ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
∆ΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ:
ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)
ΘΕΜΑ 1ο
Α. Στις ερωτήσεις 1-3, να γράψετε στο τετράδιό σας τον
αριθµό της ερώτησης και δίπλα του το γράµµα που
αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
1. Το τρυπανόσωµα προκαλεί:
α. δυσεντερία
β. ελονοσία
γ. ασθένεια του ύπνου
δ. χολέρα.
2. Η
εξασθένηση
της
στοιβάδας
προκαλείται από:
α. διοξείδιο του άνθρακα
β. διοξείδιο του αζώτου
γ. χλωροφθοράνθρακες
δ. διοξείδιο του θείου.

Μονάδες 4
του

όζοντος

Μονάδες 4

3. Παθητική ανοσία επιτυγχάνεται µε χορήγηση:
α. ορού αντισωµάτων
β. εµβολίου
γ. αντιβιοτικού
δ. ιντερφερόνης.
Μονάδες 4

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

Β. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις 1 και 2.
1. Ποιος είναι
καταναλωτών
οικοσύστηµα;

ο ρόλος
και των

των παραγωγών,
αποικοδοµητών σ'

2. Τι είναι τα ενδοσπόρια;

των
ένα

Μονάδες 6
Μονάδες 2

Κάτω από ποιες περιβαλλοντικές συνθήκες σχηµατίζονται τα
ενδοσπόρια;
Μονάδες 2
Ποιος είναι ο ρόλος των ενδοσπορίων;
Μονάδες 3
ΘΕΜΑ 2ο
1. Να περιγράψετε τον πολλαπλασιασµό των ιών που το
γενετικό τους υλικό είναι:
α. DNA
Μονάδες 6
β. RNA.
Μονάδες 6
2.

Να ορίσετε το φαινόµενο της οικολογικής διαδοχής.
Μονάδες 3
Να περιγράψετε ένα παράδειγµα οικολογικής διαδοχής.
Μονάδες 5

3.

Πώς παρεµβαίνει ο άνθρωπος στο βιογεωχηµικό κύκλο
του άνθρακα;
Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 3ο
1. Πώς εξηγείται το φαινόµενο κατά το οποίο άνθρωποι οι
οποίοι εκτέθηκαν στον ιό του AIDS δεν µολύνθηκαν;
Μονάδες 4
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

2. Να εξηγήσετε το ρόλο των µακροφάγων κυττάρων στην
άµυνα του ανθρώπινου οργανισµού.
Μονάδες 9
3. Να εξηγήσετε τις δυσάρεστες συνέπειες για τον
ανθρώπινο οργανισµό από την ενεργοποίηση του
ανοσοποιητικού του συστήµατος που δεν οφείλεται σε
παθογόνους µικροοργανισµούς.
Μονάδες 12
ΘΕΜΑ 4ο
Σε µία λίµνη που περιβάλλεται από χωράφια τα οποία
καλλιεργούνται συστηµατικά µε χρήση λιπασµάτων,
διοχετεύονται πολλά από τα νερά της βροχής που δέχεται η
περιοχή αυτή. Να θεωρήσετε ότι στη λίµνη υπάρχουν
υδρόβιοι φωτοσυνθετικοί οργανισµοί, ζωοπλαγκτόν και
ψάρια που αποτελούν τροφική αλυσίδα. Στο παρακάτω
διάγραµµα φαίνεται η µεταβολή στον πληθυσµό των
οργανισµών αυτών µετά το τέλος της περιόδου των
βροχοπτώσεων.
αριθµός
ατόµων

(α)
(β)
(γ)
t1

t1:
(α):
(β):
(γ):

χρόνος

τέλος περιόδου βροχοπτώσεων.
υδρόβιοι φωτοσυνθετικοί οργανισµοί.
ζωοπλαγκτό.
ψάρια.
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

1. Να ερµηνεύσετε τη µορφή των καµπυλών του παραπάνω
διαγράµµατος.
Μονάδες 12
2. Να περιγράψετε το φαινόµενο το οποίο προκαλεί τις
µεταβολές στις καµπύλες του παραπάνω διαγράµµατος.
Μονάδες 7
3. Να εξηγήσετε πώς µεταβάλλεται
αποικοδοµητών σ' αυτή τη λίµνη.

ο

πληθυσµός

των

Mονάδες 6

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους)
1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά
(ηµεροµηνία, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα να µην
τα αντιγράψετε στο τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των
φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν. Καµιά
άλλη σηµείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα.
4. Κάθε απάντηση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι
αποδεκτή.
5. ∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των
φωτοαντιγράφων.
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: µία (1) ώρα
µετά τη
διανοµή των φωτοαντιγράφων.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΜΑΪΟΥ 2002
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΘΕΜΑ 1 ο
Στις ερωτήσεις 1-5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον
αριθµό της ερώτησης και δίπλα του το γράµµα που
αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
1. Ποιο από τα
µικροθρεπτικό;
α. άνθρακας
β. οξυγόνο
γ. άζωτο
δ. ιώδιο.

παρακάτω

στοιχεία

2. Τα ενδοσπόρια σχηµατίζονται από:
α. φυτά
β. DNA ιούς
γ. βακτήρια
δ. RNA ιούς.

θεωρείται

Μονάδες 5

Μονάδες 5

3. Ποιο από τα παρακάτω όργανα χαρακτηρίζεται
πρωτογενές λεµφοειδές όργανο;
α. σπλήνας
β. αµυγδαλές
γ. θύµος αδένας
δ. γαστρεντερικός σωλήνας.
Μονάδες 5

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

4. Μεγάλες ποσότητες ανοσοσφαιρινών
από:
α. φυσικά κύτταρα φονιάδες
β. µακροφάγα
γ. πλασµατοκύτταρα
δ. βοηθητικά Τ λεµφοκύτταρα.

