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ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2012
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ:
ΒΙΟΛΟΓΙΑ
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. Το τρυπανόσωμα προκαλεί
α. ελονοσία
β. ασθένεια του ύπνου
γ. δυσεντερία
δ. πνευμονία.
Μονάδες 5
Α2. Τα φαγοκύτταρα παράγονται
α. στο νωτιαίο μυελό
β. στο θύμο αδένα
γ. στους λεμφαδένες
δ. στον ερυθρό μυελό των οστών.
Μονάδες 5
Α3. Το συμπλήρωμα και η προπερδίνη συμβάλλουν στην
καταπολέμηση
α. των ιών
β. των βακτηρίων
γ. των μυκήτων
δ. όλων των παθογόνων μικροοργανισμών.
Μονάδες 5
Α4. Τα νιτροποιητικά βακτήρια μετατρέπουν
α. τα νιτρικά ιόντα σε μοριακό άζωτο
β. την αμμωνία σε νιτρικά ιόντα
γ. το ατμοσφαιρικό άζωτο σε νιτρικά ιόντα
δ. τις αζωτούχες οργανικές ενώσεις σε αμμωνία.
Μονάδες 5
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Α5. Τα
α.
β.
γ.
δ.
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δάκρυα περιέχουν
λυσοζύμη
γαλακτικό οξύ
λιπαρά οξέα
υδροχλωρικό οξύ.

Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Β
Β1. Σε ποια κατηγορία παθογόνων μικροοργανισμών ανήκει το
μικρόβιο που προκαλεί την πολιομυελίτιδα και ποια
κύτταρα του ανθρώπου προσβάλλει (μονάδες 2);
Να εξηγήσετε πώς θα προστατευτεί ο οργανισμός ενός
ανθρώπου, ο οποίος έρχεται σε επαφή με το μικρόβιο
της πολιομυελίτιδας, αν κατά το παρελθόν είχε κάνει
εμβόλιο για την ασθένεια αυτή (μονάδες 5).
Μονάδες 7
Β2. Να
εξηγήσετε
ποιες
ανθρώπινες
δραστηριότητες
συμβάλλουν στη βαθμιαία αύξηση του διοξειδίου του
άνθρακα στην ατμόσφαιρα.
Μονάδες 6
Β3. Να περιγράψετε τη δομή του
ανοσολογικής ανεπάρκειας (HIV).

ιού

της

επίκτητης
Μονάδες 8

Β4. Ποιες προφυλάξεις συμβάλλουν στον περιορισμό της
μετάδοσης της νόσου που προκαλείται από τον HIV;
Μονάδες 4
ΘΕΜΑ Γ
Σε μια λίμνη ζει ένας πληθυσμός πέστροφας. Μετά από
μία βίαιη γεωλογική δραστηριότητα η λίμνη χωρίστηκε
σε δύο μικρότερες, με αποτέλεσμα ο αρχικός πληθυσμός
πέστροφας να χωριστεί σε δύο ομάδες. Η κάθε ομάδα
αντιμετώπισε διαφορετικές περιβαλλοντικές πιέσεις, οι
οποίες, μετά την πάροδο μεγάλης χρονικής περιόδου,
οδήγησαν στην ανάπτυξη διαφορετικών χαρακτηριστικών
στον καθένα από τους δύο πληθυσμούς.
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Γ1. Πώς δικαιολογούνται οι διαφορές των χαρακτηριστικών
μεταξύ των δύο πληθυσμών;
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας σύμφωνα με τη
θεωρία του ∆αρβίνου.
Μονάδες 7
Γ2. Να δικαιολογήσετε αν η διαδικασία που περιγράφεται
παραπάνω μπορεί να οδηγήσει στο σχηματισμό νέων
ειδών.
Μονάδες 10
Γ3. Εάν μετά την πάροδο μεγάλης χρονικής περιόδου, στη
λίμνη Α ζουν 15 είδη ψαριών, ενώ στη λίμνη Β μόνο 3
είδη ψαριών, να εξηγήσετε ποιο από τα δύο
οικοσυστήματα θα είναι πιο ισορροπημένο.
Μονάδες 8
ΘΕΜΑ ∆
απομονωμένου
νησιού
Στο
οικοσύστημα
ενός
μελετήθηκαν τέσσερα είδη χερσαίων οργανισμών Α, Β,
Γ, ∆ οι οποίοι σχηματίζουν μία τροφική αλυσίδα. Κάθε
ένα από τα διαφορετικά είδη οργανισμών αποτελεί ένα
τροφικό επίπεδο. Όλοι οι οργανισμοί κάθε τροφικού
επιπέδου τρέφονται αποκλειστικά με οργανισμούς του
προηγούμενου τροφικού επιπέδου. Η βιομάζα στο
τροφικό επίπεδο των οργανισμών Α είναι 300 kg, των
οργανισμών Β είναι 30.000 kg, των οργανισμών Γ είναι
300.000 kg και των οργανισμών ∆ είναι 3.000 kg.
∆1. Ποιο είδος οργανισμών είναι α) οι παραγωγοί, β) οι
καταναλωτές πρώτης τάξης, γ)οι καταναλωτές δεύτερης
τάξης και δ) οι καταναλωτές τρίτης τάξης; (μονάδες 4).
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 4).
Μονάδες 8
∆2. Αν η ενέργεια που περιέχεται στο τροφικό επίπεδο των
παραγωγών είναι 10 8 kJ, να υπολογίσετε την ενέργεια
που χάνεται μεταξύ του δεύτερου και του τρίτου
τροφικού επιπέδου (μονάδες 3). Να αναφέρετε τους
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

Ανακτήθηκε από την
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
http://edu.klimaka.gr

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ - ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

λόγους για τους οποίους χάνεται η ενέργεια κατά τη
μετάβαση από το ένα τροφικό επίπεδο στο άλλο.
(μονάδες 4)
Μονάδες 7
∆3. Πώς η εξάλειψη των καταναλωτών β΄ τάξης μπορεί να
οδηγήσει το παραπάνω οικοσύστημα σε ερημοποίηση;
Μονάδες 10

1.
2.

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

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)
Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά
μάθημα).
(ημερομηνία,
εξεταζόμενο
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

