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ΑΞΑΛΤΖΣΔΗΣ : ΒΗΝΙΝΓΗΑ ΓΔΛΗΘΖΣ Γ’ ΙΥΘΔΗΝΥ
ΔΜΔΤΑΕΝΚΔΛΖ ΥΙΖ: 1ο, 2ο και 3ο κεφάλαιο
ΘΔΚΑ Α
Α1. Γ
Α2. Γ
Α3. Γ
Α4. Β
Α5. Α
ΘΔΚΑ Β
Β1. Σει. 132 «Μηα ζχγρξνλε ζεσξία γηα ηελ εμέιημε… .. γελεηηθή απνκφλσζε.»
Σει. 133-134 «Πξνυπφζεζε … λέσλ εηδψλ»
Β2. Σει. 61 «Η κνξθίλε θαη ε εξσίλε … ε ρξήζε ηεο.»
Β3. Σει. 149 «Ο Homo habilis… κέρξη πξηλ 250.000 ρξφληα.»
Β4. 2,4,6,1,3,5
ΘΔΚΑ Γ
Γ1. Κακπχιε A : πνζφηεηα απνηθνδνκεηψλ
Κακπχιε B : πνζφηεηα δηαιπκέλνπ νμπγφλνπ
Τα απφβιεηα ηνπ μελνδνρείνπ πεξηέρνπλ παξαπξντφληα αλζξψπηλνπ κεηαβνιηζκνχ (πεξηηηψκαηα,
ζσκαηηθέο απεθθξίζεηο) θαη δηάθνξεο νπζίεο θαζεκεξηλήο ρξήζεο φπσο απνξξππαληηθά θαη πξντφληα
θαζαξηζκνχ θ.α. ηα ιχκαηα απηά πξνθαινχλ ην θαηλφκελν ηνπ επηξνθηζκνχ. Τν πνηάκη αθνχ δερζεί ηα
αζηηθά ιχκαηα εκπινπηίδεηαη κε ηα ληηξηθά θαη θσζθνξηθά άιαηα πνπ απηά πεξηέρνπλ . Δπεηδή φκσο νη
νπζίεο απηέο απνηεινχλ ζξεπηηθά ζπζηαηηθά γηα ηνπ πδξφβηνπο θσηνζπλζεηηθνχο νξγαληζκνχο
(θπηνπιαγθηφλ), πξνθαιείηαη ππέξκεηξε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο. Έηζη απμάλεηαη θαη ν πιεζπζκφο
ησλ κνλνθχηηαξσλ δσηθψλ νξγαληζκψλ (δσνπιαγθηφλ). Με ην ζάλαην ησλ πιαγθηνληθψλ νξγαληζκψλ
ζπζζσξεχεηαη λεθξή νξγαληθή χιε, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο ππξνδνηεί ηελ αχμεζε ησλ απνηθνδνκεηψλ,
δειαδή ησλ βαθηεξίσλ πνπ θαηαλαιψλνπλ. Με ηελ αχμεζε φκσο ησλ κηθξννξγαληζκψλ ν ξπζκφο
θαηαλάισζεο νμπγφλνπ γίλεηαη πνιχ κεγαιχηεξνο απφ ην ξπζκφ παξαγσγήο ηνπ. Έηζη ε πνζφηεηα ηνπ
νμπγφλνπ πνπ βξίζθεηαη δηαιπκέλε ζην λεξφ γίλεηαη νινέλα κηθξφηεξε, γεγνλφο πνπ πιήηηεη ηνπο
αλψηεξνπο νξγαληζκνχο, φπσο ηα ςάξηα πνπ παζαίλνπλ απφ αζθπμία.
Γ2. Η θακπχιε Α απεηθνλίδεη ηε κεηαβνιή ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ νμεηδίσλ ηνπ αδψηνπ θαη ε θακπχιε Β ηε
κεηαβνιή ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ φδνληνο. Τν λέθνο κε ην ραξαθηεξηζηηθφ θαθεηί ρξψκα πνπ γίλεηαη
αληηιεπηφ θαη ζηελ αηκφζθαηξα ηεο Αζήλαο, πξνθαιείηαη απφ ηελ αληίδξαζε κηαο ζεηξάο νπζηψλ, νη νπνίεο
παξάγνληαη απφ ηηο κεραλέο εζσηεξηθήο θαχζεο (απηνθηλήησλ, αεξνπιάλσλ, εξγνζηαζίσλ), κε ην νμπγφλν
ηεο αηκφζθαηξαο, θάησ απφ ηελ επίδξαζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο. Σηηο νπζίεο απηέο, πνπ νλνκάδνληαη
πξσηνγελείο ξχπνη, ζπγθαηαιέγνληαη ηα νμείδηα ηνπ αδψηνπ, ην κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη δηάθνξνη
πδξνγνλάλζξαθέο. Σηα πξντφληα ηεο αληίδξαζεο ηνπο, ηνπο δεπηεξνγελείο ξχπνπο, αλήθνπλ ην φδνλ θαη ην
ληηξηθφ ππεξνμπαθεηχιην (ζει. 105 ζρνιηθνχ βηβιίνπ). Έηζη, ηα νμείδηα ηνπ αδψηνπ, ζαλ πξσηνγελείο
ξχπνο, παξάγνληαη θαηά ηηο πξψηεο ψξεο ηεο εκέξαο απφ ηηο κεραλέο εζσηεξηθήο θαχζεο, θαη ζηε ζπλέρεηα
αληηδξνχλ κε ην νμπγφλν ππφ ηελ επίδξαζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο πνπ θαηά ηηο κεζεκεξηαλέο ψξεο είλαη
πην έληνλε θαη κεηαηξέπνληαη ζε δεπηεξνγελείο. Τν φδνλ, πνπ είλαη δεπηεξνγελήο ξχπνο θαη απνηειεί πξντφλ
ηεο αληίδξαζήο ησλ πξσηνγελψλ κε ην νμπγφλν ππφ ηελ επίδξαζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο απμάλεηαη ηηο
κεζεκεξηαλέο ψξεο πνπ ε ειηαθή αθηηλνβνιία είλαη πην έληνλε.