εκκρίνονται

Μονάδες 5

5. 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.
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ 2ο
1. Να
αναφέρετε
αντιβιοτικών.

τους

µηχανισµούς

δράσης

των

Μονάδες 15

2. Γιατί τα τροπικά δάση είναι τελείως ακατάλληλα για
γεωργία;
Μονάδες 4
3. Με ποια κριτήρια κατατάσσονται δύο οργανισµοί στο
ίδιο είδος;
Μονάδες 6
ΘΕΜΑ 3ο
1. Ποιες λειτουργίες επιτελούν τα Τ λεµφοκύτταρα;
Μονάδες 9
2. Να αναφέρετε τους ρόλους των αντισωµάτων.
Μονάδες 4

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

3. Ένας άνθρωπος µολύνεται από ένα παθογόνο βακτήριο
που παράγει µία εξωτοξίνη. Στον άνθρωπο αυτό δεν
εκδηλώνεται ασθένεια.
Να εξηγήσετε τους πιθανούς λόγους για τους οποίους ο
άνθρωπος αυτός δεν νοσεί.
Μονάδες 12
ΘΕΜΑ 4ο
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
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

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 ( NO 3 ) σε βάθος 0-800 µέτρα όπως φαίνεται στο
παρακάτω διάγραµµα.

0

Mονάδες 10

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους)
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά
(ηµεροµηνία, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα να µην
τα αντιγράψετε στο τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των
φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν. Καµιά
άλλη σηµείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα.
4. Κάθε απάντηση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι
αποδεκτή.
5. ∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των
φωτοαντιγράφων.
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μιάµιση (1 1/2) ώρα µετά
τη διανοµή των φωτοαντιγράφων.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΜΑΪΟΥ 2003
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ

ΘΕΜΑ 1 ο
Στις ερωτήσεις 1-5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον
αριθµό της ερώτησης και δίπλα του το γράµµα που
αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
1.

Τα κύτταρα που παράγουν ιντερφερόνες έχουν µολυνθεί
από:
α. βακτήρια
β. ιούς
γ. πλασµώδια
δ. πρωτόζωα.
Μονάδες 5

2.

Η σύφιλη οφείλεται σε:
α. βακτήρια
β. πρωτόζωα
γ. µύκητες
δ. ιούς.

3.

Μονάδες 5

Ως καταναλωτές πρώτης τάξεως χαρακτηρίζονται:
α. τα σαρκοφάγα ζώα
β. τα βακτήρια και οι µύκητες
γ. τα φυτοφάγα ζώα
δ. οι αποικοδοµητές.
Μονάδες 5

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

4.

5.

Το φυτοπλαγκτόν ανήκει:
α. στους παραγωγούς
β. στους καταναλωτές
γ. στους αποικοδοµητές
δ. στα πρωτόζωα.

Μονάδες 5

Τα λοιµώδη νοσήµατα οφείλονται:
α. στην υπεριώδη ακτινοβολία
β. σε ακραίες τιµές θερµοκρασίας
γ. σε παθογόνους µικροοργανισµούς
δ. στη ρύπανση της ατµόσφαιρας.
Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 2ο
1. Τι είναι τα δερµατόφυτα;
2. Με ποιους τρόπους µεταδίδεται το AIDS;
3. Να ορίσετε το φαινόµενο της αλλεργίας.
4. Τι ονοµάζεται οικοσύστηµα;

Μονάδες 5
Μονάδες 4
Μονάδες 5
Μονάδες 6

5. Να αναφέρετε τις συνέπειες του φαινοµένου της όξινης
βροχής.
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ 3ο
Α. ∆ύο οικολογικοί τρόποι εµπλουτισµού του εδάφους µε
άζωτο είναι η χρήση των περιττωµάτων των ζώων
(κοπριά) και η αµειψισπορά. Να περιγράψετε τις
διεργασίες µε τις οποίες οι δύο αυτοί τρόποι συµβάλλουν
στον εµπλουτισµό του εδάφους σε νιτρικά ιόντα.
Μονάδες 16
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

Β. Η χρήση χηµικών λιπασµάτων οδηγεί στο φαινόµενο του
ευτροφισµού. Να εξηγήσετε το φαινόµενο αυτό.
Μονάδες 9
ΘΕΜΑ 4ο
Ένας άνθρωπος µολύνεται από έναν ιό για πρώτη φορά. Το
παρακάτω διάγραµµα απεικονίζει τις συγκεντρώσεις
αντιγόνων και αντισωµάτων αυτού του ανθρώπου κατά τη
διάρκεια της λοίµωξης.

1.

Ποια καµπύλη αντιστοιχεί στα αντιγόνα και ποια στα
αντισώµατα;
Μονάδες 3
Να εξηγήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 10

2.

Πώς συµβάλλει ο πυρετός στην καταπολέµηση του ιού
από τον οποίο µολύνθηκε ο συγκεκριµένος άνθρωπος;
Μονάδες 6

3.

