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Β΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΜΑΛΟΥΝΤΑ                               

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2016-2017 

 

 

 
 

ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 

2017 

 

 
ΒΑΘΜΟΣ:        ……..….. /40                                              

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ….………………….. 

ΥΠΟΓΡ: ……...……………………… 

 

ΤΑΞΗ: Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ               

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29.05.2017 

                                    

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΑ (ΒΙΟΛΟΓΙΑ)                                      

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ:   

2 ΩΡΕΣ  (120 λεπτά)       

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΛΥΣΕΙΣ 

 

 

ΤΜΗΜΑ: ………    ΑΡ. ………… 

  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Να προσέξετε την εμφάνιση του γραπτού σας και να γράψετε με μελάνι μπλε ή 

μαύρο. 

Δεν επιτρέπεται η χρήση οποιουδήποτε διορθωτικού υλικού. 

Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από δέκα (10) σελίδες και περιλαμβάνει τα μέρη 

Α, Β και Γ. 

Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. 

Κ Α Λ Η   Ε Π Ι Τ Υ Χ Ι Α 
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ΜΕΡΟΣ Α: Αποτελείται από τέσσερις (4) ερωτήσεις. 

                  Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με δυόμιση (2.5) μονάδες. 

                  Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. 

 

Ερώτηση 1 

 

(α) Να βάλετε κατά σειρά μεγέθους από το μικρότερο στο μεγαλύτερο τις τέσσερις 

(4) κατηγορίες μικροοργανισμών που δίνονται με αλφαβητική σειρά: βακτήρια, ιοί, 

μονοκύτταροι μύκητες, πρωτόζωα.  

 

1. Ιοί 

 

 

2. Βακτήρια 

 

3. Πρωτόζωα 

 

4. Μονοκ. μύκητες 

                                                                                                (4 Χ 0.25 μ = 1 μ)   μ: … 

 

(β) Να εξηγήσετε γιατί οι ιοί δεν ανήκουν σε κάποιο από τα Βασίλεια των ζωντανών 

οργανισμών.  

Είναι ακυτταρικές μορφές ζωής και εκδηλώνουν λειτουργίες της ζωής μόνο όταν 

εισβάλουν σε κύτταρα ζωντανών οργανισμών.  

                                                                                              (1 Χ 0.5 μ  = 0.5 μ)   μ: … 

 

(γ) Να συμπληρώσετε τον πιο κάτω πίνακα που αφορά τρόπους μετάδοσης του ιού 

HIV με ΝΑΙ (όταν μεταδίδεται ο ιός) ή ΟΧΙ (όταν δεν μεταδίδεται ο ιός).  

 Τρόποι μετάδοσης του ιού HIV NAI / OXI 

α. Με τη χρήση κοινόχρηστων τουαλέτων ΟΧΙ 

β. Με το τσίμπημα των εντόμων ΟΧΙ 

γ. Με τη σεξουαλική επαφή ΝΑΙ 

δ. Με την εγκυμοσύνη και τον θηλασμό ΝΑΙ 

                                                                                                (4 Χ 0.25 μ = 1 μ)   μ: … 

 

 

Ερώτηση 2 

 

Να απαντήσετε στις πιο κάτω ερωτήσεις που αφορούν τους ορισμούς που 

χρησιμοποιούν οι Βιολόγοι για τη μελέτη των οικοσυστημάτων.  

(α) Να τοποθετήσετε στη σωστή σειρά, ξεκινώντας από τον πιο μεγάλο, τους 

ακόλουθους όρους: άτομο, βιοκοινότητα, οικοσύστημα, πληθυσμός.          

       

  

 

                                                                                               (4 Χ 0.25 μ  = 1 μ)   μ: … 

 

Οικοσύστημα Βιοκοινότητα Πληθυσμός Άτομο 
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(β) Να αντιστοιχίσετε τους όρους της στήλης Α με τον σωστό ορισμό στη στήλη Β.                    