Φπονηιζηήπια

ΣΥΣΤΗΜΑ

ελίδα

1

ΚΕΝΣΡΟ
ΝΣΕΠΩ

Αγίαρ οθίαρ 39 2310.244.444
Β. Όλγαρ 203

2310.428.400

ΕΤΟΜΟ Μ.Αλεξάνδπος 45 2310.770.360
Γ3. Σει. 105 ζρνιηθνχ βηβιίνπ «Τα νμείδηα ηνπ αδψηνπ πξνθαινχλ θαηαζηξνθέο… πξφθιεζε
εκθπζήκαηνο»
ΘΔΚΑ Γ
Γ1.

Γ2. Σει. 122: «Με βάζε… έλα θχιν»
Γ3. Απφ ην δηάγξακκα ηεο Δηθφλαο 2 θαίλεηαη φηη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ κηθξννξγαληζκνχ Α
θαηαιιειφηεξν είλαη ην αληηβηνηηθφ 3, ελψ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ κηθξννξγαληζκνχ Β ην αληηβηνηηθφ 1.
Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ν πιεζπζκφο ησλ κηθξννξγαληζκψλ Α είλαη κηθξφηεξνο παξνπζία ηνπ αληηβηνηηθνχ 3
θαη ν κηθξννξγαληζκφο β είλαη κηθξφηεξνο παξνπζία ηνπ αληηβηνηηθνχ 1.
Γ4. Σει. 26 : «Τα αληηβηνηηθά δξνπλ επηιεθηηθά… θπηηαξηθά παξάζηηα»
Άξα νη κηθξννξγαληζκνί Α θαη Β δελ κπνξεί λα αλήθνπλ ζηνπο ηνχο.
Γ5. Σει. 25: «Τα αληηβηνηηθά …. ηεο πιαζκαηηθήο κεκβξάλεο»
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