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Απαμηήζεις Παμελλημίωμ Βιολογίας Γεμικής Παιδείας 2016 (Παλαιό 

Σύζηημα) 

 

ΘΓΜΑ Α  

Α1. γ                                                                               (5 μομ.) 

Α2.  β                                                                                         (5 μομ.) 

Α3.  β                                                                                         (5 μομ.) 

Α4.  β                                                                                         (5 μομ.) 

Α5.  γ                                                                                         (5 μομ.) 

 

ΘΓΜΑ Β 

Β1. 1Α, 2Β, 3Α, 4Α, 5Β, 6Β, 7Α. 

(7 μομ.)  

Β2. Α. ει. 103: «Ρύπακζε είκαη ε επηβάνοκζε … θαη μη αθηηκμβμιίεξ.»                                                                                                                                           

(4 μομ.) 

       Β. ει. 23: «Η είζμδμξ εκόξ παζμγόκμο μηθνμμνγακηζμμύ ζημ εζωηενηθό 

ημο μνγακηζμμύ μαξ.» 

                                                                   (2 μομ.) 

Β3. ει. 85: «Με ηε Βημμεπακηθή Γπακάζηαζε … πενημνίδεη ημ ζοκμιηθό 

ανηζμό ηωκ θωημζοκζεηηθώκ μνγακηζμώκ ημο πιακήηε.» 

                                           (4 μομ.)  

Β4. ει. 48: ηηξ 4 βμοιίηζεξ. 

                                                                            (8 μομ.) 

 



 

 

ΘΓΜΑ Γ 

Γ1. Οηθμζύζηεμα Ι ζηε Βημθμηκόηεηα 2, Οηθμζύζηεμα ΙΙ ζηε Βημθμηκόηεηα 4, 

Οηθμζύζηεμα ΙΙΙ ζηε Βημθμηκόηεηα 3, Οηθμζύζηεμα ΙV ζηε Βημθμηκόηεηα 1.                    

(4 μομ.) 

Γ2, Γ3.  

 Ο Γ1 είκαη παναγωγόξ, θαζώξ ηα βέιε νμήξ εκένγεηαξ μόκμ απμννέμοκ 

από αοηόκ.  

 Ο Β1 είκαη θαηακαιωηήξ 1εξ ηάλεξ, αθμύ ηνέθεηαη από ημκ παναγωγό 

Γ1.  

 Ο Α1 είκαη θαηακαιωηήξ 2εξ ηάλεξ, αθμύ ηνέθεηαη από ημκ θαηακαιωηή 

1εξ ηάλεξ Β1. 

 Ο Δ1 είκαη απμηθμδμμεηήξ, αθμύ ηνέθεηαη από όιμοξ ημοξ 

πνμεγμύμεκμοξ μνγακηζμμύξ (πνμθακώξ από ηε κεθνή μνγακηθή ύιε 

πμο αοημί πανάγμοκ).                                                                          

(4 + 8 μομ.) 

Γ4.  Σμ ζωζηό θοιμγεκεηηθό δέκδνμ είκαη ημ Ι. 

                                                                             (3 μομ.) 

Γίδμξ Α: Πηεκό 1, Γίδμξ Β: Πηεκό 2, Γίδμξ Γ: Θειαζηηθό 2. 

(3 μομ.) 

Γ5.   Ο θμηκόξ πνόγμκμξ ηωκ 2 εηδώκ ζειαζηηθώκ έδεζε πνηκ από 50 

εθαημμμύνηα πνόκηα θαη ακαπανίζηαηαη από ημ ζεμείμ ημμήξ ηωκ θιάδωκ πμο 

μδεγμύκ ζηα ζειαζηηθά 1 θαη 2. 

                                                                      (3 μομ.) 

 

ΘΓΜΑ Δ 

Δ1. Γκδμημλίκεξ θαη Γλωημλίκεξ. Σνόπμξ δνάζεξ ημοξ μη 2 βμοιίηζεξ ζηε 

ζει. 23. 
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(2 + 6 μομ.) 

Δ2. Γθόζμκ μεηαθένμκηαη με ηεκ θοθιμθμνία ημο αίμαημξ, πνόθεηηαη γηα 

ελωημλίκεξ, ζύμθωκα θαη με όζα γνάθεθακ ζημ Δ1 γηα ημκ ηνόπμ δνάζεξ 

αοηήξ ηεξ θαηεγμνίαξ. 

