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ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

(ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 

ΘΕΜΑ Α 

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. Αυτοάνοσο νόσηµα είναι η 

α. χολέρα 

β. ελονοσία 

γ. ρευµατοειδής αρθρίτιδα 

δ. πολιοµυελίτιδα. 

Μονάδες 5 

Α2. Πολλά βακτήρια σε αντίξοες συνθήκες µπορούν να µετατραπούν σε 

α. υφές 

β. εκβλαστήµατα 

γ. έλυτρα 

δ. ενδοσπόρια. 

Μονάδες 5 

Α3. Ένα εµβόλιο µπορεί να περιέχει 

α. έτοιµα αντισώµατα 

β. νεκρούς µικροοργανισµούς 

γ. αντιβιοτικό 

δ. Β-λεµφοκύτταρα µνήµης. 

Μονάδες 5 

Α4. Μία αιτία πρόκλησης ευτροφισµού σε µία λίµνη µπορεί να είναι 

α. η παρουσία DDT στο νερό της λίµνης 

β. τα βαρέα µέταλλα, που κατέληξαν στο νερό της λίµνης 

γ. τα νιτρικά και φωσφορικά άλατα που περιέχονται σε λιπάσµατα, 

αποπλένονται από το νερό της βροχής και καταλήγουν στη λίµνη 

δ. η όξινη βροχή, που πέφτει στο νερό της λίµνης. 

Μονάδες 5 

Α5. Στα συµπτώµατα της φλεγµονής περιλαµβάνεται 

α. το οίδηµα (πρήξιµο) 

β. η προπερδίνη 

γ. η λυσοζύµη 

δ. το συµπλήρωµα. 

Μονάδες 5 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Κάθε χρόνο γινόµαστε µάρτυρες πολλών µικρών ή µεγαλύτερων 

πυρκαγιών στην Ελλάδα και σε άλλες µεσογειακές χώρες. Να αναφέρετε 
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τους λόγους για τους οποίους, στις χώρες αυτές, ευνοείται η εκδήλωση 

πυρκαγιών στα µεσογειακά οικοσυστήµατα, στη διάρκεια του καλοκαιριού. 

Μονάδες 6 

 

Β2. Να µεταφέρετε στο τετράδιο σας την αντιστοιχία κάθε αριθµού της 

στήλης Ι, µε ένα µόνο γράµµα (Α ή Β) της στήλης ΙΙ. 

 
Μονάδες 6 

Β3. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό 

σας δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η 

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

α. Η πίσσα που παράγεται κατά την καύση του τσιγάρου, αποτελεί αιτία για 

την εµφάνιση καρκίνου του πνεύµονα. 

β. Η συνεχιζόµενη κατανάλωση οινοπνεύµατος µπορεί να προκαλέσει 

κίρρωση του ήπατος. 

γ. Ο τρόπος δράσης της µορφίνης στα εγκεφαλικά κέντρα είναι πολύ 

διαφορετικός από τον τρόπο δράσης των ενδορφινών. 

δ. Το γενετικό υλικό του ιού HIV είναι DNA. 

ε. Η λοίµωξη από τριχοµονάδα οφείλεται σε παθογόνα πρωτόζωα. 

Μονάδες 5 

Β4. Να γράψετε τους ορισµούς: 

α. αλλεργία (µονάδες 4) 

β. µικροοργανισµοί (µονάδες 4). 

Μονάδες 8 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Πολλοί πιστεύουν, λανθασµένα, ότι ο Κάρολος ∆αρβίνος υποστήριξε 

πως ο άνθρωπος προέρχεται από τον πίθηκο. Αντίθετα, ο Κάρολος ∆αρβίνος 

στο βιβλίο του «H καταγωγή του ανθρώπου» διατύπωσε µια διαφορετική 

άποψη. Ποια είναι η άποψη αυτή; 

Μονάδες 4 

Γ2. Στην εικόνα 1 δίνονται δύο φυλογενετικά δέντρα που περιλαµβάνουν 

τέσσερα είδη οργανισµών που ζουν σήµερα: τον άνθρωπο και τρία είδη 

πιθήκων, το χιµπαντζή, το γορίλα και τον ουραγκοτάγκο. Να γράψετε (χωρίς 
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να αιτιολογήσετε) ποιο από τα δύο φυλογενετικά δέντρα της εικόνας 1 είναι 

σύµφωνο µε την άποψη του Κάρολου ∆αρβίνου, που αναφέρατε στην 

απάντηση του ερωτήµατος Γ1; 

 
Μονάδες 3 

Γ3. Να αναφέρετε ονοµαστικά τους παράγοντες που διαµορφώνουν την 

εξελικτική πορεία, σύµφωνα µε τη συνθετική θεωρία για την εξέλιξη. 

Μονάδες 6 

Γ4. Στο νοσοκοµείο µιας πόλης προσήλθαν δύο ασθενείς, ο Γιάννης και ο 

Κώστας. Ο ένας διαγνώστηκε µε γρίπη και ο άλλος µε βακτηριακή λοίµωξη 

του αναπνευστικού συστήµατος. 

