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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 Το νερό της ατμόσφαιρας εισέρχεται στα υδάτινα 
οικοσυστήματα με : 

α. διαπνοή 
β. εξάτμιση 
γ. κατακρημνίσεις 
δ. αμειψισπορά 

Μονάδες 5 
 
Α2 Το πρωτόζωο που προκαλεί την ελονοσία είναι :  

α. το τοξόπλασμα 
β. το τρυπανόσωμα 
γ. η ιστολυτική αμοιβάδα 
δ. το πλασμώδιο 

Μονάδες 5 
 
Α3 Η θεμελιώδης μονάδα ταξινόμησης των οργανισμών 

είναι : 
α. ο πληθυσμός 
β. το είδος 
γ. το γένος 
δ. το φύλο  

Μονάδες 5 
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Α4 Η αυξανόμενη ανάγκη για ανακάλυψη νέων 
αντιβιοτικών οφείλεται : 
α. σε διαταραχές της λειτουργίας των λεμφοκυττάρων  
β. στην εμφάνιση νέων ιών 
γ. στο φαινόμενο του θερμοκηπίου 
δ. στη δημιουργία στελεχών βακτηρίων που είναι 

ανθεκτικά στα αντιβιοτικά 
Μονάδες 5 

 

Α5 Η αμμωνία του εδάφους μετατρέπεται σε νιτρικά ιόντα   
που προσλαμβάνουν τα φυτά από τα : 
α. νιτροποιητικά βακτήρια  
β. αζωτοδεσμευτικά βακτήρια 
γ. απονιτροποιητικά βακτήρια 
δ. φυμάτια στις ρίζες των ψυχανθών 

Μονάδες 5 
 
ΘΕΜΑ Β 

Β1 Να αναφέρετε τις επιπτώσεις που έχει η υπεριώδης 
ακτινοβολία στους οργανισμούς . 

Μονάδες 4 
Β2 Να εξηγήσετε για ποιο λόγο οι ιοί χαρακτηρίζονται ως 

υποχρεωτικά ενδοκυτταρικά παράσιτα . 
Μονάδες 5 

Β3 Να εξηγήσετε γιατί η δράση της φυσικής επιλογής είναι 
χρονικά και τοπικά προσδιορισμένη . 

Μονάδες 10 
Β4 Να αναφέρετε ποιες ουσίες παράγονται από τους αδένες 

του δέρματος  και να εξηγήσετε πώς εμποδίζουν 
αποτελεσματικά την είσοδο των μικροβίων στον 
οργανισμό . 

Μονάδες 6 
ΘΕΜΑ Γ 

Έστω ότι σε ένα οικοσύστημα εισάγεται μεγάλη ποσότητα 
ρυπογόνου DDT, η οποία προκαλεί την εξαφάνιση κάποιων  
οργανισμών του οικοσυστήματος .  
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Γ1 Να εξηγήσετε με ποιο κριτήριο ένας ρύπος συνιστά 
απειλή για το περιβάλλον . 

Μονάδες 6 
Γ2 Να εξηγήσετε γιατί το DDT χαρακτηρίζεται ως μη 

βιοδιασπώμενη ουσία . 
Μονάδες 3 

Γ3 Να εξηγήσετε ποιο φαινόμενο ονομάζεται 
βιοσυσσώρευση .  

Μονάδες 4 
Γ4 Να εξηγήσετε σε ποια θέση της τροφικής αλυσίδας του 

οικοσυστήματος βρίσκονται οι οργανισμοί που θα 
εξαφανισθούν .  

Μονάδες 4 
Γ5 Να εξηγήσετε ποιες θα είναι οι συνέπειες της εξαφάνισης 

των οργανισμών αυτών για την ποικιλότητα και την 
ισορροπία του οικοσυστήματος .  

Μονάδες 8 

ΘΕΜΑ ∆ 

Ένας άνθρωπος τραυματίζεται από σκουριασμένο σίδερο 
που πάτησε σε ένα χωράφι και μολύνεται για πρώτη φορά 
από βακτήρια που προκαλούν τη νόσο του τετάνου . 

∆1 Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζονται με καμπύλες  
οι μεταβολές της συγκέντρωσης των βακτηρίων του 
τετάνου και των αντισωμάτων στο αίμα του ανθρώπου 
κατά τις ημέρες που ακολουθούν μετά την πρώτη 
μόλυνση . Αντλώντας πληροφορίες από το παρακάτω 
διάγραμμα να βρείτε ποια καμπύλη αντιστοιχεί στα 
βακτήρια και ποια στα αντισώματα (μονάδες 2) και να 
εξηγήσετε τον τύπο της ανοσίας που θα εκδηλωθεί στον 
οργανισμό του ανθρώπου (μονάδες 8).  
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Μονάδες 10 

∆2 Ο ίδιος άνθρωπος μολύνεται για δεύτερη φορά από το 
βακτήριο του τετάνου κατά τη χρονική στιγμή t5. Να 
εξηγήσετε αν ο οργανισμός του θα εκδηλώσει πρωτογενή 
ή δευτερογενή ανοσοβιολογική απόκριση . 

Μονάδες 8 
∆3 Να περιγράψετε τα δομικά χαρακτηριστικά των 

βακτηρίων. 
Μονάδες 7 

 

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 : 09.30 π .μ .  

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
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