Στην περίπτωση που ο άνθρωπος αυτός µολυνθεί για
δεύτερη φορά από τον ίδιο ιό, να αναφέρετε ποια
κύτταρα του ανοσοβιολογικού του µηχανισµού θα
ενεργοποιηθούν.
Μονάδες 6
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους)
1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά
(ηµεροµηνία, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα να µην
τα αντιγράψετε στο τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των
φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν. Καµιά
άλλη σηµείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα.
4. Κάθε απάντηση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι
αποδεκτή.
5. ∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των
φωτοαντιγράφων.
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μιάµισυ (1 1/2) ώρα µετά
τη διανοµή των φωτοαντιγράφων.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΜΑΪΟΥ 2004
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4).

ΘΕΜΑ 1ο
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις
παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα το γράµµα
που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη φράση που συµπληρώνει
σωστά την ηµιτελή πρόταση.
1. Οι οροί περιέχουν …
α. αντιγόνα.
β. Β λεµφοκύτταρα.
γ. αντισώµατα.
δ. λυσοζύµη.
Μονάδες 5
2. Η πολυοµυελίτιδα οφείλεται σε …
α. βακτήριο.
β. ιό.
γ. πρωτόζωο.
δ. µύκητα.
Μονάδες 5
3. Ο ιός HIV περιέχει…
α. DNA.
β. RNA.
γ. DNA και αντίστροφη µεταγραφάση.
δ. RNA και αντίστροφη µεταγραφάση.
Μονάδες 5
4. Το φαινόµενο του θερµοκηπίου οφείλεται σε αυξηµένη
συγκέντρωση στην ατµόσφαιρα του …
α. µονοξειδίου του αζώτου.
β. διοξειδίου του άνθρακα.
γ. διοξειδίου του θείου.
δ. διοξειδίου του αζώτου.
Μονάδες 5
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

5. Στο φαινόµενο της βιοσυσσώρευσης η συγκέντρωση της
µη βιοδιασπώµενης ουσίας …
α. ελαττώνεται, όσο προχωράµε στα ανώτερα τροφικά
επίπεδα.
β. αυξάνεται, όσο προχωράµε στα ανώτερα τροφικά
επίπεδα.
γ. παραµένει σταθερή σε όλα τα τροφικά επίπεδα.
δ. παραµένει σταθερή, επειδή µεταβολίζεται.
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ 2ο
Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:
1. Ποιο είναι το κριτήριο, στις περισσότερες περιπτώσεις,
για να χαρακτηριστεί ένας ρύπος απειλή για το
περιβάλλον;
Μονάδες 5
2. Ποιες είναι οι επιπτώσεις της υπεριώδους ακτινοβολίας
στους οργανισµούς;
Μονάδες 5
3. Ένα από τα συµπτώµατα µε τα οποία εκδηλώνεται η
φλεγµονή, µετά τον τραυµατισµό του δέρµατος από
αιχµηρό αντικείµενο και την είσοδο παθογόνων
µικροοργανισµών, είναι και ο πόνος. Πού οφείλεται το
σύµπτωµα αυτό;
Μονάδες 5
4. Πώς προκαλείται το φωτοχηµικό νέφος;
Μονάδες 5
5. Με ποιους τρόπους µπορεί να µεταδοθεί η ηπατίτιδα C;
Μονάδες 5

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 3ο
Οι περισσότεροι µικροοργανισµοί είναι χρήσιµοι ή και
απαραίτητοι για τον άνθρωπο.
1. Κάποιοι µικροοργανισµοί χαρακτηρίζονται ως δυνητικά
παθογόνοι. Πότε βλάπτουν και πότε ωφελούν τον
ανθρώπινο οργανισµό;
Μονάδες 10
2. Από ποιους µικροοργανισµούς παράγονται και µε ποιους
µηχανισµούς δρουν τα αντιβιοτικά;
Μονάδες 10
3. Ποιοι
µικροοργανισµοί
χαρακτηρίζονται
αποικοδοµητές και ποιος είναι ο ρόλος τους
λειτουργία του οικοσυστήµατος;

ως
στη

Μονάδες 5
ΘΕΜΑ 4ο
H µεταβολή της βιοµάζας των παραγωγών που αντιστοιχεί
σε 1 m 2 επιφανείας ενός χερσαίου, παραδείγµατος χάρη
φρυγανικού, οικοσυστήµατος
φαίνεται
στη
γραφική
παράσταση που ακολουθεί.

gr/m2

800
700
600
ΝΟΕ

∆ΕΚ

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ (µήνες)

Να υπολογίσετε την καθαρή πρωτογενή παραγωγικότητα από το
Νοέµβριο έως τον Απρίλιο (Μονάδες 4),

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

να περιγράψετε τη µέθοδο µε την οποία µπορεί να προσδιοριστεί η
καθαρή πρωτογενής παραγωγικότητα σε ένα φρυγανικό
οικοσύστηµα (Μονάδες 5),
να αναφέρετε τους παράγοντες που καθορίζουν το µέγεθος της
πρωτογενούς παραγωγικότητας σε ένα χερσαίο οικοσύστηµα
(Μονάδες 10), και τέλος
να αναφέρετε τέσσερα φυτά που αφθονούν σε ένα τυπικό φρυγανικό
οικοσύστηµα, καθώς και το λόγο για τον οποίο αναπτύσσονται σε
αυτό τον τύπο οικοσυστήµατος (Μονάδες 6).
Μονάδες 25
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
1.

Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά (ηµεροµηνία,
εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα να µην τα αντιγράψετε στο
τετράδιο.

2.

Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των
φωτοαντιγράφων, αµέσως µόλις σας παραδοθούν. Καµιά άλλη
σηµείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο
και τα φωτοαντίγραφα, τα οποία θα καταστραφούν µετά το
πέρας της εξέτασης.

3.

Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα.

4.

