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Γ΄ ΤΑΞΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ  1Ο
Να  βάλετε  σε κύκλο  το γράµµα  που  αντιστοιχεί  στις  σωστές  απαντήσεις  ή  στις
φράσεις  που  συµπληρώνουν  σωστά  την  πρόταση:
1. Ποιο  από τα  επόµενα  δε  χαρακτηρίζει  τα  ενδοσπόρια:

α.  έχουν  έντονο  µεταβολισµό
β.  έχουν  παχιά  τοιχώµατα
γ.  έχουν  ελάχιστη  ποσότητα  νερού
δ.  εµφανίζουν  ανθεκτικότητα  σε  ακτινοβολίες  και  υψηλές  θερµοκρασίες

Μονάδες  5
2. Οι  ιντερφερόνες  είναι  πρωτεΐνες  που:

α.  παράγονται  από  τα  Β λεµφοκύτταρα
β.  παράγονται  από  ορισµένα  κύτταρα  όταν  αυτά  µολυνθούν  από  ιό
γ.  δρουν  σε  συνδυασµό  µε  το   συµπλήρωµα
δ.  συµµετέχουν  στο  µηχανισµό  ειδικής  ανοσίας

Μονάδες  5
3. Στο δέκτη  µοσχεύµατος  χορηγούνται  ανοσοκατασταλτικά  φάρµακα  µε  σκοπό

την:
α.  απόρριψη  µοσχεύµατος
β.  παραγωγή  αντισωµάτων
γ.  ενεργοποίηση  των  φαγοκυττάρων
δ.  προσωρινή  καταστολή  της  δράσης  του  ανοσοβιολογικού  συστήµατος

Μονάδες  5
4. Οξυγόνο  απελευθερώνεται  από  τα  φυτά  µε:

α.  τη  φωτοσύνθεση
β.  την  κυτταρική  αναπνοή
γ.  την  απονιτροποίηση
δ.  την αζωτοδέσµευση

Μονάδες  5
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5. ∆ιαπνοή  ονοµάζουµε  την:
α.  αποµάκρυνση  νερού  από  την  επιφάνεια  των  φύλλων
β.  εξάτµιση  του  νερού  από  κάθε  επιφάνεια
γ.  αποµάκρυνση  νερού  από  το  εσωτερικό  των  φύλλων  µέσω  των  στοµάτων
της  επιδερµίδας
δ.  είσοδο  νερού  στο  εσωτερικό  των  φυτών

Μονάδες  5
ΘΕΜΑ  2Ο
1. Να  αναφέρετε  τις  ασθένειες  που  προκαλούν  τα  παθογόνα  πρωτόζωα,  καθώς

και  τον  τρόπο που  µεταδίδονται.
Μονάδες  8

2. Τι  είδους  πληροφορίες  είναι  «γραµµένες»  στο  γενετικό  υλικό  των  ιών;
(Μονάδες  4).  Γιατί  οι  ιοί  χρειάζονται  τα  κύτταρα  των ξενιστών,  για  να
πολλαπλασιαστούν;  (Μονάδες  4)

Μονάδες  8
3. Ο  HIV  είναι  ένας  ιός   ο  οποίος  µολύνει  συγκεκριµένα  κύτταρα,  αλλά  δεν

προκαλεί  το   θάνατο  στον  άνθρωπο.  Να  αναφέρετε  τα    κύτταρα  του
ανθρώπου  που  προσβάλλει  ο  HIV, καθώς   και  το  λόγο,  για  τον  οποίο  τα
άτοµα  που  πάσχουν  από  AIDS,   πεθαίνουν.

Μονάδες  9
ΘΕΜΑ  3Ο
Α.  Ο  ανθρώπινος  οργανισµός  διαθέτει  διάφορους  µηχανισµούς  για  να
αντιµετωπίσει  τους  παθογόνους  µικροοργανισµούς.  Ένας  µηχανισµός  µη  ειδικής
άµυνας  είναι  και  η  φαγοκυττάρωση.

1. Ποια  είδη  φαγοκυττάρων γνωρίζετε;  (Μονάδες  3)
2. Με  ποιο τρόπο  ενεργοποιούνται  τα  φαγοκύτταρα  (Μονάδες  4),  πως

προσελκύονται  στη  περιοχή  της  φλεγµονής  (Μονάδες  2)  και  µε  ποιο
τρόπο  εξουδετερώνουν  τους  µικροοργανισµούς;  (Μονάδες 3)

3. Αναφέρετε  δύο  τρόπους  µε  τους  οποίους  ο  ανθρώπινος  οργανισµός,
επιτυγχάνει  να  κάνει  τη  δράση  των φαγοκυττάρων  εναντίον  των
παθογόνων  µικροοργανισµών,  περισσότερο  αποτελεσµατική.  (Μονάδες  3)

Β.  Να  αναφέρετε  τα  όργανα  από  τα  οποία  αποτελείται  το  ανοσοβιολογικό
σύστηµα,  (Μονάδες  4),  καθώς  επίσης  και  το  ρόλο  τους.  (Μονάδες  6)

Μονάδες  25
ΘΕΜΑ  4Ο
Σ΄ ένα  οικοσύστηµα,  όπου   υπάρχουν  φυτά,  φυτοφάγα  και  σαρκοφάγα  ζώα,
έγιναν  µετρήσεις   το  Νοέµβριο  µήνα  και  βρέθηκε  ότι  η  βιοµάζα  των
φυτοφάγων  είναι  100.000 Kg.
Α.   Αφού  κατασκευάσετε  τη  τροφική  αλυσίδα  για  να  απεικονίσετε  τις  ποιοτικές

τροφικές  σχέσεις  µεταξύ  των  οργανισµών,  να  υπολογίσετε  τη  βιοµάζα  των
φυτών  και  των  σαρκοφάγων  (Μονάδες  2),  να  κατασκευάσετε  την  πυραµίδα
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βιοµάζας  του  οικοσυστήµατος  (Μονάδες  2)  και  να  δικαιολογήσετε    την
απάντησή  σας  (Μονάδες  8).

Β. Εάν  σε  1Kg  φυτών  έχει  αποτεθεί  1 mg   (χιλιοστό  του  γραµµαρίου)  DDT,  να
υπολογίσετε  την  ποσότητα  του  DDT  σε  ένα  κιλό  φυτοφάγων  και  σε  ένα
κιλό  σαρκοφάγων  (Μονάδες  4),  αιτιολογώντας  την  απάντησή  σας  (Μονάδες
9).

