
 Τρίτη 27 Μαΐου 2014 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ  

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 
Επιμέλεια: ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΟΜΟΚΕΝΤΡΟ» ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό κάθε μίας από τις παρακάτω ημιτελείς 
προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί ση λέξη ή στη φράση 
η οποία συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση. 
Α1. Τι εννοούμε με τον όρο ποικιλότητα; 
α. τα διαφορετικά είδη οργανισμών που ζουν σε ένα οικοσύστημα 
β. το σύνολο των βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων μιας περιοχής 
γ. το μέγεθος και τα όρια που καθορίζουν το δεδομένο οικοσύστημα 
δ. το πλήθος των τροφικών σχέσεων που αναπτύσσονται σε ένα οικοσύστημα  

Μονάδες 5  Α2. Η φλεγμονώδης αντίδραση ανήκει 
α. στη χυμική ανοσία 
β. στη πρώτη γραμμή της ειδικής άμυνας 
γ. στη δεύτερη γραμμή της μη ειδικής άμυνας 
δ. στην κυτταρική ανοσία 

Μονάδες 5  Α3. Η αμμωνία είναι προϊόν  
α. βιολογικής αζωτοδέσμευσης 
β. απονιτροποίησης 
γ. αποικοδόμησης 
δ. φωτοσύνθεσης 

Μονάδες 5 
  Α4. Ο βάτραχος δεν ανήκει πάντα σε ένα τροφικό επίπεδο επειδή 

α. αλλάζει τροφικές συνήθειες ανάλογα με την εποχή 
β. ως ώριμος βάτραχος μπορεί να είναι και φυτοφάγος 
γ. αλλάζει τροφικές συνήθειες ανάλογα με το στάδιο της ζωής του 
δ. αλλάζει τροφικές συνήθειες ανάλογα με το οικοσύστημα στο οποίο βρίσκεται 

Μονάδες 5 
  



Α5. Οι πεταλούδες ενός δάσους και τα  φυτά από τα οποία τρέφονται  
κατατάσσονται σε είδη με 
α. το τυπολογικό κριτήριο 
β. το μειξιολογικό κριτήριο 
γ. το τυπολογικό και το μειξιολογικό κριτήριο αντίστοιχα 
δ. το μειξιολογικό και το τυπολογικό κριτήριο αντίστοιχα 

Μονάδες 5  
 
 
ΘΕΜΑ Β 
Ο βοτανολόγος δόκτωρ Χ και ο ορνιθολόγος δόκτωρ Υ ταξίδεψαν στο 
Αρχιπέλαγος της Σοκότρα στον Ινδικό Ωκεανό προκειμένου να 
παρακολουθήσουν ένα διεθνές συνέδριο για τη βιοποικιλότητα. Κατά τη 
διάρκεια της παραμονής τους στην περιοχή και έπειτα από πολύωρη ξενάγηση 
στα γύρω νησιά, και οι δύο επιστήμονες παρουσίασαν αδιαθεσία και 
διακομίστηκαν στο τοπικό ιατρείο. Οι θεράποντες ιατροί διέγνωσαν ότι ο 
δόκτωρ Χ νοσεί από αμοιβαδοειδή δυσεντερία και ο δόκτωρ Υ από ελονοσία.  
Β1. Από ποιους παθογόνους μικροοργανισμούς προκαλούνται οι συγκεκριμένες 
ασθένειες και με ποιον τρόπο μεταδίδονται; 

Μονάδες 4 
 Β2.Από ποιο σημείο του οργανισμού του δόκτωρα Χ εισήλθε ο παθογόνος 

μικροοργανισμός και ποιοι μηχανισμοί της πρώτης γραμμής άμυνας 
παρακάμφθηκαν; 

Μονάδες 4 
 Β3. Ποιες αντιμικροβιακές ουσίες της μη ειδικής άμυνας νομίζετε ότι 

συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των μικροβίων που έχουν μολύνει τους δύο 
επιστήμονες και τί γνωρίζετε γι' αυτές; Ποιος μηχανισμός μη ειδικής άμυνας 
παρακάμφθηκε κατά τη μόλυνση του δόκτωρα Υ; Εξηγείστε. 

Μονάδες 4 
 Β4. Στο τοπικό ιατρείο το μόνο διαθέσιμο αντιβιοτικό είναι η πενικιλίνη. 

Πιστεύετε ότι η χορήγησή της θα είναι αποτελεσματική σε κάποιον από τους 
δύο ασθενείς; Αιτιολογείστε την απάντησή σας. 

