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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 
ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΤΗΣ Γ� ΛΥΚΕΙΟΥ 

 
ΘΕΜΑ 1ο 

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

1. Ορισµένα βακτήρια σε αντίξοες συνθήκες σχηµατίζουν: 
α) ενδοσπόρια 
β) κάψα 
γ) αποικίες 
δ) όλα τα παραπάνω 

 

2. Ποια από τα παρακάτω δεν είναι βλαπτικά για τον οργανισµό; 
α) Τα αντιγόνα ιστοσυµβατότητας 
β) Τα αλλεργιογόνα 
γ) Τα αυτοαντισώµατα 
δ) Τα παθογόνα µικρόβια 

 

3. Τι από τα παρακάτω δεν προκαλεί η σύνδεση αντιγόνου - αντισώµατος; 
α) Εξουδετέρωση των µικροοργανισµών 
β) Αδρανοποίηση των τοξινών των µικροοργανισµών 
γ) Ενεργοποίηση των κατασταλτικών Τ-κυττάρων 
δ) Ενεργοποίηση του συµπληρώµατος 

 

4. Όταν ένα οικοσύστηµα διαταράσσεται, κινδυνεύουν περισσότερο οι 
α) παραγωγοί 
β) αποικοδοµητές 
γ) καταναλωτές πρώτης τάξης 
δ) καταναλωτές τελευταίας τάξης 

 

5. ∆εν ανήκουν στα Τ λεµφοκύτταρα: 
α) Τα  πλασµατοκύτταρα 
β) Τα κύτταρα που ενεργοποιούν τα Β λεµφοκύτταρα 
γ) Τα κατασταλτικά κύτταρα 
δ) Τα κυτταροτοξικά κύτταρα  

 

Β. Να γράψετε στο τετράδιο σας συµπληρωµένες τις παρακάτω προτάσεις: 
 

1. Το γενετικό υλικό του ιού του HIV είναι ������� 
 

2. Παραγωγοί οργανικής ύλης στα υδάτινα οικοσυστήµατα είναι οι µικροοργανισµοί που 
αποτελούν το ������� 

 

3. Το αίτιο που προκαλεί την ανοσολογική αντίδραση ονοµάζεται �����.. 
 

4. Κατά ���������� ο ανοσοποιητικός µηχανισµός (το ανοσοποιητικό σύστηµα) ορισµένων 
ανθρώπων ενεργοποιείται εναντίον παραγόντων του περιβάλλοντος, οι οποίοι είναι 
αβλαβείς και ονοµάζονται ����������� . 

 

5. Η ποσοτική ή η ποιοτική µεταβολή της χηµικής σύστασης των βασικών στοιχείων του 
περιβάλλοντος, ονοµάζεται ������ 
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ΘΕΜΑ 2ο 
Α. Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) τις παρακάτω προτάσεις: 
 

1. Παρόλο που οργανισµός δεν µπορεί να καταπολεµήσει τον ιό του AIDS παράγονται ειδικά γι' 
αυτόν αντισώµατα. (   ) 

 

2. Όταν ένας ιστός µεταµοσχεύεται σε έναν άνθρωπο τα Β λεµφοκύτταρα του τον 
αναγνωρίζουν ως ένα σύνολο αντιγόνων. (   ) 

 

3. Υπάρχουν µικροοργανισµοί που δεσµεύουν το άζωτο και το µετατρέπουν σε αζωτούχες 
ενώσεις και άλλοι οι οποίοι το αποδεσµεύουν και το επαναφέρουν στον ατµοσφαιρικό αέρα. (   ) 

 

4. Τα βακτήρια είναι προκαρυωτικοί οργανισµοί, ενώ οι µύκητες και τα πρωτόζωα είναι 
ευκαρυωτικοί οργανισµοί. (   )   

 

5. Για την ενεργητική ανοσία απαιτείται η χορήγηση έτοιµων αντισωµάτων (   ) 
 

Β.  
1. Τι είναι τα εµβόλια;  
2. Πού οφείλει το όνοµα της η «όξινη βροχή»; 

 

ΘΕΜΑ 3o 
Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις µε µία πρόταση: 

 

1. Ποιο είναι το σηµαντικότερο µειονέκτηµα που υπάρχει και αφορά τη χορήγηση έτοιµων 
αντισωµάτων σε ορό; 

2. Πώς παρεµποδίζεται η διείσδυση, στον οργανισµό του ανθρώπου, µικροοργανισµών µέσω 
του δέρµατος; 

3. Ποια µπορεί να είναι η προέλευση του αζώτου που προσλαµβάνεται µε τη µορφή νιτρικών 
ιόντων από τις ρίζες των φυτών; 

4. Κατά τη ροή ενέργειας κατά µήκος της τροφικής αλυσίδας παρατηρούνται απώλειες. Που 
οφείλονται αυτές; 

5. Να αναφέρετε τρία είδη κυττάρων που ανήκουν στα λευκά αιµοσφαίρια; Ποιος είναι ο ρόλος 
τους στην άµυνα του οργανισµού;  

 

ΘΕΜΑ 4ο 
Α. Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: 

 

1. Το όζον (Ο3) είναι χρήσιµη ή βλαβερή ουσία για τα έµβια όντα; Να δικαιολογήσετε την 
απάντησή σας. 

 

2. Το παρακάτω διάγραµµα παρουσιάζει ένα τµήµα του κύκλου του άνθρακα. Να προσδιορίσετε σε 
ποιες διαδικασίες αντιστοιχούν τα γράµµατα Α, Β, Γ. 

 
 
 

                          
 
 
 
 
 
 

∆ιοξείδιο του άνθρακα στην 
ατµόσφαιρα 

Α

ΦυτάΖώα 

Γ

Ξύλα, 
κάρβουνο,πετρέλαιο

Β
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Β. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν: 
 

1. Παρακάτω δίνονται πέντε τροφικές αλυσίδες που περιγράφουν τις τροφικές σχέσεις των 
οργανισµών των αντίστοιχων οικοσυστηµάτων.  

Να αντιστοιχίσετε κάθε µια από τις τροφικές αλυσίδες που ακολουθούν µε την κατάλληλη τροφική 
πυραµίδα πληθυσµού από αυτές που υπάρχουν στο σχήµα: 

 Α. Πευκοδάσος: Πεύκα→ κάµπιες → πουλιά 
 Β. Μία καρυδιά: Καρυδιά → σκίουρος → ψύλλος 
 Γ. ∆άσος: Γρασίδι → λαγός → λύκος 
 ∆. Χωράφι: Σιτάρι → αρουραίος → ψύλλος 
 Ε. Μία τριανταφυλλιά: Φυτό → µελίγκρα → πασχαλίτσα                  
                   

                                        3ο τροφικό επίπεδο
                                        2ο τροφικό επίπεδο
                                        1ο τροφικό επίπεδο
                                         

1  2  3 4 5  

                                  
2. Να σχεδιάσετε τη µορφή που αναµένετε να έχει η πυραµίδα βιοµάζας για την τροφική 

αλυσίδα:  
καρυδιά →→→→ σκίουρος →→→→ ψύλλος 

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 


