
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1η 

Η δίπλα εικόνα παριστάνει ένα κύτταρο. Παρατηρήστε προσεκτικά 

την εικόνα και  απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις:  

A. Το κύτταρο της εικόνας είναι προκαρυωτικό ή ευκαρυωτικό; Να 

αιτιολογήσετε την απάντηση σας. 

B. Είναι φυτικό ή ζωικό το κύτταρο; Na εξηγήσετε πως φτάσατε σε 

αυτό το συµπέρασµα.  
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2η 

Στις ερωτήσεις 1 και 2, να γράψετε στην κόλα αναφοράς τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που 

αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.  

1. Η είσοδος ενός παθογόνου µικροοργανισµού στον ανθρώπινο οργανισµό χαρακτηρίζεται ως …  

α. λοίµωξη.                β. αλλεργία.  

γ. µόλυνση.                δ. µετάδοση.  

2. Παθητική ανοσοποίηση επιτυγχάνεται µε χορήγηση:  

α. ορού αντισωµάτων     β. εµβολίου  

γ. αντιβιοτικού              δ. ενζύµων 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3η 

Να δώσετε τους παρακάτω ορισµούς: 

A. Πληθυσµός  

B. Οικοσύστηµα        
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4η     

Οι δίπλα εικόνες απεικονίζουν τους 

καρυότυπους δύο ατόµων που ανήκουν 

στο ανθρώπινο είδος.  

Παρατηρώντας τους δίπλα καρυότυπους 

να εξακριβώσετε το φύλο των ατόµων 

στους οποίους ανήκουν. Να 

αιτιολογήσετε την απάντηση σας.   
                                                                            Καρυότυπος 1                                                    Καρυότυπος 2 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5η                                     

Να γράψετε στη κόλα αναφοράς το γράµµα της καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις α-ε και δίπλα του τη 

λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασµένη.  

α. Το βακτηριακό κύτταρο δεν έχει πυρήνα.  

β. Τα βακτήρια κινούνται µε ψευδοπόδια.  

γ. Τα βακτήρια διαθέτουν ριβοσώµατα στα οποία γίνεται η παραγωγή πρωτεϊνών. 

δ. Τρόπος αναπαραγωγής των βακτηρίων είναι και ο σχηµατισµός ενδοσπορίων.  

ε. Το κυτταρικό τοίχωµα των βακτηρίων περιβάλλεται από την κυτταρικής τους µεµβράνη. 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 6η 

Το δίπλα κορίτσι πάσχει από το σύνδροµο Ντάουν (Down).  

A. Ποια διαφορά παρουσιάζει ο καρυότυπος της (δίπλα αριστερή 

εικόνα) σε σχέση µε ενός φυσιολογικού κοριτσιού; 

B. Γιατί τις περισσότερες φορές ευθύνεται η µητέρα για τη 

δηµιουργία ενός τέτοιου παιδιού; 
 

       Καρυότυπος Κοριτσιού µε Σύνδροµο Ντάουν  

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 7η 

A. Να συµπληρώσετε το κείµενο στο σηµείο 

που φαίνεται µε τον αστερίσκο (……*). 

B. Ένα άτοµο µολύνεται από ένα 

συγκεκριµένο αντιγόνο την ίδια µέρα που 

εµβολιάστηκε. Να εξηγήσετε αν το άτοµο 

θα νοσήσει ή όχι. 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 8η  

Στο δίπλα πίνακα αναφέρονται δύο 

γονίδια και ο ρόλος τους. Να 

απαντήσετε στις παρακάτω 

ερωτήσεις:   

A. Για ποιο λόγο το ένα γονίδιο συµβολίζετε µε κεφαλαίο γράµµα 

της αλφαβήτα και το άλλο µε µικρό; 

B. Να µεταφέρετε το δίπλα σχήµα στην κόλα αναφοράς και να 

βρείτε τους φαινότυπους και γονότυπους των απογόνων της 

διασταύρωσης.  
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 9η  

Να αντιστοιχίσετε τους όρους που αναγράφονται στη στήλη Ι µε τις έννοιες ή τις φράσεις που 

αναγράφονται στη στήλη ΙΙ. Για το σκοπό αυτό, στην κόλα αναφοράς, να γράψετε δίπλα από κάθε αριθµό 

της στήλης Ι, το γράµµα που ταιριάζει από τη στήλη ΙΙ.  

     ΣΤΗΛΗ Ι                                                       ΣΤΗΛΗ ΙΙ 

1. ……… Ψυχική εξάρτηση             α. Λιγότερο ελεγχόµενη επιθυµία χρήσης της εξαρτησιογόνας ουσίας από  

 το χρήστη.       

2. ………Σωµατική εξάρτηση         β. Όταν ο χρήστης σταµατήσει τη χρήση τη εξαρτησιογόνας ουσίας  

 εµφανίζει συµπτώµατα αντίθετα από τα αποτελέσµατα που προκαλεί η 

συγκεκριµένη ουσία. 

3. ……… Εθισµός                         γ. Ο χρήστης αναγκάζεται να ξαναπάρει την εξαρτησιογόνο ουσία σε  

µικρότερα ή µεγαλύτερα διαστήµατα, για να µειώσει τις αρνητικές 

επιδράσεις τις στέρησης.  
 

Να απαντηθούν τα έξι (06) από τα εννέα (09) θέµατα. 

Όλα τα θέµατα είναι ισοδύναµα. 
 

Ο Διευθυντής                                                                           Οι Εισηγητές   
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