Μονάδες 4 
 Β5.Ο δόκτωρ Υ θέλοντας να αναρρώσει πιο γρήγορα ζήτησε από τον θεράποντα 

ιατρό να του κάνει εμβόλιο κατά της ελονοσίας. Εξηγείστε γιατί το εμβόλιο δεν 
θα είχε κανένα απολύτως αποτέλεσμα στην περίπτωσή του. 

Μονάδες 4 
 



Β6.Οι βιοχημικές αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν μετά τη μεταφορά των 
δύο ασθενών σε νοσοκομείο έδειξαν ότι στο αίμα τους παρατηρήθηκε, μεταξύ 
άλλων, αυξημένος αριθμός φαγοκυττάρων.  
α. Σε ποια κατηγορία κυττάρων ανήκουν τα φαγοκύτταρα και με ποιούς 
τρόπους συμμετέχουν στην άμυνα του οργανισμού εναντίον των παθογόνων 
μικροβίων; 
β. Σε ποιο σημείο και από ποιά κύτταρα του ανθρώπινου οργανισμού 
παράγονται τα φαγοκύτταρα και ποιές άλλες κατηγορίες κυττάρων της άμυνας 
παράγονται στο σημείο αυτό; 

Μονάδες 5 
ΘΕΜΑ Γ Ο Αρκτικός ωκεανός βρίσκεται στο Βόρειο Πόλο και είναι ο μικρότερος και πιο 
ρηχός απ' όλους τους ωκεανούς της γής. Το μεγαλύτερο τμήμα του είναι 
παγωμένο καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, ενώ σ' αυτόν επιβιώνουν πολλά είδη 
ζώων. Στον Αρκτικό ωκεανό εκβάλλει ο ποταμός Λένας που διασχίζει τη 
Σιβηρία. 
Γ1. Στην πόλη Yakutsk της Σιβηρίας, η οποία βρίσκεται στις όχθες του ποταμού 
Λένα, σχεδιάζεται η εγκατάσταση ενός πυρηνικού εργοστασίου. Οι κάτοικοι της 
πόλης αντιδρούν έντονα ισχυριζόμενοι ότι ένα τέτοιο βήμα θα επιβαρύνει το 
περιβάλλον και θα οδηγήσει στον αφανισμό πολλών οργανισμών που ζουν στον 
ποταμό. Με ποιους τρόπους είναι δυνατόν να επηρεάσει η έναρξη λειτουργίας 
του εργοστασίου τους υδρόβιους οργανισμούς που ζουν στον ποταμό; 
Εξηγείστε. 

Μονάδες 6  
 Γ2. Στην περιοχή γύρω από το Yakutsk λειτουργούν ήδη προ πολλών ετών 

πολλά εργοστάσια. Στις εκβολές του ποταμού Λένα και στον αρκτικό ωκεανό 
ζουν διάτομα, που είναι αυτότροφοι οργανισμοί, κριλ, ψάρια, φώκιες και 
πολικές αρκούδες. Τα είδη αυτά συνιστούν την ακόλουθη τροφική αλυσίδα: 
διάτομα→κριλ→ψάρια→φώκια→πολική αρκούδα 
Στα νερά του ποταμού ανιχνεύονται διοξίνες, μη βιοδιασπώμενες ουσίες που 
περιέχονται στα εργοστασιακά απόβλητα και αποτελούν παράγωγα της 
επεξεργασίας ουσιών που περιέχουν χλώριο. Στη συγκεκριμένη τροφική 
αλυσίδα μετρήθηκε συγκέντρωση διοξινών 0,002 mg/Kg στο κριλ. Δεδομένου 
ότι η βιομάζα των διατόμων του οικοσυστήματος είναι 3.000 τόνοι, να 
υπολογίσετε: 
Ι) τη βιομάζα των τροφικών επιπέδων όλων των οργανισμών που 
απεικονίζονται στην τροφική αλυσίδα 
ΙΙ) την ποσότητα διοξινών που υπάρχει στο οικοσύστημα 
ΙΙΙ) τη συγκέντρωση των διοξινών στους ιστούς της πολικής αρκούδας 
VI) Ποιο από τα είδη της συγκεκριμένης τροφικής αλυσίδας είναι πιθανότερο 
να επηρεαστεί από τις διοξίνες; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

Μονάδες 7 



  Γ3.α.  Ένα μόριο νερού είναι μέρος μιας σταγόνας που πέφτει στο έδαφος και 
απορροφάται από τις ρίζες ενός πεύκου. Ποια θα είναι η πορεία που θα 
ακολουθήσει το μόριο αυτό μέχρι να βρεθεί πάλι στην ατμόσφαιρα, από την 
οποία ξεκίνησε το ταξίδι της η σταγόνα που το περιέχει; 