Μονάδες  25



1

1

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ 1°

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω
ηµιτελείς προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη
ή τη φράση, η οποία συµπληρώνει σωστά την ηµιτελή πρόταση.
1.    Ο ιός ΗIV περιέχει:

α.    δίκλωνο DΝΑ
β.    δίκλωνο RΝΑ
γ.    DNA και αντίστροφη µεταγραφάση
δ.    RNA και αντίστροφη µεταγραφάση

Μονάδες   5
2. Κύτταρα - µνήµης σχηµατίζουν:

α.   µόνο τα Β-λεµφοκύτταρα
β.   µόνο τα Τ-λεµφοκύτταρα
γ.   τα φαγοκύτταρα
δ.   τα Β και Τ-λεµφοκύτταρα

Μονάδες   5
3. Ποιοι από τους παρακάτω οργανισµούς δεν παράγουν αντιβιοτικά:

α.  τα πρωτόζωα
β.  οι µύκητες
γ   τα φυτά
δ.  τα βακτήρια                                            

Μονάδες 5
4. Η µετατροπή του αζώτου σε µορφές που µπορούν να

χρησιµοποιηθούν από τους αυτότροφους οργανισµούς γίνεται:
α. µε την βοήθεια βακτηρίων που συµβιώνουν στις ρίζες των ψυχανθών
β. µε την βοήθεια των αποικοδοµητών σε συνδυασµό µε την δράση των
νιτροποιητικών βακτηρίων
γ. µε την βοήθεια της ενέργειας που εκλύεται στην ατµόσφαιρα από τις
αστραπές, τους κεραυνούς κ.τ.λ. και παρουσία οξυγόνου και υδρατµών
δ. µε τη βοήθεια όλων των παραπάνω.

Μονάδες 5
5. Καθαρή πρωτογενή παραγωγικότητα ενός οικοσυστήµατος αποτελεί:

α. η αύξηση της βιοµάζας των αποικοδοµητών
β. η συνολική οργανική ύλη που παράγεται από τους καταναλωτές
γ. η συνολική οργανική ύλη που παράγεται κατά τη φωτοσύνθεση των
παραγωγών
δ. η αύξηση της βιοµάζας των οργανισµών που φωτοσυνθέτουν



2
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Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 2ο
Να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις:
1. Τι γνωρίζετε για την ισταµίνη;

 Μονάδες 6
2. α. Να περιγράψετε τη δοµή ενός αντισώµατος.

 Μονάδες 6
β. Τι αποτελέσµατα έχει η σύνδεση αντιγόνου-αντισώµατος;

Μονάδες 4
3. Ποιος είναι ο ρόλος του όζοντος και µε ποιο τρόπο το όζον επηρεάζει τη
ζωή στα οικοσυστήµατα;

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ 3ο
Α. Ποιοι µικροοργανισµοί ανήκουν στους αποικοδοµητές και ποιος ο ρόλος

τους στη λειτουργία του οικοσυστήµατος;
 Μονάδες 4

1. Με ποιο τρόπο οι αποικοδοµητές συµµετέχουν στον κύκλο του
άνθρακα;

Μονάδες 5
2. Ποιες είναι οι επιπτώσεις της δραστηριότητας των αποικοδοµητών σε

ένα λιµναίο οικοσύστηµα στο οποίο καταλήγουν λιπάσµατα από
γειτονικούς αγρούς;

Μονάδες 6
Β. 1. Να γράψετε µία πρόταση για κάθε έναν από τους ακόλουθους όρους,
η οποία να εκφράζει τον ορισµό καθενός εξ αυτών:

α. Μόλυνση
β. Λοίµωξη
γ. Ενδοσπόρια
δ. Ενδοτοξίνες

Μονάδες 4
     2. Ποια κριτήρια πρέπει να ισχύουν για να χαρακτηριστεί ένα νόσηµα

λοιµώδες;
Μονάδες 6

ΘΕΜΑ 4ο
Να παρατηρήσετε προσεκτικά το διάγραµµα που ακολουθεί. Σ’ αυτό
παρουσιάζονται οι αλλαγές ως προς τον αριθµό των ιών της γρίπης και των
αντισωµάτων που παράγονται στον οργανισµό του ανθρώπου έναντι του ιού,
καθώς και οι µεταβολές της θερµοκρασίας του οργανισµού στη διάρκεια της
ασθένειας.
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Να συγκρίνετε τις τρεις καµπύλες:
       α. στο στάδιο της επώασης

Μονάδα 1
       β. κατά την εκδήλωση της ασθένειας

Μονάδες 2
       γ. στη φάση ανάρρωσης

Μονάδες 2
και σε κάθε περίπτωση να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 20

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!
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Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 1o

Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς
προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη η φράση, η
οποία συµπληρώνει σωστά την ηµιτελή πρόταση.
1ο: Η πενικιλίνη:

α) παρεµποδίζει τη σύνθεση του κυτταρικού τοιχώµατος των βακτηρίων.
β) παρεµποδίζει τη σύνθεση του κυτταρικού τοιχώµατος των ιών.
γ) καταστρέφει το κυτταρικό τοίχωµα των πρωτοζώων.
δ) καταστρέφει το κυτταρικό τοίχωµα των βακτηρίων.

Μονάδες 3
2ο: Η οµοιόσταση του ανθρώπινου οργανισµού δεν διαταράσσεται από:

α) τα αυτοαντισώµατα που παράγει ο ίδιος ο οργανισµός.
β) την ισταµίνη που παράγουν ειδικά κύτταρα του οργανισµού.
γ) τα αντιγόνα ιστοσυµβατότητας του ίδιου του οργανισµού.
δ) την µεταβολή της θερµοκρασίας του περιβάλλοντος.

Μονάδες 3
3ο: Ο Η.Ι.V.

α) είναι µια θανατηφόρα ασθένεια για τον άνθρωπο.
β) περιβάλλεται από έλυτρο.
γ) ανιχνεύεται στο σµήγµα και στον ιδρώτα.
δ) περιέχει δυο µονόκλωνα µόρια DNA.

Μονάδες 3
4ο: Οι πυραµίδες βιοµάζας :

α) είναι δυνατόν να εµφανίζονται «ανεστραµένες» σε παρασιτικές τροφικές
σχέσεις.

β) απεικονίζουν το βάρος κάθε οργανισµού σε ένα οικοσύστηµα.
γ) απεικονίζουν τη µεταβολή της βιοµάζας από το ένα τροφικό επίπεδο στο

άλλο.
δ) απεικονίζουν τη βιοµάζα των παραγωγών, καταναλωτών και

αποικοδοµητών.
Μονάδες 3

5ο: Τα οξείδια του αζώτου συµµετέχουν:
α) στο φωτοχηµικό νέφος και στο φαινόµενο του θερµοκηπίου.
β) στον ευτροφισµό.
γ) στην εξασθένηση της στιβάδας του όζοντος και στην όξινη βροχή.
δ) στην όξινη βροχή και στο φωτοχηµικό νέφος.

Μονάδες 3
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Β. Εντοπίστε την λάθος λέξη και γράψτε διορθωµένες στο τετράδιό σας τις
παρακάτω προτάσεις, αντικαθιστώντας την λάθος µε την σωστή λέξη .
α. Οι κορυφαίοι καταναλωτές στο φαινόµενο του ευτροφισµού πεθαίνουν από

συσσώρευση τοξικών ουσιών στους ιστούς τους.
Μονάδες 2

β. Τα νιτριποιητικά βακτήρια ζουν συµβιωτικά στις ρίζες των ψυχανθών.
Μονάδες 2

γ. Τα δέλτα των ποταµών έχουν µικρή πρωτογενή παραγωγικότητα.
Μονάδες 2

δ. Ένα κύτταρο µολυσµένο από ιό, µπορεί να εξουδετερωθεί από κατασταλτικό
Τ-λεµφοκύτταρο.