Στήλη Α 

Όρος 

Αντιστοίχιση Στήλη Β 

Ορισμός 

1. Οικοσύστημα 1- Β Α. Το σύνολο των διαφορετικών 

πληθυσμών που συνυπάρχουν σε 

μια περιοχή. 

2. Άτομο 2- Γ Β. Η βιοκοινότητα μαζί με τους 

αβιοτικούς παράγοντες και όλες οι 

μεταξύ τους σχέσεις. 

3. Βιοκοινότητα 3- Α Γ. Ένας μεμονωμένος οργανισμός 

ενός είδους.  

                                                                                              (3 Χ 0.5 μ  = 1.5 μ)   μ: … 

 

Ερώτηση 3  

 

Να απαντήσετε στα πιο κάτω ερωτήματα που αφορούν στο νευρικό σύστημα του 

ανθρώπινου οργανισμού.  

(α) Να αντιστοιχίσετε τα μέρη του νευρώνα στη Στήλη Α με τη λειτουργία που 

επιτελούν στη Στήλη Β. 

Στήλη Α 

Μέρος νευρώνα 

Αντιστοίχιση Στήλη Β 

Λειτουργία 

1. Νευράξονας 1- Β Α. Έλεγχος λειτουργιών του 

νευρώνα. 

2. Δενδρίτης 2- Γ Β. Μεταφορά μηνύματος από το 

κυτταρικό σώμα προς το επόμενο 

κύτταρο. 

3. Κυτταρικό σώμα 3- Α Γ. Μεταφορά μηνύματος προς το 

κυτταρικό σώμα. 

                                                                                              (3 Χ 0.5 μ  = 1.5 μ)   μ: … 

 

(β) Να συμπληρώσετε τις πιο κάτω προτάσεις που αφορούν στα είδη των κυττάρων 

που υπάρχουν στο νευρικό σύστημα με τις κατάλληλες λέξεις. 

ι. Οι αισθητικοί νευρώνες μεταφέρουν μηνύματα από τις διάφορες περιοχές του 

σώματος στον νωτιαίο μυελό και στον εγκέφαλο. 

ιι. Οι κινητικοί νευρώνες μεταφέρουν εντολές από τον εγκέφαλο και τον νωτιαίο 

μυελό στα εκτελεστικά όργανα (μύες, αδένες). 

ιιι. Οι ενδιάμεσοι ή συνδετικοί νευρώνες βρίσκονται αποκλειστικά στον εγκέφαλο και 

στον νωτιαίο μυελό και κατευθύνουν μηνύματα ή εντολές μεταξύ διαφόρων ειδών 

νευρώνων. 

ιν.  Στο νευρικό σύστημα, εκτός από τους νευρώνες, υπάρχουν και τα νευρογλοιακά 

κύτταρα, τα οποία συμβάλλουν στη μόνωση των νευρώνων και στην επιτάχυνση της 

μεταφοράς των μηνυμάτων.                                                   (4 Χ 0.25 μ  = 1 μ)   μ: … 
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Ερώτηση 4 

 

Να αντιστοιχίσετε τα μέρη μιας διάρθρωσης στη στήλη Α με τη λειτουργία τους στη 

στήλη Β.                 

Στήλη Α Αντιστοίχιση Στήλη Β 

1. Αρθρικός θύλακας 1 - Δ Α. Είναι μικρές ελαστικές ταινίες που 

συγκρατούν τα οστά και καθορίζουν την 

κατεύθυνση των κινήσεων. 

2. Σύνδεσμοι 2 - Α Β. Υπάρχει μέσα στην αρθρική κοιλότητα και 

βοηθά στη μείωση της τριβής μεταξύ των 

οστών. 

3. Αρθρικοί χόνδροι 3 - Γ Γ. Έχουν λεία επιφάνεια και βοηθούν στην 

αποφυγή της άμεσης τριβής μεταξύ των 

οστών. 