Μονάδες 6  
 β. Ποιες είναι οι πιθανές πορείες του μορίου αυτού αφού πέσει στο έδαφος η 

σταγόνα που το περιέχει; 
Μονάδες 6  

ΘΕΜΑ Δ Παρά τις διαφορές που χαρακτηρίζουν τους οργανισμούς, οι επιστήμονες 
επιμένουν να τους κατατάσσουν σε ομάδες, ανάλογα με το βαθμό ομοιότητάς 
τους. Η επιμονή αυτή εξηγείται από το γεγονός ότι η μελέτη των οργανισμών θα 
ήταν αδύνατη χωρίς τη συλλογή, την κατάταξη και τη σύγκρισή τους. Επιπλέον, 
η κατάταξη των οργανισμών σε ομάδες αντανακλά τον τρόπο με τον οποίο 
αυτοί έχουν εξελιχθεί. 
Δ1. Ποια είναι η θεμελιώδης ταξινομική βαθμίδα της εξέλιξης των οργανισμών; 
Να δώσετε τον ορισμό της και να γράψετε (ονομαστικά) ποιες είναι οι 
μεγαλύτερες (κατά σειρά αυξανόμενου μεγέθους) από αυτήν ταξινομικές 
βαθμίδες. 

Μονάδες 8 
  

Δ2. Για ποιο λόγο ο πληθυσμός δεν αποτελεί τη θεμελιώδη ταξινομική βαθμίδα; 
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας με το κατάλληλο παράδειγμα. 

Μονάδες 5 
  Δ3. «Η θεωρία της φυσικής επιλογής μπορεί να συνοψιστεί σε 4 βασικές 

παρατηρήσεις και 3 συμπεράσματα που απορρέουν από αυτές». Να αναλύσετε 
τη φράση αυτή. 

Μονάδες 7 
  Δ4. Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρεται η ταξινόμηση του ανθρώπου, του 

λύκου, του σκύλου, της γάτας, της τίγρης, του λύγκα, της όρκας και του 
κροκοδείλου. Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα του πίνακα να σχεδιάσετε το 
φυλογενετικό δένδρο των ειδών αυτών. 

 Άνθρωπος Λύκος Σκύλος Γάτα Τίγρης Λύγκας Φάλαινα 
Όρκα 

Κροκόδειλος 

Είδος H. sapiens C. lupus C. familiaris F.domesticus P. tigris F. sylvestris O. orca C. niloticus 
Γένος Homo Canis Canis Felis Panthera Felis Orcinus Crocodilus 
Οικογένεια Ανθρωπίδες Canidae Canidae Felidae Felidae Felidae Delphinidae Crocodilidae 
Τάξη Πρωτεύοντα Σαρκοφάγα Σαρκοφάγα Σαρκοφάγα Σαρκοφάγα Σαρκοφάγα Κητώδη Κροκοδείλια 



Κλάση  Θηλαστικά Θηλαστικά Θηλαστικά Θηλαστικά Θηλαστικά Θηλαστικά Θηλαστικά Ερπετά 
Φύλο Χορδωτά Χορδωτά Χορδωτά Χορδωτά Χορδωτά Χορδωτά Χορδωτά Χορδωτά 

Μονάδες 5  
 

  



ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΜΑ Α Α1 α  Α2 γ  Α3 γ  Α4 γ  Α5 β  
 
ΘΕΜΑ Β 
Β1. H αμοιβαδοειδής δυσεντερία είναι ασθένεια που οφείλεται στην ιστολυτική 
αμοιβάδα (πρωτόζωο), η οποία μεταδίδεται από μολυσμένο νερό ή μολυσμένη 
τροφή. 
Η ελονοσία είναι ασθένεια που οφείλεται στο πλασμώδιο (πρωτόζωο), το οποίο 
μεταδίδεται από τσίμπημα μολυσμένου κουνουπιού. 
 