Μονάδες 2
ε. Η ανοσολογική απόκριση πραγµατοποιείται στα πρωτογενή λεµφικά όργανα.

Μονάδες 2

ΘΕΜΑ 2o

Α. ∆ώστε έναν σύντοµο ορισµό για τα παρακάτω:
Α) ∆ιαπνοή

Μονάδες 2
Β) Οµοιόσταση

Μονάδες 2
Γ) Λοίµωξη

Μονάδες 2
∆) Αµειψισπορά

Μονάδες 2
Β. Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις.

Α) Τι είναι το ινώδες (Μονάδες 2), πότε σχηµατίζεται (Μονάδες 1) και µε ποιο
τρόπου συµβάλλει στην άµυνα εναντίον των παθογόνων µικροοργανισµών;
(Μονάδες 3)

Μονάδες 6
Β) Με ποιο τρόπο ένας παθογόνος µικροοργανισµός µπορεί να εµπλέκεται στην

πρόκληση αυτοάνοσου νοσήµατος;
Μονάδες 6

Γ) Ποια η αιτία για την εξασθένηση της στιβάδας του όζοντος; (Μονάδες 3). Τι
αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 1994, προκειµένου να αναστραφεί
η συνεχιζόµενη εξασθένηση της στιβάδας του όζοντος; (Μονάδες 2)

Μονάδες 5
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ΘΕΜΑ 3o

Τα χλαµύδια, όπως και ο HIV, προκαλούν ασθένεια που µεταδίδεται κυρίως µε
σεξουαλική επαφή. Ένα άτοµο µολύνεται από χλαµύδια. Στον οργανισµό του
πραγµατοποιείται λοίµωξη και εκδηλώνεται πυρετός.

Α. Ποια κύτταρα ενεργοποιούνται αρχικά (Μονάδες 1), ποια κύτταρα του
ανοσοβιολογικού συστήµατος ενεργοποιούνται στη συνέχεια (Μονάδες 1)
και µε ποιον τρόπο; (Μονάδες 4)

Μονάδες 6
Β. Τι θα έπρεπε να έχει γίνει προληπτικά για να µη µολυνθεί;

Μονάδες 6
Γ. Τι θα έπρεπε να έχει γίνει προληπτικά για να µην ασθενήσει;

Μονάδες 5
∆. Να εξηγήσετε µε ποιους τρόπους θα µπορούσε να θεραπευτεί άµεσα το

συγκεκριµένο άτοµο.
Μονάδες 8

ΘΕΜΑ 4o

Σε ένα υδάτινο οικοσύστηµα, µετρήθηκε το
οξυγόνο (Ο2) που παράγεται και το διοξείδιο
του άνθρακα (CO2 ) που καταναλώνεται από
την φωτοσυνθετική δραστηριότητα των
παραγωγών.
Στο διπλανό διάγραµµα, απεικονίζονται οι
µεταβολές στη συγκέντρωση του οξυγόνου (Ο2)
και του διοξειδίου του άνθρακα (CO2 ) σε
συνάρτηση µε το βάθος.

α. Τι είναι η παραγωγικότητα (Μονάδες 3), τι είναι η πρωτογενής και τι η
δευτερογενής παραγωγικότητα; (Μονάδες 6)

Μονάδες 9
β. Ποιοι παράγοντες καθορίζουν το µέγεθος της πρωτογενούς

παραγωγικότητας στο συγκεκριµένο οικοσύστηµα;
Μονάδες 6

γ. Να αναφέρετε ποια από τις δύο καµπύλες (Α και Β) αντιπροσωπεύει τη
συγκέντρωση οξυγόνου (Ο2) και ποια τη συγκέντρωση διοξειδίου του
άνθρακα (CO2) (Μονάδες 2), αιτιολογώντας την απάντησή σας (Μονάδες 8).

Μονάδες 10

συγκέντρωση

βάθος

Α

B
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Γ' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
 
 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
 
 

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 
 

 
ΘΕΜΑ 1ο  
 

Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτε-
λείς προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη 
φράση, η οποία συµπληρώνει σωστά την ηµιτελή πρόταση.  

 

1. Ποιο παθογόνο πρωτόζωο µεταδίδεται µε τα κατοικίδια ζώα ; 
α) το πλασµώδιο. 
β) η ιστολυτική αµοιβάδα. 
γ) το τοξόπλασµα. 
δ) το τρυπανόσωµα. 

 

2. Ποιο από τα παρακάτω δεν χαρακτηρίζει τον πυρετό ; 
α) εµποδίζει την ανάπτυξη και τον πολλαπλασιασµό των βακτηρίων. 
β) παρεµποδίζει την λειτουργία των ενζύµων των κυττάρων και εποµένως 

αναστέλλει τον πολλαπλασιασµό των ιών. 
γ) ενισχύει την δράση των φαγοκυττάρων. 
δ) προκαλεί έκκριση βλέννας από το βλεννογόνο της αναπνευστικής οδού. 

 

3. Στους ετερότροφους οργανισµούς ανήκουν 
α) τα φύκη. 
β) οι αποικοδοµητές. 
γ) τα κυανοβακτήρια.  
δ) οι πολυκύτταροι φυτικοί οργανισµοί. 

 

4. Η εξάτµιση του νερού από την επιφάνεια των φύλλων ονοµάζεται 
α) επιδερµική εξάτµιση. 
β) διαπνοή. 
γ) επιφανειακή απορροή. 
δ) θερµορύθµιση. 

 

5. Βιοσυσσώρευση είναι το φαινόµενο κατά το οποίο αυξάνεται 
α) η ποσότητα µη βιοδιασπώµενων ουσιών στα οικοσυστήµατα. 
β) η ποσότητα βιοδιασπώµενων ουσιών στους ιστούς των οργανισµών κα-

τά µήκος της τροφικής αλυσίδας . 
γ) η συσσώρευση βιολογικών ουσιών κατά µήκος της τροφικής αλυσίδας . 
δ) η συγκέντρωση µη βιοδιασπώµενων ουσιών στους ιστούς των οργανι-

σµών κατά µήκος της τροφικής αλυσίδας. 
Μονάδες 15 (3x5) 
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Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 2009 

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας 

2 

2 

Β. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτά-
σεις 1 έως 5 και δίπλα το γράµµα Σ εάν η πρόταση είναι σωστή ή το γράµµα Λ 
εάν η πρόταση είναι λανθασµένη.  

 
1. Το βακτήριο Escherichia coli που ζει στο έντερο του ανθρώπου, όταν βρί-

σκεται σε µικρό αριθµό και δε µεταναστεύει σε άλλους ιστούς και όργανα 
αποτελεί φυσιολογική µικροχλωρίδα για τον άνθρωπο. 

2. Η αντικατάσταση των χλωροφθορανθράκων από υδροφθοράνθρακες απο-
τελεί αναγκαίο µέτρο για την διατήρηση της στιβάδας του όζοντος. 

3. Η ισταµίνη είναι µια ουσία η οποία παράγεται από ειδικά κύτταρα µας την 
επόµενη φορά που το ίδιο αλλεργιογόνο εισέλθει στον οργανισµό µας. 

4. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση των οικοσυστηµάτων είναι η 
ανακύκλωση των διαφόρων µορφών ενέργειας. 