(4 μομ.) 

Δ3. ει. 40: «ε έκα εκήιηθμ άημμμ … ζε θάπμημ άιιμ άημμμ ή δώμ.» 

(3 μομ.) 

Δ4. Δηάγναμμα Ι ζημ άημμμ Β, Δηάγναμμα ΙΙ ζημ άημμμ Α.  

(4 μομ.) 

 ημ Δηάγναμμα Ι παναηενμύμε μία μεγάιε ζογθέκηνωζε ακηηζωμάηωκ 

ηαοηόπνμκα (ή ζπεδόκ) με ηε ζηηγμή ηεξ μόιοκζεξ, ε μπμία θζίκεη ζηγά 

ζηγά με ημ πνόκμ. Πνόθεηηαη γηα ηεκ λαθκηθή πμνήγεζε, ζε εκέζημε 

μμνθή, μίαξ μεγάιεξ πμζόηεηαξ ακηηζωμάηωκ (μνόξ ακηηζωμάηωκ), ε 

μπμία ελμοδεηενώκεη άμεζα ηεκ απεηιή ηωκ ακηηγόκωκ, πωνίξ κα 

πνμιάβεη κα εοαηζζεημπμηεζεί μ μνγακηζμόξ γηα κα λεθηκήζεη 

πνωημγεκή ακμζμβημιμγηθή απόθνηζε. Σα ακηηζώμαηα ζηε ζοκέπεηα 

θαηαζηνέθμκηαη ζηγά ζηγά από μόκα ημοξ, θαζώξ –ωξ πεμηθέξ μοζίεξ 

πμο είκαη- έπμοκ πενημνηζμέκμ πνόκμ δωήξ. 

 ημ Δηάγναμμα ΙΙ παναηενμύμε μία μηθνή ανπηθά ζογθέκηνωζε 

ακηηζωμάηωκ, ε μπμία γηγακηώκεηαη πμιύ ζύκημμα μεηά ηε μόιοκζε θαη 

δεκ ανπίδεη κα μεηώκεηαη, πανά ανθεηό πνμκηθό δηάζηεμα ανγόηενα. 

Πνόθεηηαη γηα μία δεοηενμγεκή ακμζμβημιμγηθή απόθνηζε, με ηεκ μπμία 

ημ άημμμ ακηηδνά πάνε ζημκ εμβμιηαζμό γηα ημ ζογθεθνημέκμ ακηηγόκμ 

πμο είπε οπμζηεί παιαηόηενα. Σμ εμβόιημ πενηέπεη ημ ακηηγόκμ έκακηη 

ημο μπμίμο επηζομμύμε κα επηηύπμομε ακμζμπμίεζε κεθνό ή 

απεκενγμπμηεμέκμ ή ημήμαηά ημο θαη δεκ ακηηπνμζωπεύεη απεηιή γηα 

ημ άημμμ πμο ημκ οθίζηαηαη. Ωζηόζμ μ μνγακηζμόξ ημο αηόμμο ακηηδνά 

με μία πνωημγεκή ακμζμβημιμγηθή απόθνηζε, ζημ πιαίζημ ηεξ μπμίαξ 



 

πανάγεη θαη θύηηανα μκήμεξ, με ηα μπμία ζα ακηηδνάζεη άμεζα θαη 

απμηειεζμαηηθά ζε μία εκδεπόμεκε μειιμκηηθή μόιοκζε από ημ 

ζογθεθνημέκμ, εκενγό πιέμκ, ακηηγόκμ. Όκηωξ εδώ παναηενμύμε όηη ημ 

άημμμ εθδειώκεη δεοηενμγεκή ακμζμβημιμγηθή απόθνηζε, θαζώξ ηα 

ακηηζώμαηα πανάγμκηαη άμεζα θαη μαδηθά από ηα Β ιεμθμθύηηανα 

μκήμεξ. Η απόθνηζε αοηή ελμοδεηενώκεη εγθαίνωξ ηεκ απεηιή πμο 

ακηηπνμζωπεύεη ημ βαθηήνημ ημο ηεηάκμο. ηε ζοκέπεηα, ηα 

ακηηζώμαηα ανπίδμοκ θαη θαηαζηνέθμκηαη ζηγά ζηγά από μόκα ημοξ, 

θαζώξ, όπωξ ήδε έπμομε ακαθένεη, έπμοκ πενημνηζμέκμ πνόκμ δωήξ. 

(6 μομ.) 