Β2. Δεδομένου ότι ο δόκτωρ Χ προσβλήθηκε από ιστολυτική αμοιβάδα, η οποία 
μεταδίδεται από μολυσμένο νερό ή μολυσμένη τροφή, το μικρόβιο εισήλθε στον 
οργανισμό του μέσω του στομάχου. Ο στόμαχος είναι γνωστό ότι καλύπτεται 
από βλεννογόνο. Οι βλεννογόνοι αποτελούν ιστούς που καλύπτουν τις 
εσωτερικές κοιλότητες του σώματος (στόμα, πνεύμονες, κόλπος κ.τ.λ.), οι 
οποίοι παράγουν τη βλέννα. Οι βλεννογόνοι αποτελούν αποτελεσματικό φραγμό 
για την είσοδο μικροβίων στον οργανισμό μας, καθώς με τη βλέννα που 
εκκρίνουν παγιδεύουν τους μικροοργανισμούς και δεν επιτρέπουν την είσοδό 
τους στον οργανισμό. 
          Στον βλεννογόνο του στομάχου εκκρίνεται το γαστρικό υγρό που περιέχει 
τον υδροχλωρικό οξύ, το οποίο καταστρέφει τα περισσότερα μικρόβια που 
εισέρχονται στον στόμαχο με την τροφή. 
Στην περίπτωση όμως του δόκτωρα Χ αποδείχθηκαν αναποτελεσματικοί 
μηχανισμοί τόσο η βλέννα όσο και το υδροχλωρικό οξύ του στομάχου, καθώς η 
ιστολυτική αμοιβάδα κατόρθωσε να εισχωρήσει στο έντερο και να προκαλέσει 
αμοιβαδοειδή δυσεντερία. 
 
Β3. Αντιμικροβιακές ουσίες της μη ειδικής άμυνας που συμμετέχουν στην 
αντιμετώπιση των μικροβίων που έχουν μολύνει τους δύο επιστήμονες είναι το 
συμπλήρωμα και η προπερδίνη. Το συμπλήρωμα είναι μια ομάδα είκοσι 
πρωτεϊνών με αντιμικροβιακή δράση που βρίσκεται στον ορό του αίματος. Η 
προπερδίνη είναι μια ομάδα τριών πρωτεϊνών στον ορό του αίματος και δρα σε 
συνδυασμό με τις πρωτεϊνες του συμπληρώματος. Δεδομένου ότι ο δόκτωρ Υ 
μολύνθηκε από το πλασμώδιο, το οποίο μεταδίδεται μέσω τσιμπήματος 
μολυσμένου κουνουπιού, στην περίπτωσή του παρακάμφθηκε το δέρμα. 
Σχολικό βιβλίο σελ 31-32: «Το δέρμα...την εγκατάστασή τους σ' αυτήν». 
              
Β4. Η πενικιλίνη είναι ένα αντιβιοτικό που παράγεται από μύκητες του γένους 
Penicillium. Δρα παρεμποδίζοντας τη σύνθεση του κυτταρικού τοιχώματος των 
βακτηρίων. Το πλασμώδιο και η ιστολυτική αμοιβάδα ανήκουν στα πρωτόζωα, 



επομένως η χορήγηση πενικιλίνης δεν θα είναι αποτελεσματική για καμία από 
τις δύο περιπτώσεις. 
 
Β5. Σχολικό βιβλίο σελ. 39: «Η ανοσία, η ικανότητα δηλαδή του 
οργανισμού...και φυσικά δεν τη μεταδίδει». Στην περίπτωσή μας, ο δόκτωρ Υ 
έχει έρθει ήδη σε επαφή με το μικρόβιο με φυσικό τρόπο και έχει ενεργοποιηθεί 
έτσι το ανοσοβιολογικό του σύστημα. Επομένως είναι αναποτελεσματική η 
χορήγηση εμβολίου τη δεδομένη χρονική στιγμή αφού θα εξυπηρετούσε 
ακριβώς τον ίδιο σκοπό με τη μόλυνση από το ζωντανό μικρόβιο. Αντίθετα, θα 
ήταν αποτελεσματικό το εμβόλιο αν γινόταν κάποιους μήνες πριν επισκεφτεί ο 
δόκτωρ Υ το αρχιπέλαγος Σοκότρα, ώστε να έχει ήδη αποκτήσει ενεργητική 
ανοσία. 
 
Β6.α.Σχολικό βιβλίο σελ.32-33: «Τα φαγοκύτταρα...αντιμετωπίζονται και οι 
ιοί». 
β. Σχολικό βιβλίο σελ. 31: « Όλα τα κύτταρα που συμμετέχουν...το κέντρο της 
αιμοποίησης».  
ΘΕΜΑ Γ 
Γ1. Σχολικό βιβλίο σελ 108 : «Το θερμό νερό...διαλυμένο σε αυτό» και σελ. 
109: «Σοβαρή πηγή ρύπανσης...στην υγεία του» και «Οι πιο τοξικοί...της 
τροφικής αλυσίδας στον επόμενο». 
 