5. Οι τροφικές αλυσίδες απεικονίζουν τις ποιοτικές τροφικές σχέσεις µεταξύ 
των οργανισµών του οικοσυστήµατος ενώ τα τροφικά πλέγµατα τις ποσοτι-
κές τροφικές σχέσεις. 

Μονάδες 10 (2Χ5) 
 
 
ΘΕΜΑ 2ο  
 
Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις. 
 
Α. Ποιες προσπάθειες γίνονται µε χρήση φαρµάκων για την αντιµετώπιση του 

H.I.V; (µονάδες 6)  
Για ποιον λόγο µέχρι σήµερα οι επιστήµονες  αδυνατούν να παρασκευάσουν 
εµβόλιο για τον H.I.V; (µονάδες 3) 

Μονάδες 9 
 
Β. Ποια είναι τα προβλήµατα που δηµιουργούν στον άνθρωπο οι πρωτογενείς ρύ-

ποι που συµµετέχουν στη δηµιουργία του φωτοχηµικού νέφους; 
Μονάδες 6  

 
Γ. Με ποιους τρόπους είναι δυνατός ο εµπλουτισµός των εδαφών µε άζωτο χωρίς 

τη χρήση λιπασµάτων; 
Μονάδες 5 

 
∆. Τι είναι το ινώδες (µονάδες 2) και ποια είναι η χρησιµότητα δηµιουργίας του 

κατά τη διάρκεια της φλεγµονής;  (µονάδες 3) 
 Μονάδες 5 
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Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας 

3 

3 

ΘΕΜΑ 3ο  
 
Α. Η διαταραχή της οµοιόστασης µπορεί να προκαλέσει την εκδήλωση διάφορων 

ασθενειών. 
 

1. Ποιοι παράγοντες  προκαλούν διαταραχή της οµοιόστασης και σε τι µπορεί 
να οδηγήσει η αδυναµία αποκατάστασής της; 

Μονάδες 5 
2. Με ποιους τρόπους η έκκριση ιδρώτα µπορεί να συµβάλλει στη διατήρηση 

της οµοιόστασης του οργανισµού;  
 Μονάδες 7 

 
Β. Ο ανθρώπινος οργανισµός έχει αναπτύξει µια σειρά από µηχανισµούς για την 

αντιµετώπιση των παθογόνων µικροοργανισµών που εισέρχονται στον οργανι-
σµό µας. Ορισµένες από τις κατηγορίες των κυττάρων µας που συµµετέχουν 
στην αντιµετώπιση ενός παθογόνου βακτηρίου είναι τα µακροφάγα, τα πλα-
σµατοκύτταρα και τα Τ-κατασταλτικά ενώ συµµετέχουν επίσης και χηµικές 
ουσίες όπως το συµπλήρωµα και η προπερδίνη. 

 
1. Να περιγράψετε τη δράση των κατηγοριών κυττάρων που αναφέρθηκαν 

παραπάνω για την αντιµετώπιση του παθογόνου βακτηρίου. (µονάδες 3x3) 
Μονάδες 9 

 
2. Τι είναι το συµπλήρωµα και η προπερδίνη και ποια είναι η δράση τους; 

(µονάδες 3) 
 
Να αναφέρετε ένα πιθανό τρόπο ενεργοποίησης του  συµπλήρωµατος; (µονάδες 1) 

Μονάδες 4 
 
 

ΘΕΜΑ 4ο  
 
Ένας χαρακτηριστικός τύπος οικοσυστήµατος που συναντάµε συχνά στην πατρίδα 
µας λόγω των χαρακτηριστικών του κλίµατος (υψηλές θερµοκρασίες και ξηρασία κα-
τά τους θερινούς µήνες) είναι το φρυγανικό οικοσύστηµα. 
 
Α. Να περιγράψετε την διαδικασία µε την οποία οι παραγωγοί του οικοσυστήµα-

τος παράγουν οργανική ύλη. 
 Μονάδες 4 

 
Β. Ποιοι είναι οι παράγοντες που καθορίζουν την πρωτογενή παραγωγικότητα του 

φρυγανικού οικοσυστήµατος; 
Μονάδες 5 

 
Γ. Περιγράψτε την µέθοδο µε την οποία µετράµε την καθαρή πρωτογενή 

παραγωγικότητα ενός φρυγανικού οικοσυστήµατος. 
Μονάδες 5 
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4 

∆. Από µετρήσεις που πραγµατοποιήθηκαν υπολογίστηκε ότι η µικτή πρωτογενής 
παραγωγικότητα ενός φρυγανικού οικοσυστήµατος αντιστοιχεί σε 1000 γραµ-
µάρια σε ένα τετραγωνικό µέτρο ανά έτος ( g\m2\έτος) ενώ η καθαρή πρωτογε-
νής παραγωγικότητα αντιστοιχεί σε 400 γραµµάρια σε ένα τετραγωνικό µέτρο 
ανά έτος (g\m2\έτος). Βρέθηκε επίσης ότι στους πρωτογενείς καταναλωτές του 
οικοσυστήµατος µέσω της τροφής καταλήγουν 100 γραµµάρια σε ένα τετρα-
γωνικό µέτρο ανά έτος ( g\m2\έτος).  

 
Να εξηγήσετε που οφείλονται οι διαφορές µεταξύ: 
 

α. της µικτής και της καθαρής πρωτογενούς παραγωγικότητας. 
 Μονάδες 5 

 
β. της καθαρής πρωτογενούς παραγωγικότητας και της βιοµάζας των παραγω-

γών που καταλήγει µε την τροφή στους καταναλωτές. 
Μονάδες 6 
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Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας 

1 

1 

Γ' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
 
 

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 1o  
Για τις ηµιτελείς προτάσεις 1 έως και 5, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της 
βασικής φράσης και δίπλα του το γράµµα που αντιστοιχεί στο σωστό συµπλήρωµά 
της. 
1. Τα φαγοκύτταρα αποτελούν κατηγορία κυττάρων της άµυνας και παράγονται: 

α. στον µυελό των οστών  
β. στον νωτιαίο µυελό 
γ. στο αίµα 
δ. στους λεµφαδένες 

2. Παθητική ανοσία επιτυγχάνεται µε τη χορήγηση: 
α. εµβολίων   
β. ορών 
γ. εµβολίων και ορών 
δ. αντιβιοτικών 

3. Συστατικό της δοµής του HIV, του ιού που προκαλεί το AIDS, δεν αποτελεί: 
α. το έλυτρο 
β. τα ένζυµα  
γ. το RNA 
δ. το DNA 

4. Στην αλυσίδα φυτό → φυτοφάγο ζώο → σαρκοφάγο ζώο, παρατηρήθηκε 
συγκέντρωση εντοµοκτόνου 0,1 mg ανά κιλό φυτών. Η συγκέντρωση του 
εντοµοκτόνου στους ιστούς του σαρκοφάγου ζώου είναι:  
α. 0,01 mg ανά κιλό  
β. 0,001 mg ανά κιλό 
γ. 1 mg ανά κιλό 
δ. 10 mg ανά κιλό  