4. Αρθρική κοιλότητα 4 - Ε Δ. Περιβάλλει και συγκρατεί τα οστά της 

άρθρωσης. 

5. Αρθρικό υγρό 5 - Β Ε. Κλειστός χώρος που βρίσκεται ανάμεσα 

στις αρθρικές επιφάνειες και στον αρθρικό 

θύλακα. 

                                                                                              (5 Χ 0.5 μ  = 2.5 μ)   μ: … 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β: Αποτελείται από τρεις (3) ερωτήσεις. 

 

                  Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με έξι (6) μονάδες. 

                  Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. 

 

Ερώτηση 5 

 

(α) Να εξηγήσετε γιατί το πλύσιμο με σαπούνι βοηθά να απομακρυνθούν 

περισσότεροι μικροοργανισμοί από τα χέρια παρά από μόνο του το νερό. 

Με το πλύσιμο με σαπούνι απομακρύνεται από τα χέρια το σμήγμα που είναι λιπαρή 

ουσία πάνω στην οποία κολλούν και πολλαπλασιάζονται οι μικροοργανισμοί. Με το 

πλύσιμο μόνο με νερό δεν απομακρύνεται το σμήγμα.  

                                                                                                 (2 Χ 0.5 μ = 1  μ)   μ: … 
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(β) Να βάλετε στη σωστή σειρά τις προτάσεις που ακολουθούν και αφορούν στις  

διαδικασίες που αναφέρονται στην Τρίτη Γραμμή Άμυνας του οργανισμού, την 

γραμμή των αντισωμάτων, ώστε να φαίνεται η σειρά με την οποία γίνονται. 

 

ι. Τα αντισώματα αναγνωρίζουν τα αντιγόνα των μικροβίων με τα οποία ταιριάζουν 

και συνδέονται μαζί τους. 

ιι. Το ειδικό λευκό αιμοσφαίριο φτιάχνει αντισώματα που θα ταιριάξουν με τα 

αντιγόνα του μικροβίου. 

ιιι. Τα αντισώματα παραμένουν στην κυκλοφορία του αίματος, έτοιμα να 

καταστρέψουν και πάλι μικρόβια που έχουν τα ίδια αντιγόνα. 

ιν. Το μικρόβιο λόγω της σύνδεσης αντιγόνου-αντισώματος καταστρέφεται. 

ν. Μικρόβιο που εισέρχεται στον οργανισμό έχει συγκεκριμένα αντιγόνα στην 

επιφάνεια του. 

νι. Το ειδικό λευκό αιμοσφαίριο εντοπίζει το μικρόβιο μέσω αναγνώρισης των 

αντιγόνων του.  

 

 

1. ν 

 

 

2. νι 

 

3. ιι 

 

4. ι 

 

5. ιν 

 

6. ιιι 

                                                                                             (6 Χ 0.25 μ = 1.5 μ)   μ: … 

 

(γ) Να συμπληρώσετε τις πιο κάτω προτάσεις με τις κατάλληλες λέξεις. 

ι. Η είσοδος ενός παθογόνου μικροοργανισμού σε έναν άλλο οργανισμό ονομάζεται 

μόλυνση. 

ιι. Η εγκατάσταση και ο πολλαπλασιασμός ενός παθογόνου μικροοργανισμού σε 

έναν άλλο οργανισμό ονομάζεται λοίμωξη. 

ιιι. Τα φαγοκύτταρα είναι ένα είδος λευκών αιμοσφαιρίων του αίματος που επιτίθενται 

σε οτιδήποτε ξένο εισβάλλει στον οργανισμό. 

ιν. Η τεχνητή ανοσία του οργανισμού επιτυγχάνεται με εμβόλια και αντι-ορούς.  

ν. Η ικανότητα του οργανισμού να διατηρεί σταθερή την εσωτερική του κατάσταση 

ονομάζεται ομοιόσταση. 

