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Απαμηήζεις Παμελλημίωμ Βιολογίας Γεμικής Παιδείας 2016 

Νέο Σύζηημα 

 

ΘΓΜΑ Α  

Α1. γ                                                                                          (5 μομ.) 

Α2.  δ                                                                                         (5 μομ.) 

Α3.  β                                                                                         (5 μομ.) 

Α4.  γ                                                                                         (5 μομ.) 

Α5.  α                                                                                         (5 μομ.) 

 

ΘΓΜΑ Β 

Β1. Η Γιιάδα ακήθεη ζηηξ μεζμγεηαθέξ πώνεξ. Σει. 101: «Τμ μεζμγεηαθό 

θιίμα παναθηενίδεηαη από ... λενώκ θύιιςκ ζημ έδαθμξ.» 

(6 μομ.)  

Β2. 1Β, 2Β, 3Α, 4Α, 5Α, 6Α.                                                                                                                                           

(6 μομ.)                                                                        

Β3. α Σ, β Σ, γ Λ, δ Λ, ε Σ. 

                                           (5 μομ.)  

Β4. α. Σει. 41: «Η εκενγμπμίεζε ημο ακμζμβημιμγηθμύ ζοζηήμαημξ ημο 

μνγακηζμμύ … μκμμάδεηαη αιιενγία.» 

(4 μομ.) 

β. Σει. 11: « Ωξ μηθνμμνγακηζμμί ή μηθνόβηα παναθηενίδμκηαη … 

μηθνόηενμ από 0,1 mm.» 

                                                                            (4 μομ.) 

 



  

 

 

ΘΓΜΑ Γ 

Γ1. Σει. 143: «Σημ βηβιίμ αοηό οπμζηήνηδε όηη μ άκζνςπμξ θαη μ πίζεθμξ … 

πνμένπεηαη από ημκ πίζεθμ.»                     

(4 μομ.) 

Γ2. Τμ ανηζηενό θοιμγεκεηηθό δέκηνμ ακηηθαημπηνίδεη ηεκ άπμρε ημο 

Δανβίκμο. 

 (3 μομ.) 

Γ3. Η πμηθηιμμμνθία, ε Φοζηθή Γπηιμγή θαη ε γεκεηηθή απμμόκςζε. 

(6 μομ.) 

Γ4.  Ο Κώζηαξ πάζπεη από γνίπε, πμο είκαη μία ημγεκήξ ιμίμςλε. Ο Γηάκκεξ 

πάζπεη από βαθηενηαθή ιμίμςλε. 

                                                                             (2 μομ.) 

Η γνίπε είκαη μία ημγεκήξ ιμίμςλε, αθμύ: (Σει. 18:) «Ο ηόξ ηεξ γνίπεξ 

πνμζβάιεη ηα επηζειηαθά θύηηανα ηεξ ακαπκεοζηηθήξ μδμύ». 

Παναηενμύμε από ημ ναβδόγναμμα όηη μ Κώζηαξ πανμοζηάδεη πμιύ 

ορειόηενε ζογθέκηνςζε Ικηενθενμκώκ ζε ζπέζε με ημκ Γηάκκε, μ μπμίμξ 

πανμοζηάδεη ζπεδόκ μεδεκηθή ζογθέκηνςζε. Αοηό είκαη απόδεηλε όηη μ 

Κώζηαξ πάζπεη από ημγεκή ιμίμςλε θαη ζογθεθνημέκα, εδώ, ηε γνίπε. 

Σει. 34, ημ θμμμάηη ηςκ Ικηενθενμκώκ. 

(8 μομ.) 

Γ5.   Σει. 62: «Όζμ μεγαιύηενε είκαη ε πενηεθηηθόηεηα εκόξ μνγάκμο ζε κενό 

... αθόμε θαη ακ ε πμζόηεηα πμο ζα θαηακαιςζεί είκαη μηθνή.» 

                                                                      (4 μομ.) 