Κάθε απάντηση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή.

5.

∆ιάρκεια εξέτασης:
φωτοαντιγράφων.

6.

Χρόνος δυνατής αποχώρησης: µετά τη 10:30΄ πρωινή.

τρεις

(3)

ώρες

µετά

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

τη

διανοµή

των

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 26 ΜΑΪΟΥ 2005
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

ΘΕΜΑ 1 ο
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις
παρακάτω ημιτελείς προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα το γράμμα
που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη φράση, η οποία συμπληρώνει
σωστά την ημιτελή πρόταση.
1. Η είσοδος ενός παθογόνου μικροοργανισμού
ανθρώπινο οργανισμό χαρακτηρίζεται ως …

στον

α. λοίμωξη.
β. αλλεργία.
γ. μόλυνση.
δ. μετάδοση.

Μονάδες 5

2. Στο σάλιο, στον ιδρώτα και στα δάκρυα υπάρχει …
α. βλέννα.
β. συμπλήρωμα.
γ. ιντερφερόνη.
δ. λυσοζύμη.

Μονάδες 5

3. Στα πρωτογενή λεμφικά όργανα ανήκει …
α. ο σπλήνας.
β. οι αμυγδαλές.
γ. ο μυελός των οστών.
δ. το πάγκρεας.

Μονάδες 5
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

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.
Μονάδες 5
5. Η εξασθένηση της στοιβάδας του όζοντος οφείλεται …
α. στους χλωροφθοράνθρακες.
β. στους υδροφθοράνθρακες.
γ. στην υπεριώδη ακτινοβολία.
δ. στην υπέρυθρη ακτινοβολία.
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ 2ο
Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:
1. Πώς δημιουργείται η όξινη βροχή;
Μονάδες 7
2. Ποιοι παράγοντες ευνοούν την εκδήλωση πυρκαγιάς στα
μεσογειακά οικοσυστήματα;
Μονάδες 6
3. Γιατί τα αντιβιοτικά δεν είναι αποτελεσματικά έναντι
των ιών;
Μονάδες 6
4. Ποιοι κανόνες προσωπικής και δημόσιας υγιεινής, σε
σχέση
με
τη
διατροφή,
αποτελούν
αναγκαίες
προϋποθέσεις για την αποφυγή μετάδοσης ασθενειών που
οφείλονται σε παθογόνους μικροοργανισμούς;
Μονάδες 6
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 3ο
Α. Τι είναι τα αντιγόνα ιστοσυμβατότητας και σε ποια
περίπτωση προκαλούν την απόρριψη μοσχευμάτων;
Μονάδες 9
Β. Να περιγράψετε τα δύο χαρακτηριστικά που κάνουν
τους μηχανισμούς ειδικής άμυνας να ξεχωρίζουν από
αυτούς της μη ειδικής άμυνας.
Μονάδες 8
Γ. Ορισμένες παθολογικές καταστάσεις του οργανισμού
ονομάζονται αυτοάνοσα νοσήματα. Πώς ο οργανισμός
στρέφεται εναντίον των δικών του συστατικών;
Μονάδες 8
ΘΕΜΑ 4ο
∆ίνεται το παρακάτω διάγραμμα:
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ
ΑΖΩΤΟ

α
1

2

3

ΦΥΤΑ

β

ΝΙΤΡΙΚΑ
ΙΟΝΤΑ

5

β

β
ΑΜΜΩΝΙΑ

ΝΕΚΡΗ
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΥΛΗ

4

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
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία,
εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο
τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Καμιά άλλη
σημείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο
και τα φωτοαντίγραφα, τα οποία θα καταστραφούν μετά το
πέρας της εξέτασης.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
4. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
5. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: μετά τη 10:30 πρωινή.

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2006
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΘΕΜΑ 1 ο
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις
παρακάτω ημιτελείς προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα το γράμμα
που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη φράση, η οποία συμπληρώνει
σωστά την ημιτελή πρόταση.
1. Ο άνθρακας εισέρχεται στο οικοσύστημα με τη μορφή
α. διοξειδίου του άνθρακα.
β. μονοξειδίου του άνθρακα.
γ. γλυκόζης.
δ. πρωτεϊνών.

Μονάδες 5

2. Το νερό της ατμόσφαιρας εισέρχεται στα υδάτινα και
χερσαία οικοσυστήματα με
α. εξάτμιση.
β. διαπνοή.
γ. κατακρημνίσεις.
δ. αμειψισπορά.

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Μονάδες 5

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

3. Η ασθένεια ηπατίτιδα Β οφείλεται σε
α. πρωτόζωο.
β. βακτήριο.
γ. ιό.
δ. μύκητα.

Μονάδες 5

4. Οι οργανισμοί ενός είδους που ζουν σε συγκεκριμένη
περιοχή αποτελούν
α. έναν πληθυσμό.
β. ένα βιότοπο.
γ. μία βιοκοινότητα.
δ. μία πυραμίδα.