5. Η ταξινόµηση ενός θηλαστικού και του βακτηρίου που συµβιώνει στον 
πεπτικό του σωλήνα γίνεται µε κριτήριο: 
α. Το µειξιολογικό για το θηλαστικό και το τυπολογικό για το βακτήριο  
β. Το τυπολογικό για το θηλαστικό και το µειξιολογικό για το βακτήριο  
γ. Το µειξιολογικό και στις δύο περιπτώσεις 
δ. Το τυπολογικό και στις δύο περιπτώσεις 

Μονάδες 25 
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Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας 

2 

2 

ΘΕΜΑ 2o  
Α. Τι είναι οι µυκητιάσεις; Ποιους µύκητες γνωρίζετε ότι προκαλούν µυκητιάσεις 

στον άνθρωπο και ποια είναι τα συµπτώµατά τους; 
Μονάδες 1+6 

Β. i. Ποιοι είναι οι λόγοι που οδηγούν στη βαθµιαία αύξηση της µέσης 
θερµοκρασίας του πλανήτη;  

Μονάδες 6 
ii. Να αναφέρετε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την αύξηση της 

θερµοκρασίας του πλανήτη.  
Μονάδες 3 

Γ. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την ύπαρξη και τη διατήρηση ενός 
αυτότροφου οικοσυστήµατος;  

Μονάδες 9 
 
 
ΘΕΜΑ 3o  
Ένας άνδρας διακοµίζεται σε νοσοκοµείο µε συµπτώµατα ασθένειας και οι 
θεράποντες ιατροί διέγνωσαν ηπατίτιδα Β.  
Α. Από ποιο µικρόβιο προκαλείται η εν λόγω ασθένεια και µε ποιους τρόπους 

είναι δυνατό να µεταδόθηκε στον άνδρα το µικρόβιο αυτό;  
Μονάδες 1+4 

Β. Οι βιοχηµικές αναλύσεις του ασθενούς έδειξαν ότι το ανοσοβιολογικό του 
σύστηµα ενεργοποιήθηκε για την αντιµετώπιση του µικροβίου. Ποια 
κατηγορία λεµφοκυττάρων ενεργοποιήθηκαν πρώτα για την αντιµετώπιση του 
µικροβίου και µε ποιο τρόπο συνέβη αυτό; 

Μονάδες 8 
Γ. Πώς µπορεί να εξηγηθεί ο µεγάλος αριθµός κυτταροτοξικών Τ λεµφοκυττάρων 

που ανιχνεύθηκαν στον οργανισµό του ατόµου;  
Μονάδες 7 

∆. Νοµίζετε ότι η χορήγηση αντιβιοτικών θα συνέβαλε στην αντιµετώπιση της 
ασθένειας; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

Μονάδες 1+4 
 
 
ΘΕΜΑ 4o  
Σε ένα λιβάδι της Αρκαδίας και στο γειτονικό µικρό δάσος επιβιώνουν διάφοροι 
οργανισµοί, οι διατροφικές αλληλεξαρτήσεις των οποίων απεικονίζονται στο τροφικό 
πλέγµα: 
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3 

 

 
 
Α. Να γράψετε τις διαφορετικές τροφικές αλυσίδες που παρατηρούνται στο 

οικοσύστηµα.  
Μονάδες 2,5 

Β. Να κατατάξετε τους οργανισµούς σε όλα τα δυνατά τροφικά επίπεδα.  
Μονάδες 2,5 

Γ. Να περιγράψετε τους φυσικούς τρόπους µε τους οποίους είναι δυνατό οι 
παραγωγοί του εν λόγω οικοσυστήµατος να προσλαµβάνουν νιτρικά ιόντα.  

Μονάδες 12 
∆. Στο παρελθόν υπήρχαν στο δάσος πολλές ανοιχτόχρωµες και λίγες 

σκουρόχρωµες πεταλούδες. Τα τελευταία χρόνια εγκαταστάθηκε στην περιοχή 
µία βιοµηχανία και οι κορµοί των δένδρων σκεπάστηκαν µε καπνιά, οπότε οι 
περισσότερες πεταλούδες του δάσους είναι τώρα σκουρόχρωµες. Πώς 
ονοµάζεται το φαινόµενο της αλλαγής του χρωµατικού προτύπου των εντόµων 
αυτών και µε ποιο τρόπο µπορεί να ερµηνευτεί σύµφωνα µε τη δαρβινική 
θεωρία;  

Μονάδες 2+6 
 



Ï
Å
Ö
Å

È
Å
Ì
Á
Ô
Á
 
2
0
1
1

Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 2011  
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1 

1

Γ' ΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
 
 
 

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 
 

ΘΕΜΑ 1ο 
Α. Στις ερωτήσεις 1-5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και 

δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 
1. Οι ιοί είναι: 

α. αντιγόνα 
β. αντισώµατα 
γ. αποικοδοµητές  
δ. παραγωγοί. 

Μονάδες 3 
2. Η εξασθένηση της στοιβάδας του όζοντος προκαλείται από: 

α. το διοξείδιο του άνθρακα 
β. το διοξείδιο του αζώτου 
γ. τους χλωροφθοράνθρακες 
δ. το διοξείδιο του θείου.  

Μονάδες 3 
3. Παθητική ανοσία επιτυγχάνεται µε χορήγηση: 

α. ιντερφερόνης  
β. εµβολίου 
γ. αντιβιοτικού 
δ. ορού αντισωµάτων 

Μονάδες 3 
4. Η απονιτροποίηση είναι η διαδικασία κατά την οποία: 

α. το άζωτο επανέρχεται στον ατµοσφαιρικό αέρα 
β. η αµµωνία µετατρέπεται σε αξιοποιήσιµες από τα φυτά αζωτούχες 

ενώσεις 
γ. παράγεται και αποβάλλεται διοξείδιο του αζώτου από τους 

καταναλωτές.  
δ. το αέριο άζωτο µετατρέπεται σε νιτρικά ιόντα. 

Μονάδες 3 
5. Μηχανισµό µη ειδικής άµυνας του ανθρώπινου οργανισµού, µεταξύ 

άλλων, αποτελούν: 
α. τα Β λεµφοκύτταρα 
β. οι βλεννογόνοι 
γ. τα Τ λεµφοκύτταρα  
δ. τα αντισώµατα  

Μονάδες 3 
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Β. Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράµµατα της στήλης Ι και δίπλα σε κάθε 
γράµµα τον αριθµό της στήλης ΙΙ που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

 
Στήλη Ι Στήλη ΙΙ 

α.  ψυχανθή 1.  ορός αίµατος  
β.  συµπλήρωµα 2.  µειξιολογικό κριτήριο 
γ.  HIV 3.  αζωτοδέσµευση 
δ.  τρυπανόσωµα 4.  ασθένεια του ύπνου 
ε.  κατάταξη σε είδος 5.  ειδική άµυνα 

6.  DCC  7.  κριτήρια του Κοχ 
Μονάδες 10 

 
 
ΘΕΜΑ 2ο 

Α. Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας την παράγραφο που ακολουθεί, αφού 
παραλείψετε λέξεις από τις παρενθέσεις, έτσι ώστε κάθε πρόταση να είναι 
σωστή. 
«Στους (παραγωγούς/αποικοδοµητές) ανήκουν ορισµένα (φυτά/βακτήρια) και 
µύκητες που µετατρέπουν την (ανόργανη/οργανική) ύλη σε 
(ανόργανη/οργανική) για να χρησιµοποιηθεί εκ νέου από τα (φυτά /βακτήρια). 
Τα οικοσυστήµατα που εισάγουν την απαραίτητη για τη διατήρησή τους 
ενέργεια µε τη µορφή της ηλιακής ακτινοβολίας χαρακτηρίζονται 
(αυτότροφα/ετερότροφα). 