                                                                                              (5 Χ 0.5 μ = 2.5  μ)   μ: … 

 

(δ) Ο Αλέξης δαγκώθηκε από σκύλο που έχει λύσσα. Η λύσσα είναι ασθένεια που 

προκαλείται από ιό της και είναι πολύ επικίνδυνη για τον άνθρωπο.  

ι. Να γράψετε αν θα πρέπει να χορηγήσουν στον Αλέξη εμβόλιο ή αντι-ορό. 

Αντι-ορό. 

ιι. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

Ο αντι-ορός περιέχει έτοιμα αντισώματα τα οποία χορηγούνται για άμεση αλλά 

προσωρινή ανοσία των οργανισμών. 

                                                                                                 (2 Χ 0.5 μ = 1  μ)   μ: … 
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Ερώτηση 6 

Να μελετήσετε το πιο κάτω τροφικό πλέγμα και να απαντήσετε στις ερωτήσεις που 

ακολουθούν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(α) Να γράψετε πόσα τροφικά επίπεδα διακρίνετε στο πιο πάνω τροφικό πλέγμα.          

Τέσσερα (4) 

                                                                                              (1 Χ 0.5 μ  = 0.5 μ)   μ: … 

 

(β) Να γράψετε δύο (2) καταναλωτές 1ης τάξης που εντοπίζετε στο πιο πάνω τροφικό 

πλέγμα.                                                                                                             

Δύο εκ των: σπουργίτι, ακρίδα, ποντικός 

                                                                                            (2 Χ 0.25 μ  = 0.5 μ)   μ: … 

(γ) ι. Με βάση το πιο πάνω τροφικό πλέγμα να γράψετε δύο οργανισμούς που 

ανταγωνίζονται μεταξύ τους.                                                                           

φίδι   και   κουνάβι 

                                                                                                 (2 Χ 0.5 μ  = 1 μ)   μ: … 

ιι. Να γράψετε για ποιο λόγο ανταγωνίζονται μεταξύ τους οι δύο πιο πάνω 

οργανισμοί.   

Για την τροφή τους. Τρέφονται και τα δύο με ακρίδες. 

                                                                                              (1 Χ 0.5 μ  = 0.5 μ)   μ: … 

 

(δ) Να συμπληρώσετε στην πιο κάτω οικολογική πυραμίδα το όνομα κάθε τροφικού 

επιπέδου (φυτοφάγοι οργανισμοί, κορυφαίοι θηρευτές, σαρκοφάγοι οργανισμοί, 

παραγωγοί)  στη σωστή θέση.                                                 (4 Χ 0.5 μ  = 2 μ)   μ: … 

 

 

 

 

 

 

 

Κορυφαίοι θηρευτές 

Σαρκοφάγοι οργανισμοί 

Φυτοφάγοι οργανισμοί 

Παραγωγοί 
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(ε) Να γράψετε τρεις (3) λόγους για τους οποίους χάνεται ενέργεια από το ένα 

τροφικό επίπεδο στο επόμενο.  Τρεις εκ των: 

                                                                                              (3 Χ 0.5 μ  = 1.5 μ)   μ: …                                                                                

 

Ερώτηση 7 

 

Να απαντήσετε στις πιο κάτω ερωτήσεις που αφορούν στο μυϊκό σύστημα του 

ανθρώπου. 

 

(α) Να συμπληρώσετε τις ενδείξεις στα αντίστοιχα τετράγωνα που φαίνονται στην 

πιο κάτω εικόνα και αφορούν στη δομή ενός γραμμωτού μυός. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 (4 Χ 0.5 μ  = 2 μ)   μ: …                                                                                

 

 

(β) Να γράψετε δίπλα από κάθε πρόταση το είδος των μυϊκών ινών, Ίνες Βραδείας 

Συστολής ή Ίνες Ταχείας Συστολής, που ταιριάζει.                                                                                     

ι. Εκτελούν κυρίως αναερόβια αναπνοή. Ταχείας 

ιι. Έχουν λίγα μιτοχόνδρια. Ταχείας  

ιιι. Βρίσκονται σε επαφή με μεγάλο αριθμό τριχοειδών αγγείων. Βραδείας 

ιν. Έχουν άφθονη ποσότητα πρωτεΐνης που δεσμεύει-αποθηκεύει οξυγόνο. 

