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ΤΑΞΗ: Γ΄  ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 

 

Ηµεροµηνία: Κυριακή 13 Απριλίου 2014 

∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες 
 

 

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 
ΘΕΜΑ A 

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. Τα βακτήρια δεν διαθέτουν: 

α. δικό τους µεταβολισµό. 

β. κυτταρικό τοίχωµα. 

γ. µεµβρανώδη οργανίδια π.χ. µιτοχόνδρια κτλ. 

δ. κυτταρική µεµβράνη και ριβοσώµατα. 

Μονάδες 5 

Α2. Η λυσοζύµη είναι ένα ένζυµο που καταστρέφει το κυτταρικό τοίχωµα των 
βακτηρίων και περιέχεται: 

α. στον ιδρώτα, στα δάκρυα και στο σάλιο. 

β. στο σµήγµα και στον ιδρώτα. 

γ. στην κεράτινη στιβάδα της επιδερµίδας. 

δ. σε όλους τους βλεννογόνους. 

Μονάδες 5 

Α3. Μία καρυδιά, µπορεί να θεωρηθεί ως ένα οικοσύστηµα. Φιλοξενεί πάνω της 

15.000 κάµπιες. Οι κάµπιες µε τη σειρά τους αποτελούν τροφή για 1000 

πρωτόζωα η κάθε µία. Σχηµατίζεται έτσι η παρακάτω τροφική αλυσίδα: 

καρυδιά � κάµπιες � πρωτόζωα. 
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Η πυραµίδα ενέργειας του παραπάνω οικοσυστήµατος θα είναι: 

 

 

Μονάδες 5 

Α4. Η ερηµοποίηση µπορεί να είναι: 

α. πάντα µια φυσική διεργασία και οδηγεί στη δηµιουργία των ερήµων. 

β. αποτέλεσµα παρέµβασης του ανθρώπου σε µη ερηµικά οικοσυστήµατα. 

γ. στάδιο της εξέλιξης όλων των φυσικών οικοσυστηµάτων. 

δ. διαδικασία που αφορά µόνο τα µεσογειακά οικοσυστήµατα. 

Μονάδες 5 

Α5. Με βάση τη θεωρία του Λαµάρκ: 

α. η εξέλιξη ακολουθεί το πρότυπο ενός φυλογενετικού δέντρου. 

β. όλοι οι οργανισµοί έχουν ένα κοινό πρόγονο. 

γ. η άβια ύλη παράγει ατελείς µορφές ζωής. 

δ. µεταξύ των οργανισµών διεξάγεται ένας αγώνας επιβίωσης. 

Μονάδες 5 

 

ΘΕΜΑ B 

Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις. 

Β1. Το οικοσύστηµα είναι ένα σύστηµα µελέτης και αποτελεί θεµελιώδη έννοια 
για την επιστήµη της Οικολογίας. Ποιοι παράγοντες ενός οικοσυστήµατος 

καθορίζουν τη φύση αλλά και τη λειτουργία του διατηρώντας ταυτόχρονα την 
ισορροπία του; 

Μονάδες 6 

Β2. Η ύλη που υπάρχει διαθέσιµη στη βιόσφαιρα είναι περιορισµένη και για το λόγο 
αυτό τα χηµικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη σύνθεση των χηµικών 
ενώσεων, από τις οποίες εξαρτώνται οι δοµές και οι λειτουργίες των οργανισµών, 

πρέπει να κυκλοφορούν, ώστε να γίνονται εκ νέου διαθέσιµα. Οι επαναλαµβανό–
µενες κυκλικές πορείες των χηµικών στοιχείων στα οικοσυστήµατα χαρακτηρί–
ζονται ως βιογεωχηµικοί κύκλοι. 

Ποια διαδικασία συνδέεται αναπόσπαστα µε όλους τους βιογεωχηµικούς 
κύκλους και ποιος είναι ο ρόλος της; 

Μονάδες 4 

�� �� �� ��
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Β3. Μια οµάδα τουριστών κατά τη διάρκεια της επίσκεψης τους σε χώρα της 
Αφρικής, παρουσίασε αδιαθεσία. Στο τοπικό νοσοκοµείο διαγνώστηκε ότι 

νοσούσαν από ελονοσία. 

α. Από ποιον παθογόνο µικροοργανισµό προκαλείται η συγκεκριµένη ασθένεια 
και µε ποιον τρόπο γνωρίζετε ότι µεταδίδεται; 

Μονάδες 2 

β. Από ποιο σηµείο του οργανισµού εισήλθε ο παθογόνος µικροοργανισµός που 
προκάλεσε την ελονοσία και ποιοι µηχανισµοί της πρώτης γραµµής άµυνας 
παρακάµφθηκαν; 

Μονάδες 6 

γ. Στο νοσοκοµείο το µόνο διαθέσιµο αντιβιοτικό είναι η πενικιλίνη. Πιστεύετε 
ότι θα είναι αποτελεσµατική η χορήγηση του στους ασθενείς; Αιτιολογήστε 
την απάντηση σας. 

Μονάδες 2 

δ. Οι ασθενείς θέλοντας να αναρρώσουν ταχύτερα ζήτησαν από τον γιατρό να 
τους κάνει εµβόλιο κατά της ελονοσίας. Εξηγήστε τους γιατί το εµβόλιο δεν 
θα είχε κανένα απολύτως αποτέλεσµα στην περίπτωση τους. 