Μονάδες 3 
Β. Περιγράψτε τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την ύπαρξη και διατήρηση ενός 

οικοσυστήµατος  
Μονάδες 7 

Γ. Εξηγείστε γιατί η κατάταξη των καταναλωτών στα τροφικά επίπεδα δεν είναι 
πάντοτε εύκολη. 

Μονάδες 7 
∆. Στο σχήµα απεικονίζεται η µεταβολή της συγκέντρωσης των αντισωµάτων σε 

έναν οργανισµό που µολύνθηκε για πρώτη φορά από ένα µικρόβιο Α και από 
ένα µικρόβιο Β για το οποίο όµως, είχε στο παρελθόν εµβολιαστεί. 
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Να γράψετε ποια καµπύλη (1 ή 2) αντιστοιχεί στα αντισώµατα κατά του µικροβίου Α 
και ποια στα αντισώµατα κατά του µικροβίου Β και να αιτιολογήσετε την απάντησή 
σας. 

Μονάδες 8 
 
 
ΘΕΜΑ 3ο 
Το Propioniobacterium αποτελεί γένος βακτηρίων που συµβιώνει στο έντερο του 
ανθρώπου. 
Α. Τι γνωρίζετε για την κυτταρική δοµή των οργανισµών στην κατηγορία των 

οποίων ανήκει το Propioniobacterium; 
Μονάδες 5 

Β. Με ποιο τρόπο πολλαπλασιάζεται το εν λόγω µικρόβιο; 
Μονάδες 2 

Γ. Ποια είναι η δράση και ο ρόλος των µικροοργανισµών που συµβιώνουν µε τον 
ανθρώπινο οργανισµό;  

Μονάδες 8 
∆. Στους διάφορους πληθυσµούς Propioniobacterium του παρελθόντος υπήρχαν 

ορισµένα βακτήρια που εµφάνιζαν ανθεκτικότητα στην πενικιλίνη που 
ανακάλυψε ο Φλέµινγκ. Σήµερα είναι γνωστό ότι όλα τα βακτήρια του γένους 
εµφανίζουν ανθεκτικότητα σε αυτό το αντιβιοτικό. Να εξηγήσετε τον 
µηχανισµό σύµφωνα µε τη δαρβινική θεωρία µε τον οποίο συνέβη αυτό.  

Μονάδες 10 
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ΘΕΜΑ 4ο 
Το σχήµα που ακολουθεί παριστάνει τον κύκλο του νερού σε ένα µεσογειακό χερσαίο 
οικοσύστηµα. Το νερό που πέφτει στην ξηρά ακολουθεί τις πιθανές πορείες που 
αναπαριστώνται µε τις διεργασίες (1), (2), (3), (4). 

 
Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθµούς 1 έως 4 και δίπλα σε κάθε αριθµό 

την αντίστοιχη διεργασία που παριστάνει. 
Μονάδες 4 

Β. Ποιος είναι ο ρόλος της διεργασίας που παριστάνεται µε το νούµερο 2 για τα 
οικοσυστήµατα; 

Μονάδες 7 
Γ. Εάν υποτεθεί ότι στη δασική περιοχή που παριστάνεται στο σχήµα, µία 

περιορισµένη πυρκαγιά οδηγεί στην καταστροφή ενός αριθµού δένδρων: 
1. Πως θα αντιδράσει ένα τέτοιο οικοσύστηµα, όταν φυσικές καταστροφές 

όπως η πυρκαγιά τείνουν να διαταράξουν την ισορροπία του και γιατί; 
Μονάδες 6 

2. Ποιοι µηχανισµοί αναγέννησης των φυτών θα ενεργοποιηθούν για την 
ανάκαµψη του δασικού αυτού οικοσυστήµατος; (Μονάδες 6). Σε ποιες 
περιπτώσεις οι µηχανισµοί αναγέννησης των φυτών δεν αποδεικνύονται 
αποτελεσµατικοί; (Μονάδες 2) 

Μονάδες 8 
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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 Ε_3.Βλ3Γ(ε) 
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ΤΑΞΗ: Γ΄  ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
 

Ηµεροµηνία: Κυριακή 1 Απριλίου 2012 
 

 

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ A 

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. Η λοίµωξη από τριχοµονάδα οφείλεται σε: 

α. ιό 
β. µύκητα 
γ. βακτήριο 
δ. πρωτόζωο 

Μονάδες 5 
Α2. Τα Β-λεµφοκύτταρα: 

α. αποτελούν κατηγορία φαγοκυττάρων. 
β. διακρίνονται σε βοηθητικά και πλασµατοκύτταρα. 
γ. διαφοροποιούνται και ωριµάζουν στον θύµο αδένα. 
δ. µετά την ενεργοποίησή τους παρουσιάζουν στην επιφάνειά τους 

ανοσοσφαιρίνες. 
Μονάδες 5 

Α3. Από τους παρακάτω οργανισµούς χαρακτηρίζεται ως αυτότροφος: 
α. η αλεπού. 
β. ο βάτραχος. 
γ. το κυανοβακτήριο. 
δ. το ζωοπλαγκτόν. 

Μονάδες 5 
Α4. Στο φαινόµενο της βιοσυσσώρευσης, η συγκέντρωση της µη βιοδιασπώµενης 

ουσίας: 
α. ελαττώνεται, όσο προχωράµε στα ανώτερα τροφικά επίπεδα. 
β. αυξάνεται, όσα προχωράµε στα ανώτερα τροφικά επίπεδα. 
γ. παραµένει σταθερή σε όλα τα τροφικά επίπεδα. 
δ. παραµένει σταθερή επειδή δεν µεταβολίζεται. 

Μονάδες 5 
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Α5. Το µειξιολογικό κριτήριο χρησιµοποιείται για την κατάταξη των: 
α. προκαρυωτικών οργανισµών. 
β. των ιών, επειδή είναι ακυτταρικές µορφές ζωής. 
γ. των οργανισµών που αναπαράγονται µονογονικά. 
δ. των οργανισµών που αναπαράγονται αµφιγονικά. 