Μονάδες 5

5. Οι μύκητες είναι
α. προκαρυωτικοί οργανισμοί.
β. ευκαρυωτικοί οργανισμοί.
γ. παθογόνα πρωτόζωα.
δ. αυτότροφοι οργανισμοί.
Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 2ο
Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:
1. Γιατί οι ιοί χαρακτηρίζονται ως υποχρεωτικά κυτταρικά
παράσιτα;
Μονάδες 4

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

2. Με ποιους τρόπους το δέρμα εμποδίζει αποτελεσματικά
την είσοδο των μικροοργανισμών στον οργανισμό;
Μονάδες 7
3. Όσο μεγαλύτερη ποικιλότητα έχει ένα οικοσύστημα,
τόσο πιο ισορροπημένο είναι. Γιατί συμβαίνει αυτό;
Μονάδες 8
4. Ποιες είναι οι πιθανές πορείες που
ακολουθήσει το νερό που πέφτει στην ξηρά;

μπορεί

να

Μονάδες 6
ΘΕΜΑ 3 ο
Α. Ένας άνθρωπος τρυπήθηκε από σκουριασμένο καρφί και
κινδυνεύει να μολυνθεί από το βακτήριο του τετάνου.
Στο συγκεκριμένο άνθρωπο χορηγήθηκε αντιτετανικός
ορός,
που
περιέχει
αντισώματα
έναντι
του
συγκεκριμένου βακτηρίου.
1. Τι τύπος ανοσίας επιτυγχάνεται με τη χορήγηση του
αντιτετανικού ορού;
Μονάδες 3
2. Με ποιους άλλους τρόπους επιτυγχάνεται φυσιολογικά
ο παραπάνω τύπος ανοσίας;
Μονάδες 7
Β. Στην περίπτωση που τα αντισώματα παράγονται από τον
ίδιο τον οργανισμό ενός ανθρώπου έναντι οποιουδήποτε
αντιγόνου, τι τύπος ανοσίας επιτυγχάνεται (Μονάδες 3)
και με ποιους τρόπους μπορεί να ενεργοποιηθεί ο
ανθρώπινος οργανισμός για αυτόν τον τύπο ανοσίας;
(Μονάδες 12).
Μονάδες 15
ΘΕΜΑ 4ο
Σε ένα λιμναίο οικοσύστημα έχουμε το παρακάτω υποθετικό
τροφικό πλέγμα

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Πελαργός

Πέστροφα

Κυπρίνος

Βάτραχος

(Μικρό ψάρι)

Ζωοπλαγκτόν

Γυρίνος

Φυτοπλαγκτόν

Λιβελούλα
(Έντομο)

Υδρόβια φυτά

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
Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία,
εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο
τετράδιο.
Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Καμιά άλλη
σημείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο
και τα φωτοαντίγραφα.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης : μετά τη 10.30΄ πρωινή.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2007
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΘΕΜΑ 1ο
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις
παρακάτω ημιτελείς προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα το γράμμα
που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη φράση, η οποία συμπληρώνει
σωστά την ημιτελή πρόταση.
1. Τα πρωτόζωα είναι
α. πολυκύτταροι ευκαρυωτικοί οργανισμοί.
β. μονοκύτταροι ευκαρυωτικοί οργανισμοί.
γ. μονοκύτταροι προκαρυωτικοί οργανισμοί.
δ. ακυτταρικές μορφές ζωής.

Μονάδες 5

2. 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.

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Μονάδες 5

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

3. Το τμήμα του φλοιού της γης και της ατμόσφαιρας που
επιτρέπει την ύπαρξη ζωής ονομάζεται
α. βιόσφαιρα.
β. βιότοπος.
γ. οικοσύστημα.
δ. βιοκοινότητα.

Μονάδες 5

4. Τα αντιβιοτικά δεν είναι αποτελεσματικά έναντι των
α. βακτηρίων.
β. πρωτοζώων.
γ. ιών.
δ. μυκήτων.

Μονάδες 5

5. Οι οροί, μέσω των οποίων επιτυγχάνεται παθητική
ανοσία, περιέχουν
α. νεκρούς μικροοργανισμούς.
β. εξασθενημένους μικροοργανισμούς.
γ. τμήματα μικροοργανισμών.
δ. έτοιμα αντισώματα.
Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 2ο
Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:
1. Με ποιους τρόπους μπορεί να μεταδοθεί ο ιός HIV που
προκαλεί την ασθένεια AIDS;
Μονάδες 6
2. Ποια είναι η δομή του βακτηριακού κυττάρου;
Μονάδες 9
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

3. Οι πολυκύτταροι φυτικοί οργανισμοί, τα φύκη και τα
κυανοβακτήρια υπάγονται στους παραγωγούς. Ποιοι
οργανισμοί χαρακτηρίζονται ως παραγωγοί;
Μονάδες 4
4. Πολλοί επιστήμονες πιστεύουν ότι λόγω της βαθμιαίας
αύξησης της συγκέντρωσης του διοξειδίου του άνθρακα
στην ατμόσφαιρα, το 2040 η μέση θερμοκρασία του
πλανήτη μας θα έχει αυξηθεί κατά 5 o C. Ποιες θα είναι οι
πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις για τον πλανήτη
από αυτή την αύξηση;
Μονάδες 6
ΘΕΜΑ 3ο
Όταν
ο
άνθρωπος
μολύνεται
από
παθογόνους
μικροοργανισμούς μπορεί να εμφανίσει πυρετό.
1. Με ποιους τρόπους μεταδίδονται
μικροοργανισμοί στον άνθρωπο;

οι

παθογόνοι
Μονάδες 9

2. Ποιες είναι οι πύλες εισόδου των
μικροοργανισμών στο ανθρώπινο σώμα;

παθογόνων
Μονάδες 4

3. Με ποιους τρόπους ο πυρετός συμβάλλει στην
αντιμετώπιση μιας γενικευμένης μικροβιακής μόλυνσης;
Μονάδες 12

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΘΕΜΑ 4ο
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.

