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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ:
ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΠΕΝΤΕ (5)
ΘΕΜΑ 1ο
Στις ηµιτελείς προτάσεις 1 έως 5, να γράψετε στο τετράδιό σας
τον αριθµό της φράσης και, δίπλα του, το γράµµα που
αντιστοιχεί στο σωστό συµπλήρωµά της.
1. Τα
α.
β.
γ.
δ.

πρωτόζωα είναι
οι πρώτοι οργανισµοί των τροφικών αλυσίδων.
προκαρυωτικοί οργανισµοί µε ελικοειδές σχήµα.
µονοκύτταροι ευκαρυωτικοί οργανισµοί.
πρόδροµες µορφές παθογόνων ιών.
Μονάδες 5

2. Ο βλεννογόνος της αναπνευστικής οδού αποτελεί φραγµό
στην είσοδο µικροοργανισµών στον οργανισµό επειδή
α. εκκρίνει τη βακτηριοκτόνο ουσία λυσοζύµη.
β. διαθέτει βλεφαριδοφόρο επιθήλιο.
γ. παράγει υδροχλωρικό οξύ.
δ. παράγει µακροφάγα κύτταρα.
Μονάδες 5
3. Η µεγάλη επιτυχία των µεταµοσχεύσεων οφείλεται και
στη χρήση
α. ανοσοκατασταλτικών φαρµάκων.
β. µοσχευµάτων από ζωικούς οργανισµούς.
γ. µικροοργανισµών που προστατεύουν το µόσχευµα.
δ. γενετικά τροποποιηµένων ανθρώπινων οργάνων.
Μονάδες 5
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4. Βιότοπος ονοµάζεται
α. µια περιοχή που φιλοξενεί ζωικούς οργανισµούς.
β. η περιοχή στην οποία ζει ένας πληθυσµός ή µία
βιοκοινότητα.
γ. κάθε οικοσύστηµα.
δ. µια περιοχή στην οποία διεξάγεται βιολογική
έρευνα.
Μονάδες 5
5. Η βιολογική αζωτοδέσµευση πραγµατοποιείται από
α. ελεύθερους ή συµβιωτικούς µικροοργανισµούς.
β. µηρυκαστικά που ζουν σ’ έναν αγρό.
γ. απονιτροποιητικά βακτήρια.
δ. µικρά φυτά που δεσµεύουν το άζωτο της
ατµόσφαιρας.
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ 2ο
Α. Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω
προτάσεις, αφού συµπληρώσετε τα κενά µε τις
κατάλληλες λέξεις.
1. Οι µικροοργανισµοί οι οποίοι, προκειµένου να
επιβιώσουν και να αναπαραχθούν, περνούν µέρος ή
ολόκληρη τη ζωή τους στο εσωτερικό κάποιου
πολυκύτταρου οργανισµού, ονοµάζονται ___________
και ο οργανισµός που τους “φιλοξενεί” ___________ .
Μονάδες 4
2. Τα νοσήµατα που προκαλούνται στον άνθρωπο από
παθογόνους µύκητες ονοµάζονται ____________ . Τα
____________ αποτελούν µια ειδική κατηγορία
µυκήτων που προσβάλλουν το δέρµα, ιδιαίτερα το
τριχωτό µέρος της κεφαλής.
Μονάδες 4
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3. Όταν κάποιος ιός µολύνει ένα κύτταρο, προκαλεί
την
παραγωγή
ειδικών
πρωτεϊνών,
των
____________ . Σε πρώτο στάδιο οι πρωτεΐνες αυτές
ανιχνεύονται στο ____________ του µολυσµένου
κυττάρου.
Μονάδες 4
4. Ο ιός HIV έχει ικανότητα να ____________ µε
ταχύτατους ρυθµούς. Αυτό καθιστά αδύνατη την
αντιµετώπισή του από το ____________ ____________
του ανθρώπου και δυσκολεύει τη θεραπεία του
συνδρόµου.
Μονάδες 4
5. Τα ερηµικά οικοσυστήµατα βρίσκονται εκεί όπου η
____________ είναι πολύ χαµηλή. Τα οικοσυστήµατα
αυτά
προκύπτουν
συχνά
από
ανθρώπινες
παρεµβάσεις που οδηγούν στην ____________ .
Μονάδες 4
Β. Στον ανθρώπινο οργανισµό υπάρχουν οµοιοστατικοί
µηχανισµοί. Τι ρυθµίζουν οι µηχανισµοί αυτοί;
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ 3ο
Σ’ ένα σύννεφο που κινείται πάνω από ένα χερσαίο
οικοσύστηµα υπάρχει ένα µόριο νερού το οποίο µπορεί
να εντοπιστεί (επειδή λ.χ. είναι ραδιενεργό) κάθε
στιγµή, οπουδήποτε κι αν αυτό βρεθεί.
1. Αν το µόριο αυτό πέσει, µέσω κατακρήµνισης, στην
ξηρά, ποια θα είναι στη συνέχεια η πιθανή πορεία
του στο περιβάλλον;
Μονάδες 10
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2. Να περιγράψετε λεπτοµερώς µια πιθανή πορεία του
µορίου του νερού µέσα από ένα χερσαίο φυτό, µέχρι
το µόριο αυτό να ξαναβρεθεί στην ατµόσφαιρα.
Μονάδες 15
ΘΕΜΑ 4ο
∆ίνονται τα παρακάτω διαγράµµατα Α και Β που παριστάνουν
τη µεταβολή συγκέντρωσης αντισωµάτων στο αίµα δύο παιδιών,
του Νίκου και του Γιώργου, που ήρθαν σε επαφή µε τον
παθογόνο παράγοντα της ιλαράς.
Ο Νίκος είχε εµβολιαστεί για την ιλαρά, ενώ ο Γιώργος όχι.

1. Ποιο από τα δύο διαγράµµατα (Α, Β) παριστάνει την
ανοσολογική απόκριση του Νίκου και ποιο του
Γιώργου;
Μονάδες 5
2. Να εξηγήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 10
3. Σε περίπτωση που το εµβολιασµένο παιδί, ο Νίκος,
τύχαινε να προσβληθεί από τον παθογόνο παράγοντα
της ιλαράς την ίδια µέρα µε τον εµβολιασµό του, ποιο
από τα δύο διαγράµµατα (Α, Β) θα απέδιδε την
ανοσολογική απόκρισή του και γιατί;
Μονάδες 10
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνον τα προκαταρκτικά
(ηµεροµηνία, κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). ∆εν
θα

µεταφέρετε

στο

τετράδιο

τα

κείµενα

και

τις

παρατηρήσεις.
2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος
των

φωτοαντιγράφων,

αµέσως

µόλις

σας

παραδοθούν.
∆εν

επιτρέπεται

να

γράψετε

οποιαδήποτε

άλλη

σηµείωση. Κατά την αποχώρησή σας, να παραδώσετε
µαζί µε το τετράδιο και το φωτοαντίγραφο.
3. Να απαντήσετε σε όλα τα θέµατα.
4. Κάθε απάντηση, επιστηµονικά τεκµηριωµένη, είναι
αποδεκτή.
5. ∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή
των φωτοαντιγράφων.
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μία (1) ώρα µετά την
έναρξη της εξέτασης.
ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