 Μονάδες 5 
 
 
ΘΕΜΑ Β 

Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: 
 
Β1. Πώς ανιχνεύονται από τον ανθρώπινο οργανισµό οι µεταβολές της 

θερµοκρασίας του εξωτερικού περιβάλλοντος και µε ποιον τρόπο αντιδρά ο 
εγκέφαλος σε αύξηση της θερµοκρασίας του περιβάλλοντος µεγαλύτερη των 
36,6ο Κελσίου; 

Μονάδες 8 
Β2. Ποιο είναι το γενετικό υλικό του HIV και ποια είναι η µορφή του όταν ένα 

άτοµο είναι φορέας του ιού; 
Μονάδες 6 

Β3. Ποια είναι τα συστατικά από τα οποία αποτελείται το οικοσύστηµα; Για ποιο 
λόγο είναι απαραίτητο να τα µελετούµε στην αλληλεπίδρασή τους και όχι 
ανεξάρτητα το ένα από το άλλο;  

Μονάδες 7 
Β4. Ποια είναι η συµβολή της βλάστησης φυτών στην απορρόφηση του νερού από 

το έδαφος; 
Μονάδες 4 

 
 
ΘΕΜΑ Γ 

Σε ένα νοσοκοµείο παρουσιάστηκαν την ίδια ηµέρα δύο περιστατικά ασθενών, ενός 
άνδρα και µίας γυναίκας. Αξιολογώντας τα συµπτώµατά τους και µε κατάλληλες 
εξετάσεις διαγνώστηκε πολιοµυελίτιδα στον έναν ασθενή και στον άλλο χολέρα. 
Στα ακόλουθα διαγράµµατα παρουσιάζεται η σχετική ποσότητα ιντερφερονών και 
πλασµατοκυττάρων που µετρήθηκαν για ορισµένο χρονικό διάστηµα στον οργανισµό 
των δύο ασθενών: 
 
 
 
 



Ï
Å
Ö
Å

È
Å
Ì
Á
Ô
Á
 
2
0
1
2

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 Ε_3.Βλ3Γ(ε) 
 

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΕΛΙ∆Α: 3 ΑΠΟ 5 
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Γ1. Αφού µελετήσετε τη µεταβολή στη συγκέντρωση των ιντερφερονών και των 

πλασµατοκυττάρων, στον οργανισµό του άνδρα και της γυναίκας, να γράψετε 
ποιος από τους δύο ασθενείς εµφανίζει πολιοµυελίτιδα και ποιος χολέρα 
αιτιολογώντας την απάντησή σας.  

Μονάδες 6 
Γ2. Με ποιον τρόπο οι ιντερφερόνες συµβάλλουν στην άµυνα του ανθρώπινου 

οργανισµού; 
Μονάδες 7 

Γ3. Σε ποιον από τους δύο ασθενείς θα ενεργοποιηθούν τα κυτταροτοξικά Τ 
λεµφοκύτταρα και ποιο το αποτέλεσµα της ενεργοποίησης αυτής; 

Μονάδες 5 
Γ4. Να αναφέρετε τις κατηγορίες κυττάρων µνήµης που δηµιουργήθηκαν στον 

οργανισµό του κάθε ασθενή. Να εξηγήσετε σε ποια περίπτωση τα κύτταρα 
αυτά θα ενεργοποιηθούν. 

Μονάδες 7 (3+4) 
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ΘΕΜΑ ∆ 

Στο πλέγµα απεικονίζεται µέρος των διατροφικών σχέσεων των οργανισµών µιας 
σαβάνας. 

  
∆1. Να κατατάξετε τα είδη που αναγράφονται σε όλα τα δυνατά τροφικά επίπεδα 

και να εξηγήσετε το κριτήριο κατάταξης των ειδών σε επίπεδα. 
Μονάδες 8 

∆2. ∆εδοµένου ότι η συνολική ενέργεια που περιέχεται σε όλους τους καταναλωτές 
1ης τάξης του παραπάνω πλέγµατος είναι 8·108KJ, να υπολογίσετε τη συνολική 
ενέργεια των παραγωγών του πλέγµατος, αιτιολογώντας ταυτόχρονα την 
απάντησή σας.  

Μονάδες 6 (2+4) 
∆3. Οι Βιολόγοι ταξινοµούν τα αιλουροειδή στην ίδια τάξη µε τον αφρικανικό 

σκύλο. Η αγριόγατα της σαβάνας ανήκει στο ίδιο γένος µε την οικιακή γάτα, 
ενώ τα δύο αυτά είδη ταξινοµούνται στην ίδια οικογένεια µε τη λεοπάρδαλη. 
Ο ελέφαντας και το εξαφανισµένο µαµούθ ταξινοµούνται στην ίδια κλάση µε 
όλα τα προηγούµενα είδη. Λαµβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες αυτές, να 
αντιγράψετε το ακόλουθο φυλογενετικό δένδρο στο τετράδιό σας και να 
συµπληρώσετε στα κενά τετράγωνα τα ονόµατα όλων των ειδών που 
αναφέρονται µε έντονα γράµµατα. 

Κόκκινη βρώµη 

Ακρίδα  

Γρασίδι 

Γαζέλα 

Ακακία 

Καµηλοπάρδαλη Ελέφαντας  

Αγριόγατα 

Λαγοί 

Λεοπάρδαλη  Λιοντάρι Αφρικανικός σκύλος 
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 Μονάδες 3 
∆4. Η φυσική επιλογή ευνόησε την εµφάνιση των µαµούθ και την επιβίωσή τους 

για µεγάλο χρονικό διάστηµα.  
α. Τι ονοµάζεται φυσική επιλογή; 
β. Χιλιάδες χρόνια µετά την επιβίωσή τους σε διάφορες περιοχές του πλανήτη 

µας, τα µαµούθ οδηγήθηκαν τελικά σε εξαφάνιση. Πώς µπορεί να εξηγηθεί, 
σύµφωνα µε τη θεωρία του ∆αρβίνου, η εξαφάνιση των µαµούθ;  

Μονάδες 8 (2+6) 
 
 
 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!! 
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ΤΑΞΗ: Γ΄  ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 

 

Ηµεροµηνία: Κυριακή 7 Απριλίου 2013 

∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες 
 

 

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 
ΘΕΜΑ A 

Να επιλέξετε την φράση που συµπληρώνει ορθά κάθε µία από τις ακόλουθες προτάσεις: 

Α1. Τα πολυδύναµα αιµοποιητικά κύτταρα βρίσκονται:  

α. στο ήπαρ. 
β. στον θύµο αδένα. 
γ. στον νωτιαίο µυελό. 

δ. στον µυελό των οστών. 

Α2. Οι ετερότροφοι οργανισµοί: 

α. παράγουν διοξείδιο του άνθρακα και καταναλώνουν οξυγόνο. 

β. παράγουν οξυγόνο και καταναλώνουν διοξείδιο του άνθρακα. 
γ. παράγουν οξυγόνο και διοξείδιο του άνθρακα. 
δ. καταναλώνουν οξυγόνο και διοξείδιο του άνθρακα. 

Α3. Στο στάδιο κατά το οποίο ένα άτοµο είναι φορέας του HIV, το γενετικό υλικό 
του ιού είναι:: 

α. ∆ύο µονόκλωνα µόρια DNA. 
β. ∆ίκλωνο µόριο DNA. 

γ. Μονόκλωνο µόριο RNA. 
δ. Μονόκλωνο DNA. 

Α4. Η εξασθένιση της στιβάδας του όζοντος στη στρατόσφαιρα οφείλεται κυρίως: 

α. στο διοξείδιο του άνθρακα. 
β. στα οξείδια του αζώτου. 
γ. στους χλωροφθοράνθρακες. 

δ. στο διοξείδιο του θείου. 