Όξινη βροχή
∆ιοξείδιο του θείου
Οξείδια του αζώτου

(Α)

(Β)

καλλιεργούμενοι

(∆)

αγροί

(Γ)

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

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Ο∆ΗΓΙΕΣ
(για τους εξεταζόμενους)
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά
(ημερομηνία, κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην
αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Καμιά
άλλη σημείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με
μαύρο στυλό.
5. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι
αποδεκτή.
6. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: μετά τη 10.30΄ πρωινή.
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 22 MAΪΟΥ 2008
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

ΘΕΜΑ 1ο
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις
παρακάτω ημιτελείς προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα το γράμμα
που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση, η οποία συμπληρώνει
σωστά την ημιτελή πρόταση.
1. Οι ιοί διαθέτουν
α. καψίδιο.
β. κυτταρική μεμβράνη.
γ. κυτταρικό τοίχωμα.
δ. όλα τα παραπάνω.

Μονάδες 5

2. Τα βακτήρια σε αντίξοες συνθήκες σχηματίζουν
α. εκβλάστημα.
β. ενδοσπόρια.
γ. έλυτρα.
δ. ψευδοπόδια.
3. Οι υφές παρατηρούνται

Μονάδες 5

α. στα βακτήρια.
β. στους μύκητες.
γ. στα πρωτόζωα.
δ. στους ιούς.

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

Μονάδες 5

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

4. Ως αυτότροφοι οργανισμοί χαρακτηρίζονται
α. οι καταναλωτές Α΄ τάξης.
β. οι παραγωγοί.
γ. οι αποικοδομητές.
δ. οι καταναλωτές Β΄ τάξης.
5. Στους αβιοτικούς
περιλαμβάνονται

παράγοντες

Μονάδες 5
ενός

οικοσυστήματος

α. οι μύκητες.
β. τα βακτήρια.
γ. οι παραγωγοί.
δ. η ηλιοφάνεια.
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ 2ο
Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:
1. Τι είναι αλλεργία; Ποιο είναι συνήθως το αποτέλεσμα
των αλλεργιών;
Μονάδες 6
2. Τι ονομάζεται ομοιόσταση;
Μονάδες 5
3. Πού οφείλεται το γεγονός ότι μόνο το 10% περίπου της
ενέργειας ενός τροφικού επιπέδου περνάει στο επόμενο,
ενώ το 90% της ενέργειας χάνεται;
Μονάδες 8
4. Ποιοι οργανισμοί ανήκουν στους αποικοδομητές και
ποια η σημασία τους για το οικοσύστημα;
Μονάδες 6

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΘΕΜΑ 3ο
Όταν μια ξένη προς τον ανθρώπινο οργανισμό ουσία
(αντιγόνο) εισέρχεται σε αυτόν, τότε ο οργανισμός μπορεί
να αντιδράσει και με μηχανισμούς ειδικής άμυνας,
παράγοντας εξειδικευμένα κύτταρα και κυτταρικά προϊόντα
(αντισώματα).
1. Ποιοι παράγοντες μπορούν να δράσουν ως αντιγόνα;
Μονάδες 8
2. Ποια είναι τα πρωτογενή και ποια τα δευτερογενή
λεμφικά όργανα του ανοσοβιολογικού συστήματος και
πού πραγματοποιείται η ανοσολογική απόκριση;
Μονάδες 8
3. Κάθε αντίσωμα συνδέεται εκλεκτικά με το συγκεκριμένο
αντιγόνο που προκάλεσε την παραγωγή του. Ποιο είναι
το αποτέλεσμα της σύνδεσης αντιγόνου – αντισώματος;
Μονάδες 9
ΘΕΜΑ 4ο
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.

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

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
Ο∆ΗΓΙΕΣ
(για τους εξεταζόμενους)
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά
(ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε
τα θέματα στο τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Καμιά
άλλη σημείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με
μαύρο στυλό.
5. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι
αποδεκτή.
6. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: μετά τη 10.30΄ πρωινή.
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Β΄)
∆ΕΥΤΕΡΑ 18 MAΪΟΥ 2009
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

ΘΕΜΑ 1ο
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις
παρακάτω ημιτελείς προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα το γράμμα
που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση, η οποία
συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση.
1. Η παθητική ανοσία αποκτάται
α. με τον θηλασμό.
β. με τον εμβολιασμό.
γ. με προηγούμενη μόλυνση.
δ. με αντιβιοτικά.

Μονάδες 5

2. Η ερημοποίηση ενός χερσαίου οικοσυστήματος μπορεί να
προκληθεί από
α. την όξινη βροχή.
β. τον ευτροφισμό.
γ. την ηχορρύπανση.
δ. τη φωτοσύνθεση.
Μονάδες 5
3. 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.
Μονάδες 5

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

4. Τα
α.
β.
γ.
δ.

αυτοαντισώματα καταστρέφουν
μόνο τους ιούς.
τα αλλεργιογόνα.
τα δερματόφυτα.
τα κύτταρα ή τα συστατικά
οργανισμού.