Γ2.  Ι) Σχολικό βιβλίο σελ. 77: «Έχει υπολογιστεί ότι μόνο το 10% της 
ενέργειας...χάνεται» και «Σε γενικές γραμμές...μειώνεται η βιομάζα του». 
Δίνεται: βιομάζα διατόμων=3.000 τόνοι=3.000.000 Kg  
Βιομάζα κρίλ = 10% x βιομάζα διατόμων=10% x 3.000.000=300.000 Kg 
Βιομάζα ψαριών = 10% x βιομάζα κρίλ =10% x 300.000=30.000 Kg 
Βιομάζα φώκιας = 10% x βιομάζα ψαριών =10% x 30.000=3.000 Kg 
Βιομάζα πολικής αρκούδας = 10% x βιομάζα φώκιας =10% x 3.000=300 Kg 
 
ΙΙ) και ΙΙΙ) Δίνεται: συγκέντρωση διοξινών στο κρίλ=0,002 mg/ Kg και 
υπολογίσαμε ότι η βιομάζα του κρίλ είναι 300.000 Kg. 
Ισχύει: συγκέντρωση μη βιοδιασπώμενης ουσίας=ποσότητα της μη 
βιοδιασπώμενης ουσίας/βιομάζα τροφικού επιπέδου. Άρα, η ποσότητα των 
διοξινών στο κρίλ είναι: 
Ποσότητα διοξινών=συγκέντρωση διοξινών στο κρίλ x βιομάζα κρίλ=0,002 
mg/Kg x 300.000 Kg=600 mg διοξινών.  
Επειδή οι διοξίνες είναι ουσίες μη βιοδιασπώμενες, δε μεταβολίζονται, ούτε 
διασπώνται από τους οργανισμούς με αποτέλεσμα, όταν εισαχθούν στην 
τροφική αλυσίδα, θα συσσωρεύονται στους ιστούς τους και, φυσικά, δεν θα 
αποβληθούν με τις απεκκρίσεις τους. Έτσι, η ποσότητά τους θα παραμείνει 
σταθερή και ίδια σε όλα τα τροφικά επίπεδα.  



Σύμφωνα με τα παραπάνω, η ποσότητα που υπάρχει στο οικοσύστημα είναι 600 
mg, και η ίδια θα υπάρχει και στους ιστούς της πολικής αρκούδας. 
 
ΙV) Είναι πιθανότερο να επηρεαστεί από τις διοξίνες η πολική αρκούδα που 
είναι ο κορυφαίος καταναλωτής, αφού η συγκέντρωσή τους στους ιστούς της θα 
είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη συγκέντρωση των διοξινών στα κατώτερα 
τροφικά επίπεδα.  
Σχολικό βιβλίο σελ. 109: «Το κοινό στοιχείο…της τροφικής αλυσίδας στον 
επόμενο» και σελ. 110: «Το φαινόμενο...σε πολλές διατροφικές αλυσίδες» και 
«Ας παρακολουθήσουμε...σε ανώτερα τροφικά επίπεδα» 
 
Γ3.α. Το μόριο αυτό θα ακολουθήσει τον κύκλο του νερού σε ένα χερσαίο 
οικοσύστημα, από τη στιγμή που αυτό απορροφάται από τα φυτά ώσπου να 
βρεθεί πάλι στην ατμόσφαιρα: σχολικό βιβλίο σελ. 88: «Το νερό του 
εδάφους...με πύλη εισόδου τα φυτά» και «Με την εξάτμιση...των πόρων, 
δηλαδή, της επιδερμίδας των φύλλων». 
β. Οι πιθανές πορείες που μπορεί να ακολουθήσει αυτό το μόριο νερού από τη 
στιγμή που έπεσε στο έδαφος η σταγόνα που το περιέχει είναι οι ακόλουθες: 
Σχολικό βιβλίο σελ. 89: «Το νερό που πέφτει στην ξηρά … από το χερσαίο 
περιβάλλον».  
ΘΕΜΑ Δ Δ1. Σχολικό βιβλίο σελ. 121: «Το είδος περιλαμβάνει...μονάδα ταξινόμησης» 
Οι μεγαλύτερες από το είδος ταξινομικές βαθμίδες κατά σειρά αυξανόμενου 
μεγέθους είναι: γένος, οικογένεια, τάξη, κλάση και φύλο. 
 
Δ2.Σχολικό βιβλίο σελ. 121: «Πώς όμως κατατάσσονται...επινοήθηκε η έννοια 
του είδους» 
 
Δ3. Σχολικό βιβλίο σελ. 125-126: Παρατηρήσεις 1,2,3 και 4 και συμπεράσματα 
1, 2 και 3. 
 
Δ4.  
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