Α5. Τα αστικά λύµατα: 

α. περιέχουν λιπάσµατα και βιοµηχανικούς ρύπους. 

β. επιβαρύνουν κυρίως τα χερσαία οικοσυστήµατα. 
γ. είναι υπεύθυνα για τη διάδοση σοβαρών ασθενειών και τον ευτροφισµό. 
δ. προκαλούν µείωση του µικροβιακού φορτίου των νερών. 

ΜΟΝΑ∆ΕΣ 25 
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ΘΕΜΑ B 

Β1. Να γράψετε τα χαρακτηριστικά των ερηµικών οικοσυστηµάτων και σε ποιες 

περιοχές του πλανήτη βρίσκονται. 

ΜΟΝΑ∆ΕΣ 5 
Β2. Να εξηγήσετε τη διαφορά της εξάτµισης από τη διαπνοή των φυτικών 

οργανισµών. 

ΜΟΝΑ∆ΕΣ 6 

Β3. Να γράψετε τα όργανα του ανοσοβιολογικού συστήµατος του ανθρώπου και 
να αναφέρετε τον ρόλο τους. 

ΜΟΝΑ∆ΕΣ 6 

Β4. α. Να εξηγήσετε τους λόγους για τους οποίους οι επιστήµονες θεωρούν 

απαραίτητη την ταξινόµηση των οργανισµών σε οµάδες. 
β. Σε ένα µεσογειακό οικοσύστηµα µελετήθηκε ο πληθυσµός των αλεπούδων 

κατά την διάρκεια ενός έτους. Τα αποτελέσµατα αυτής της µελέτης έδειξαν 
ότι τον Ιανουάριο προσµετρήθηκαν συνολικά 30 αλεπούδες, ενώ µετά την 

αναπαραγωγική περίοδο του Μαΐου ο πληθυσµός τους είχε αυξηθεί στα 90 
περίπου άτοµα. Ωστόσο, τον επόµενο χειµώνα ο πληθυσµός τους 
προσµετρήθηκε στις 35 αλεπούδες. Πώς εξηγούνται αυτές οι διακυµάνσεις 

του πληθυσµού των διαφόρων ειδών; 

ΜΟΝΑ∆ΕΣ 8 (2+6) 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Στη γραφική παράσταση απεικονίζεται η µεταβολή του αριθµού διαφόρων 

πληθυσµών βακτηρίων σε ένα γαλακτοκοµικό προϊόν, συναρτήσει του χρόνου. 
Η χρονική περίοδος t1-t2 αντιστοιχεί στην περίοδο παστερίωσης του προϊόντος.  

 
 t1                           t2                                χρόνος  
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α. Να εξηγήσετε µε ποιο κριτήριο θα καταταγούν σε είδη οι διάφοροι 
πληθυσµοί βακτηρίων που διαβιούν στο γαλακτοκοµικό προϊόν. 

β. Να περιγράψετε την κυτταρική δοµή των βακτηρίων. 
γ. Να γράψετε µε ποιο τρόπο συµβαίνει η παστερίωση των διαφόρων 

τροφίµων και πού αποσκοπεί. 

δ. Να εξηγήσετε πού οφείλεται η ανάπτυξη βακτηρίων µετά τον χρόνο t2.  

ΜΟΝΑ∆ΕΣ 12 (3+3+3+3) 

Γ2. Η λύσσα είναι νόσος του κεντρικού νευρικού συστήµατος που οφείλεται σε ιό 
και µεταδίδεται στον άνθρωπο µε το σάλιο µολυσµένου ζώου. Κατά τη 
διάρκεια µιας εκδροµής σε περιοχή όπου είχαν καταγραφεί κρούσµατα ζώων 

µολυσµένων µε λύσσα, ο ∆ηµήτρης δέχτηκε επίθεση από αδέσποτο σκυλί. Ο 
∆ηµήτρης δεν είχε προηγουµένως εµβολιαστεί και διακοµίστηκε στο 
πλησιέστερο νοσοκοµείο για να του χορηγηθεί αντιλυσσικός ορός 
αντισωµάτων. 

α. Με ποιον τρόπο θα λειτουργήσουν τα αντισώµατα του ορού στην 
αντιµετώπιση του αντιγόνου; 

β. Η χορήγηση στον ∆ηµήτρη ορού έτοιµων αντισωµάτων ενάντια στον ιό της 

λύσσας δεν του εξασφαλίζει µόνιµη ανοσία. Για ποιο λόγο συµβαίνει αυτό; 
γ. Για ποιο λόγο τα αντισώµατα που περιέχει ο ορός της λύσσας 

εξουδετερώνουν µόνο το συγκεκριµένο αντιγόνο; 
δ. Θα ήταν σωστό να χορηγηθεί στον ∆ηµήτρη αντιβιοτικό; 

ΜΟΝΑ∆ΕΣ 13 (5+2+3+3) 

ΘΕΜΑ ∆ 

Στο πλέγµα απεικονίζονται οι διατροφικές αλληλεξαρτήσεις ειδών που διαβιούν σε 
µία ελληνική παράκτια περιοχή. 

 

Φυτοπλαγκτόν Αγριολούλουδα  

Ζωοπλαγκτόν 

Σκουλήκια  

Πεταλούδες  

Στρείδια  

Βάτραχος 

Τσιπούρες  

Πελαργοί  
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∆1. Η συνολική ενέργεια που εµπεριέχεται στο ζωοπλαγκτόν υπολογίζεται περί τα 
400.000KJ. 

α. Να υπολογίσετε τις απώλειες ενέργειας από τα στρείδια στις τσιπούρες. 
β. Να εξηγήσετε πού µεταφέρεται η ενέργεια αυτή. 

ΜΟΝΑ∆ΕΣ 8 (4+4) 

∆2. Κατά το παρελθόν µετρήσεις που πραγµατοποιήθηκαν στους υδρόβιους 

οργανισµούς της περιοχής έδειξαν την παρουσία ποσοτήτων DDT στους 
ιστούς των οργανισµών τους καθώς και στους πελαργούς. Στο διάγραµµα που 
ακολουθεί απεικονίζεται η συγκέντρωση του DDT στους πελαργούς, τις 
τσιπούρες και τα στρείδια, συναρτήσει του χρόνου ανά τροφικό επίπεδο.  

 
α. Να αντιστοιχίσετε τις καµπύλες α, β και γ µε τη συγκέντρωση DDT στους 

ιστούς του κάθε ενός από τα τρία αυτά είδη. 
β. Πώς ερµηνεύεται ο δεκαπλασιασµός της συγκέντρωσης του DDT στους 

οργανισµούς που αντιστοιχίσατε στην καµπύλη β συγκριτικά µε εκείνους 

της α; 
γ. Για ποιο λόγο δεν παρατηρείται οµοίως δεκαπλάσια συγκέντρωση στους 

οργανισµούς που αντιστοιχούν στην καµπύλη γ;  

δ. Η παρουσία DDT στους ιστούς των πελαργών µείωσε τον ρυθµό 
αναπαραγωγής τους. Να εξηγήσετε για ποιο λόγο συνέβη αυτό. 

ΜΟΝΑ∆ΕΣ 17 (4+6+2+5) 
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