Βραδείας                                                                                   (4 Χ 0.5 μ  = 2 μ)   μ: … 

ι. Ένα μέρος της χημικής ενέργειας μετατρέπεται με την κυτταρική αναπνοή σε μη 

αξιοποιήσιμες μορφές ενέργειας. 

ιι. Δεν τρώγονται όλοι οι οργανισμοί. 

ιιι. Όρισμένοι οργανισμοί πεθαίνουν. 

ιν. Ένα μέρος της οργανικής ύλης των οργανισμών αποβάλλεται με τα κόπρανα 

και τα ούρα τα οποία διασπούνται. 

Μυς 

Δέσμη μυϊκών ινών 

Μυϊκή ίνα 

Μυϊκό ινίδιο 
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(γ) Να γράψετε τι είδους μυϊκές ίνες θα πρέπει να διαθέτει σε μεγαλύτερο ποσοστό: 

 ι. ένας δρομέας ταχύτητας, ιι. ένας μαραθωνοδρόμος και να δικαιολογήσετε την 

απάντηση σας.                         

 

ι. Δρομέας ταχύτητας: Ίνες Ταχείας Συστολής 

Δικαιολόγηση: Συστέλλονται γρήγορα για μικρό χρονικό διάστημα, εκτελώντας 

κυρίως αναερόβια αναπνοή 

ιι. Μαραθωνοδρόμος: Ίνες Βραδείας Συστολής 

Δικαιολόγηση: Συστέλλονται αργά για μεγάλο χρονικό διάστημα, εκτελώντας κυρίως 

αερόβια αναπνοή 

                                                                                                 (4 Χ 0.5 μ  = 2 μ)   μ: … 

 

 

ΜΕΡΟΣ Γ: Αποτελείται από ένα (1) ερώτημα των δώδεκα (12) μονάδων. 

Ερώτηση 8 

(α) Να γράψετε δύο (2) λειτουργίες του ερειστικού συστήματος στον άνθρωπο. 

Δύο εκ των: ι. Στηρίζει το σώμα και καθορίζει τη μορφή του. 

ιι. Σχηματίζει κοιλότητες μέσα στις οποίες προστατεύονται ευαίσθητα όργανα. 

ιιι. Συμβάλλει στην κίνηση του οργανισμού με τη σύνδεση των μυών στα οστά. 

ιν. Έχει ρόλο αιμοποιητικό. 

ν. Αποτελεί αποθήκη αλάτων, κυρίως ασβεστίου και φωσφόρου. 

                                                                                                 (2 Χ 0.5 μ  = 1 μ)   μ: … 

 

(β) Να συμπληρώσετε τις πιο κάτω ενδείξεις στα αντίστοιχα τετράγωνα που 

αφορούν στα διάφορα οστά του ανθρώπινου σκελετού. 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                            (6 Χ 0.25 μ  = 1.5 μ)   μ: … 

1. Βραχιόνιο 

2. Κερκίδα 

3. Μηριαίο 

4. Κλείδα 

5. Στέρνο 

6. Λεκάνη 
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(γ) Να γράψετε δίπλα από κάθε οστό αν αυτό είναι μακρύ, βραχύ ή πλατύ οστό: 

 

ι. Οστά κρανίου: Πλατιά 

ιι. Πλευρές: Μακριά 

ιιι. Σπόνδυλος: Βραχύ 

                                                                                             (3 Χ 0.5 μ  = 1.5 μ)   μ: … 

 

(δ) Στην πιο κάτω εικόνα φαίνεται μια πάθηση της σπονδυλικής στήλης. 