Μονάδες 2 

ε. Ποιες αντιµικροβιακές ουσίες του πλάσµατος (ονοµαστική αναφορά) νοµίζετε 

ότι συµβάλλουν στην αντιµετώπιση των µικροβίων που έχουν µολύνει τους 
ασθενείς τουρίστες. 

Μονάδες 3 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Τα ακόλουθα διαγράµµατα απεικονίζουν τη συγκέντρωση αντισωµάτων στο αίµα 
δύο παιδιών , του ∆ηµήτρη (διάγραµµα Α) και της Μαίρης (διάγραµµα Β). 

Στην περιοχή που µένει ο ∆ηµήτρης έχει παρουσιαστεί επιδηµία ερυθράς. Οι 
γονείς του ανησύχησαν και για το λόγο αυτό συµβουλεύτηκαν τον παιδίατρο 
τους, ο οποίος τους προέτρεψε να εµβολιάσουν το παιδί.  

Στην περιοχή όπου µένει η Μαίρη εκδηλώθηκαν πολλά κρούσµατα γρίπης οπότε 

και οι γονείς της ακολουθώντας τις συµβουλές του γιατρού τους εµβολίασαν 
άµεσα το παιδί. Λίγες εβδοµάδες µετά όµως η Μαίρη εκδήλωσε συµπτώµατα 
γρίπης, παρά το γεγονός ότι είχε προηγηθεί ο εµβολιασµός της. 
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α. Τι είδους ανοσοβιολογική απόκριση πραγµατοποιείται άµεσα µετά τον 
εµβολιασµό και στα δύο παιδιά; (καµπύλες α, γ διαγραµµάτων). 

Μονάδες 2 

β. Στο διάγραµµα Α, η καµπύλη β που αντιστοιχεί στη συγκέντρωση των 
αντισωµάτων στο αίµα του ∆ηµήτρη, η χρονική στιγµή t2 (2

η
 εβδοµάδα 

µετά τον εµβολιασµό) απεικονίζει τη στιγµή που ο ∆ηµήτρης ήρθε σε 
επαφή µε φυσικό τρόπο µε το µολυσµατικό παράγοντα της ερυθράς. Θα 
εµφανίσει συµπτώµατα της ασθένειας; 

Μονάδες 4 
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γ. Στο διάγραµµα Β, η καµπύλη δ που απεικονίζει τη συγκέντρωση των 
αντισωµάτων στο αίµα της Μαίρης, η χρονική στιγµή t2 (4

η
 εβδοµάδα µετά 

τον εµβολιασµό) υποδεικνύει τη στιγµή που µολύνεται από ιό της γρίπης. 
Τι συνέβη και εκδήλωσε συµπτώµατα της ασθένειας παρά τον εµβολιασµό 
της; Έχουν δίκιο οι γονείς της να κατηγορήσουν το γιατρό τους; 

Μονάδες 4 

Γ2. Ποια από τις έννοιες, η τροφική αλυσίδα ή το τροφικό  πλέγµα, είναι 

πλησιέστερη προς την πραγµατικότητα που υπάρχει στα φυσικά 
οικοσυστήµατα και  γιατί; 

Μονάδες 4 
Γ3. Ποια η σηµασία (θετικός ρόλος) του διοξειδίου του άνθρακα της ατµόσφαιρας 

για τη ζωή στον πλανήτη µας; 

Μονάδες 8 
Γ4. Στην εξελικτική θεωρία η φυσική επιλογή δρα στον πληθυσµό ή στα µεµονω-

µένα άτοµα; 

Μονάδες 3 
 

 
ΘΕΜΑ ∆ 
 

Στη διπλανή εικόνα φαίνεται το 

τοπογραφικό µιας περιοχής η οποία 
επιβαρύνεται µε ρύπους λόγω των 
δραστηριοτήτων του ανθρώπου. 
 

∆1. Γιατί το νερό θεωρείται φυσικό 

και αναντικατάστατο αγαθό για 
τους οργανισµούς; 

Μονάδες 4 

∆2. Περιγράψετε τα αίτια δηµι–
ουργίας της όξινης βροχής. 

Μονάδες 6 

∆3. Ένας από τους ρύπους της 

όξινης βροχής προκαλεί ένα 

ακόµη ατµοσφαιρικό φαινόµενο.  

Ποιο είναι αυτό το φαινόµενο 
και πως προκαλείται; 

Μονάδες 7 
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∆4. Η βιοµηχανική µονάδα που απεικονίζεται στο τοπογραφικό διαθέτει σύστηµα, 
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, για την ασφαλή απόρριψη των αποβλήτων που 

προκύπτουν από τη λειτουργία της. Ωστόσο, λόγω βλάβης του συστήµατος 
αυτού για 24 ώρες διέρρευσαν στο υδάτινο οικοσύστηµα µη επεξεργασµένα 
απόβλητα. Οι οικολόγοι της περιοχής αµέσως έσπευσαν να πάρουν µετρήσεις 

από το νερό και τους οργανισµούς της λίµνης για να εκτιµήσουν την 
πιθανότητα ρύπανσης. Στους ιστούς των οργανισµών βρέθηκε ποσότητα µη 
βιοδιασπώµενης ουσίας. Τα αποτελέσµατα φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

∆είγµα 
Συγκέντρωση 
εντοµοκτόνου 

(mg/kg) 

Α 1 

Β 100 

Γ 0,1 

∆ 10 

Ε 1000 

 
α. Να σχεδιάσετε την τροφική αλυσίδα του υδάτινου οικοσυστήµατος. 

β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

Μονάδες 8 