του

ίδιου

του

Μονάδες 5

5. Η απομάκρυνση του νερού από τα στόματα των φύλλων
ονομάζεται
α. κυτταρική αναπνοή.
β. διαπνοή.
γ. φωτοσύνθεση.
δ. αποικοδόμηση.
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ 2ο
1. Να περιγράψετε πώς ο βλεννογόνος της αναπνευστικής
οδού συνιστά αποτελεσματικό φραγμό στην είσοδο των
μικροβίων στον ανθρώπινο οργανισμό.
Μονάδες 8
2. Ποιος είναι ο ρόλος των αποικοδομητών στον κύκλο του
αζώτου;
Μονάδες 5
3. Σε ποια κατηγορία ιών ανήκει ο ιός ΗΙV; (μονάδες 2)
Να περιγράψετε τη δομή του ιού ΗΙV. (μονάδες 7)
Ποιες κατηγορίες ανθρώπινων κυττάρων προσβάλλει ο
ιός ΗΙV; (μονάδες 3)
Μονάδες 12
ΘΕΜΑ 3ο
Α. Όταν το όζον βρίσκεται στα ανώτερα επίπεδα της
ατμόσφαιρας, σχηματίζει στιβάδα που διαδραματίζει
σπουδαίο ρόλο στη διατήρηση της ζωής.

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

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
ΘΕΜΑ 4ο
Ένας άνθρωπος μολύνεται από ένα είδος παθογόνου
βακτηρίου, το οποίο παράγει μια τοξίνη και του προκαλεί
ασθένεια.
α. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται οι τοξίνες και πώς
απειλούν την υγεία του ασθενούς;
Μονάδες 8
β. Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να ικανοποιεί μια ασθένεια
για να θεωρηθεί λοιμώδης;
Μονάδες 9
γ. Για την αντιμετώπιση του παθογόνου βακτηρίου
χορηγήθηκε στον ασθενή αντιβιοτικό. Με ποιους
μηχανισμούς δρουν τα αντιβιοτικά;
Μονάδες 8

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά
(ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε
τα θέματα στο τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Καμιά
άλλη σημείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μαύρο
στυλό διαρκείας και μόνον ανεξίτηλης μελάνης.
5. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι
αποδεκτή.
6. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10.00 π.μ.
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Β΄)
∆ΕΥΤΕΡΑ 17 MAΪΟΥ 2010
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

ΘΕΜΑ Α
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις
παρακάτω ημιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το
γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση, η οποία
συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση.
Α1 Η πενικιλίνη παράγεται από
α. βακτήριο
β. μύκητα
γ. πρωτόζωο
δ. ιό
Α2 Το
α.
β.
γ.
δ.

τοξόπλασμα είναι
βακτήριο
δερματόφυτο
πρωτόζωο
ιός

Μονάδες 5

Μονάδες 5
Α3 Μικροοργανισμοί του εδάφους που τρέφονται με νεκρή
οργανική ύλη είναι οι
α. παραγωγοί
β. καταναλωτές πρώτης τάξης
γ. αποικοδομητές
δ. αυτότροφοι οργανισμοί
Μονάδες 5
Α4 Τα βακτήρια διαθέτουν
α. έλυτρο
β. ψευδοπόδια
γ. πυρήνα
δ. κυτταρικό τοίχωμα
Μονάδες 5
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Α5 Η παθητική ανοσία αποκτάται με
α. ορό αντισωμάτων
β. αντιβιοτικό
γ. εμβόλιο
δ. προπερδίνη

Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Β
Β1 Ποια χαρακτηριστικά παραδείγματα αποδεικνύουν πως
τα
μεσογειακά
οικοσυστήματα
μπορούν
να
επανακάμψουν μετά από πυρκαγιά, σε χρονικό διάστημα
λιγότερο από δέκα χρόνια.
Μονάδες 6
Β2 Οι μύκητες αναπαράγονται και με εκβλάστηση. Να
περιγράψετε αυτή τη διαδικασία.
Μονάδες 5
Β3 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
α. ∆ιοξείδιο του άνθρακα
1. Φωτοχημικό νέφος
β. Χλωροφθοράνθρακες
2. Βιοσυσσώρευση
γ. Νιτρικά
και
φωσφορικά 3. Ευτροφισμός
άλατα
δ. Μονοξείδιο του άνθρακα
4. Αποψίλωση
και το νιτρικό
υπεροξυακετύλιο (ΡΑΝ)
5. Φαινόμενο θερμοκηπίου
6. Εξασθένηση της στιβάδας
του όζοντος
Μονάδες 8
Β4 Να εξηγήσετε τα δύο χαρακτηριστικά που διαθέτουν οι
μηχανισμοί ειδικής άμυνας που τους κάνουν να
ξεχωρίζουν από τους μηχανισμούς μη ειδικής άμυνας.
Μονάδες 6