ι. Να γράψετε πώς ονομάζεται η πάθηση που φαίνεται 

στη διπλανή εικόνα.                                                                          

Σκολίωση 

                                                   (1 Χ 0.5 μ  = 0.5 μ)   μ: … 

ιι. Να γράψετε με ποιο τρόπο επηρεάζεται η σπονδυλική 

στήλη.                                                                                      

Παραμορφώνεται προς τα πλάγια (δεξιά ή αριστερά) 

                                                   (1 Χ 0.5 μ  = 0.5 μ)   μ: … 

ιιι. Να γράψετε ένα τρόπο πρόληψης της πιο πάνω 

πάθησης.  

Δεν μεταφέρουμε βαρά αντικείμενο στον ένα χέρι 

                                                   (1 Χ 0.5 μ  = 0.5 μ)   μ: … 

 

(ε) Να γράψετε τα συστατικά των οστών (χημική σύσταση), καθώς και τη σημασία 

του κάθε συστατικού.           

ι. Οργανική ουσία (οστεΐνη): συγκρατεί τα ανόργανα άλατα και δίνει στα οστά συνοχή 

και ευλυγισία. 

ιι. Ανόργανες ουσίες (άλατα): προσδίδουν στα οστά ακαμψία και σκληρότητα. 

                                                                                                 (4 Χ 0.5 μ  = 2 μ)   μ: … 
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(στ) Να συμπληρώσετε τις προτάσεις που περιγράφουν παθήσεις του ερειστικού 

συστήματος του ανθρώπου με τη σωστή λέξη. 

 

ι. Κάταγμα είναι το σπάσιμο ή το ράγισμα ενός οστού. 

ιι. Κατά την  εξάρθρωση απομακρύνονται οι αρθρικές επιφάνειες των οστών. 

ιιι. Διάστρεμμα ονομάζεται το τέντωμα ή το σπάσιμο των συνδέσμων μιας 

άρθρωσης. 

ιν. Η ελάττωση των αλάτων του ασβεστίου και του φωσφόρου  των οστών οδηγεί σε 

μια πάθηση που ονομάζεται  οστεοπόρωση. 

                                                                                                 (4 Χ 0.5 μ  = 2 μ)   μ: … 

 

(ζ) Να γράψετε μία (1) λειτουργία των πιο κάτω: 

 

ι. Περιόστεο: Μία εκ των: α. Χρησιμεύει για την πρόσφυση μυών και συνδέσμων. 

β. Συμβάλλει στη θρέψη του οστού. 

γ. Συμβάλλει στην αύξηση και στην ανάπλαση του οστού μετά από κάταγμα. 

ιι. Μυελός των οστών: Έχει αιμοποιητικό ρόλο. 

                                                                                                 (2 Χ 0.5 μ  = 1 μ)   μ: … 

 

(η)  Να γράψετε τα τρία (3) είδη αρθρώσεων των οστών και να αναφέρετε τι είδους 

κινήσεις επιτρέπουν να γίνονται. 

 

ι. Είδος άρθρωσης: Διάρθρωση 

Είδος κίνησης: Επιτρέπει εκτεταμένες κινήσεις 

 

ιι. Είδος άρθρωσης: Ημιάρθρωση 

Είδος κίνησης: Επιτρέπει περιορισμένες κινήσεις 

 

ιιι. Είδος άρθρωσης: Συνάρθρωση 

Είδος κίνησης: Δεν επιτρέπει καμία κίνηση 

                                                                                            (6 Χ 0.25 μ  = 1.5 μ)   μ: …     

 

 

 

 

 

                                                                                                Η Διευθύντρια 

 

 

 

                                                                                                Ελένη Αβραάμ Αντωνίου 