 

ΘΓΜΑ Δ 

Δ1. Τνμθηθό πιέγμα 1: 3 ηνμθηθέξ αιοζίδεξ. Τνμθηθό πιέγμα 2: 7 αιοζίδεξ. 

(4 μομ.) 
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Δ2.  

Αιοζίδεξ Παναγςγμί Κ. 1εξ ηάλεξ Κ. 2εξ ηάλεξ Κ. 3εξ ηάλεξ 

1 Πεύθμ        Κάμπηα        Σπμονγίηη   Γενάθη 

2 Πεύθμ        Σπμονγίηη   Γενάθη  

3 Πεύθμ        Πμκηίθη       Γενάθη  

 

(3 μομ.) 

Δ3. Τμ μηθμζύζηεμα ΙΙ μπμνεί κα απμθαηαζηήζεη ηεκ ηζμννμπία ημο 

εοθμιόηενα μεηά από μία μεηαβμιή. Αοηό ζομβαίκεη γηαηί δηαζέηεη μεγαιύηενε 

πμηθηιμμμνθία, πμο είκαη: (Σει. 72:) «Ο ανηζμόξ ηςκ δηαθμνεηηθώκ εηδώκ 

μνγακηζμώκ πμο οπάνπμοκ ζε έκα μηθμζύζηεμα.» Πνάγμαηη, (Σει. 73, με 

ηνμπμπμίεζε:) δηαζέημκηαξ έκα μηθμζύζηεμα μεγαιύηενε πμηθηιμμμνθία, 

δηαζέηεη θαη πενηζζόηενεξ ηνμθηθέξ ζπέζεηξ, μύηςξ ώζηε ακ θάπμημξ 

πιεζοζμόξ εκόξ είδμοξ εθιείρεη ή μεηςζεί πμιύ, μη μνγακηζμμί πμο ηνέθμκηαη 

από αοηό κα μεκ θηκδοκεύζμοκ με ελαθάκηζε με ηε ζεηνά ημοξ, αθμύ ζα 

ζηναθμύκ ζηηξ εκαιιαθηηθέξ πεγέξ ηνμθήξ πμο δηαζέημοκ, πάνε ζηεκ αθζμκία 

εηδώκ ημο μηθμζοζηήμαημξ. 

 (3+3 μομ.) 

Δ4. Σει. 86, με ηνμπμπμίεζε: Τμ πνμζέιαβακ με ηε μμνθή ηςκ κηηνηθώκ 

ηόκηςκ, θαζώξ αοηή είκαη ε εύιεπηε μμνθή ημο αδώημο θαη όπη ημ μμνηαθό 

άδςημ, ακ θαη αοηό βνίζθεηαη ζηεκ αημόζθαηνα ζε πμζμζηό 78%.  

(2 μομ.) 

Δ5. α. Ονγακηζμμί 1: είκαη Καηακαιςηέξ 1εξ ηάλεξ. Σημ ηνμθηθό πιέγμα 1 

ηέημημη είκαη μη: θάμπηα θαη ημ ζαιηγθάνη. Σημ ηνμθηθό πιέγμα 2 ηέημημη 

είκαη ε θάμπηα, ημ ζπμονγίηη (είκαη όμςξ θαη 2εξ ηάλεξ μέζς άιιεξ 

αιοζίδαξ), ημ πμκηίθη, ημ ζθαζάνη θαη ημ θαηζίθη.  



  

 

Ονγακηζμμί 2: είκαη μη απμηθμδμμεηέξ. Γκςνίδμομε πςξ ζε αοημύξ 

ακήθμοκ δηάθμνα βαθηήνηα θαη μύθεηεξ ημο εδάθμοξ. 

(4 μομ.) 

β. Γίκαη ημ δημλείδημ ημο άκζναθα. 

(2 μομ.) 

γ. Δηαδηθαζία Α: ε θςημζύκζεζε: Δηαδηθαζία Β: ε θοηηανηθή ακαπκμή. 

(4 μομ.) 


