και ποια καµπύλη 
απεικονίζει την ποσότητα των αποικοδοµητών (µονάδες 2); Να εξηγήσετε την 
απάντησή σας (µονάδες 8).  

Μονάδες 10  
∆2. Τα παρακάτω διαγράµµατα απεικονίζουν τη µεταβολή της συγκέντρωσης δύο 
αέριων ρύπων, του όζοντος και των οξειδίων του αζώτου κατά τη διάρκεια ενός 
εικοσιτετραώρου στο κέντρο της Αθήνας. 

 
Ποια καµπύλη απεικονίζει τη µεταβολή της συγκέντρωσης του όζοντος και ποια τη 
µεταβολή της συγκέντρωσης των οξειδίων του αζώτου (µονάδες 2); Να εξηγήσετε 
την απάντησή σας (µονάδες 8).  

Μονάδες 10  
∆3. Να αναφέρετε ποια προβλήµατα υγείας προκαλούν τα οξείδια του αζώτου στον 
άνθρωπο.  

Μονάδες 5 