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΘΕΜΑ Γ
Γ1 Να εξηγήσετε πώς η αμειψισπορά αποτελεί οικολογικό
τρόπο εμπλουτισμού του εδάφους με άζωτο.
Μονάδες 8
Γ2 Τι ονομάζεται διαπνοή και ποιος είναι ο ρόλος της;
Μονάδες 8
Γ3 Αν το δέρμα ενός ανθρώπου τραυματιστεί από ένα
αιχμηρό
αντικείμενο
και
κάποιοι
παθογόνοι
μικροοργανισμοί καταφέρουν να εισβάλουν στον
οργανισμό του ανθρώπου από το τραύμα, εκδηλώνεται
στη συγκεκριμένη περιοχή φλεγμονή. Στη φλεγμονή
μεταξύ των άλλων προκαλείται τοπικό οίδημα και
σχηματίζονται ινώδες και πύον. Να εξηγήσετε γιατί
σχηματίζεται το ινώδες (μονάδες 3), πώς δρα το πλάσμα
στη συγκεκριμένη περιοχή (μονάδες 3) και από τι
σχηματίζεται το πύον (μονάδες 3).
Μονάδες 9
ΘΕΜΑ ∆
Σε μια βραχονησίδα του Αιγαίου υπάρχουν πολλά θαμνώδη
φυτά. Την άνοιξη τα φυτά ανθίζουν και εμφανίζονται
κίτρινα λουλούδια. Την ίδια εποχή εμφανίζονται και
πεταλούδες που τρέφονται από τα λουλούδια. Στην
βραχονησίδα ζουν και εντομοφάγα πτηνά που τρέφονται με
πεταλούδες. Ο πληθυσμός των πεταλούδων εμφανίζει πολύ
περισσότερα κίτρινα άτομα και λιγότερα ιώδη (μωβ) άτομα.
∆1 Να διατυπώσετε την έννοια του είδους, όσον αφορά τους
φυτικούς και ζωϊκούς οργανισμούς που αναφέρονται στο
οικοσύστημα της βραχονησίδας.
Μονάδες 7
∆2 Να εξηγήσετε γιατί οι κίτρινες πεταλούδες είναι πολύ
περισσότερες από τις ιώδεις (μωβ) πεταλούδες.
Μονάδες 8
∆3 Να εξηγήσετε πώς θα δράσει η φυσική επιλογή στη
σύσταση του πληθυσμού των πεταλούδων ως προς το
χρωματισμό τους, εάν παρατηρηθεί μεταβολή του
χρώματος των λουλουδιών από κίτρινο σε ιώδες (μωβ).
Μονάδες 10
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά
(ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε
τα θέματα στο τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Καμιά
άλλη σημείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μαύρο
στυλό διαρκείας και μόνον ανεξίτηλης μελάνης.
5. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι
αποδεκτή.
6. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10.00 π.μ.
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄

ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Β΄)
ΣΑΒΒΑΤΟ 14 MAΪΟΥ 2011
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

ΘΕΜΑ Α
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό κάθε μίας από
τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το
γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση η οποία
συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση.
Α1. Τα
α.
β.
γ.
δ.

ενδοσπόρια σχηματίζονται από
φυτά.
βακτήρια.
πρωτόζωα.
ιούς.

Α2. Από νηματοειδείς δομές (υφές) αποτελούνται
α. τα βακτήρια.
β. τα πρωτόζωα.
γ. οι μύκητες.
δ. οι ιοί.
Α3. Η τρύπα του όζοντος οφείλεται κυρίως
α. στο διοξείδιο του άνθρακα.
β. στο οξυγόνο.
γ. στα οξείδια του αζώτου.
δ. στους χλωροφθοράνθρακες.
Α4. ∆ευτερογενές λεμφικό όργανο είναι ο
α. σπλήνας.
β. θύμος αδένας.
γ. μυελός των οστών.
δ. πνεύμονας.
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

Μονάδες 5

Μονάδες 5

Μονάδες 5

Μονάδες 5

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄

ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

Α5. Μόλυνση ονομάζεται η
α. παραγωγή διαφόρων ουσιών από τους παθογόνους
μικροοργανισμούς.
β. εγκατάσταση και ο πολλαπλασιασμός ενός παθογόνου
μικροοργανισμού σε έναν οργανισμό.
γ. είσοδος ενός παθογόνου μικροοργανισμού σε έναν
οργανισμό.
δ. εκδήλωση των συμπτωμάτων μίας ασθένειας.
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ Β
Β1. Πώς μπορεί να εξηγηθεί με βάση τη θεωρία της φυσικής
επιλογής η επικράτηση του χαρακτηριστικού «ψηλός
λαιμός» στις καμηλοπαρδάλεις;
Μονάδες 8
Β2. Ποια είναι τα δύο κριτήρια κατάταξης των οργανισμών
σε είδη και σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται το κάθε
ένα από αυτά;
Μονάδες 6
Β3. Τι είναι η λυσοζύμη, πού εντοπίζεται και ποια είναι η
δράση της;
Μονάδες 5
Β4. Να εξηγήσετε τις διεργασίες που οδηγούν στην πτώση
του pH της βροχής κάτω από 5.
Μονάδες 6
ΘΕΜΑ Γ
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
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄

ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

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 (Ν O3 ) 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
−

(Ν O3 ).
Μονάδες 8

ΘΕΜΑ ∆
∆1. Να περιγράψετε το δεύτερο στάδιο της πρωτογενούς
ανοσοβιολογικής απόκρισης.
Μονάδες 9
∆2. Να εξηγήσετε πώς τα μακροφάγα συμμετέχουν στην
άμυνα του ανθρώπινου οργανισμού.
Μονάδες 6
∆3 Μετά την είσοδο κάποιου είδους αντιγόνου σε έναν
άνθρωπο, δεν παρουσιάζονται συμπτώματα ασθένειας.
Η καμπύλη α στο παρακάτω διάγραμμα δείχνει τη
μεταβολή της συγκέντρωσης των αντιγόνων, ενώ η
καμπύλη β τη μεταβολή της συγκέντρωσης των
αντισωμάτων που δημιουργήθηκαν για το συγκεκριμένο
αντιγόνο στον οργανισμό του ανθρώπου.

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄

ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

Να εξηγήσετε το είδος της ανοσοβιολογικής απόκρισης
με βάση τις καμπύλες του παραπάνω διαγράμματος.
Μονάδες 10
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)
Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία,
εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο
τετράδιο.
Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν επιτρέπεται
να γράψετε καμιά άλλη σημείωση. Κατά την αποχώρησή σας να
παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο
στυλό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μολύβι μόνο για σχέδια,
διαγράμματα και πίνακες.
Να μη χρησιμοποιήσετε χαρτί μιλιμετρέ.
Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10.30 π.μ.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