 
Στα αποτελέσµατα των εξετάσεων που τους έγιναν, ανιχνεύτηκε στο αίµα 

του Κώστα πολύ υψηλή συγκέντρωση ιντερφερονών, ενώ στο αίµα του 

Γιάννη η συγκέντρωση ήταν σε µηδενικά επίπεδα, όπως φαίνεται στην 

εικόνα 2. Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, να βρείτε ποιος από τους δύο, ο 

Γιάννης ή ο Κώστας, πάσχει από γρίπη και ποιος από βακτηριακή λοίµωξη 

του αναπνευστικού συστήµατος (µονάδες 2); Να αιτιολογήσετε την 

απάντησή σας (µονάδες 6). 

Μονάδες 8 
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Γ5. Γιατί ο εγκέφαλος παρουσιάζει την τάση να συγκεντρώνει το 

οινόπνευµα, ακόµη και αν η ποσότητα των αλκοολούχων ποτών, που θα 

καταναλωθεί, είναι µικρή; 

Μονάδες 4 

ΘΕΜΑ ∆ 

Στην εικόνα 3, δίνονται δύο διαφορετικά τροφικά πλέγµατα (τροφικό 

πλέγµα 1 και τροφικό πλέγµα 2), που απεικονίζουν τροφικές σχέσεις των 

οργανισµών σε δύο χερσαία οικοσυστήµατα (οικοσύστηµα Ι και 

οικοσύστηµα ΙΙ). 

 
∆1. Να γράψετε στο τετράδιό σας, πόσες τροφικές αλυσίδες υπάρχουν στο 

κάθε τροφικό πλέγµα (µόνο τον αριθµό τους) από τα παραπάνω. 

Μονάδες 4 

 

∆2. Να γράψετε τις τροφικές αλυσίδες του τροφικού πλέγµατος 2, στις 

οποίες συµµετέχει το πεύκο. 

Μονάδες 3 

 

∆3. Ποιο από τα δύο οικοσυστήµατα µπορεί να αποκαταστήσει την 

ισορροπία του ευκολότερα µετά από µία µεταβολή που µπορεί να συµβεί σε 

αυτό; (µονάδες 3). Να ονοµάσετε το χαρακτηριστικό στο οποίο διαφέρουν 

τα δύο αυτά οικοσυστήµατα και το οποίο συµβάλλει στην ικανότητα των 

οικοσυστηµάτων να αποκαθιστούν την ισορροπία τους; (µονάδες 3). 

Μονάδες 6 

 

∆4. Άζωτο που προσέλαβαν οι µαργαρίτες του τροφικού πλέγµατος 2, 

βρέθηκε στο γεράκι. Με ποια χηµική µορφή προσέλαβαν οι µαργαρίτες το 

άζωτο από το έδαφος; 

Μονάδες 2 

 

∆5. Η εικόνα 4 αναφέρεται στο βιογεωχηµικό κύκλο του άνθρακα, όπως 

αυτός λειτουργεί στο οικοσύστηµα ΙΙ της εικόνας 3. 
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Να γράψετε στο τετράδιό σας 

α. τις κατηγορίες οργανισµών που αντιστοιχούν στους αριθµούς 1 και 2. 

(µονάδες 4). 

β. ποιο είναι το αέριο Γ στην εικόνα 4; (µονάδες 2). 

γ. ποιες είναι οι βιολογικές διαδικασίες που αντιστοιχούν στα βέλη Α και Β; 

(µονάδες 4). 

Μονάδες 10 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. γ, Α2. δ, Α3. β, Α4. γ, Α5. α 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Σχολικό Βιβλίο, σελ.101: «Το µεσογειακό κλίµα … ξερών φύλλων στο 

έδαφος». 

 

Β2. 1-Β, 2-Β, 3-Α, 4-Α, 5-Α, 6-Α 

 

Β3. α-Σωστό, β- Σωστό, γ- Λάθος, δ- Λάθος, ε- Σωστό 

 

Β4. α. Αλλεργία:  Σχολικό Βιβλίο, σελ.41: «Η ενεργοποίηση του 

ανοσοβιολογικού συστήµατος … ονοµάζεται αλλεργία». 

 

β. Μικροοργανισµοί: Σχολικό Βιβλίο, σελ.11: «Γενικά, ως µικροοργανισµοί 

… από 0,1 mm». 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Σχολικό Βιβλίο, σελ.143: «Ένα από τα ερωτήµατα … είναι προϊόν 

εξέλιξης». 
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Γ2. Το φυλογενετικό δέντρο 1, όπου φαίνεται ότι ο άνθρωπος και οι πίθηκοι 

που ζουν σήµερα έχουν κοινό πρόγονο. 

 

Γ3. Οι παράγοντες που διαµορφώνουν την εξελικτική πορεία, σύµφωνα µε 

την συνθετική θεωρία είναι:  

• η ποικιλοµορφία των κληρονοµικών χαρακτηριστικών 

• η φυσική επιλογή  

• η γενετική αποµόνωση 

 

Γ4. Ο Κώστας πάσχει από γρίπη και ο Γιάννης πάσχει από βακτηριακή 

λοίµωξη του αναπνευστικού, αφού στον Κώστα ανιχνεύθηκε υψηλή 

συγκέντρωση ιντερφερονών, δηλαδή πρωτεϊνών που παράγονται µόνο στην 

περίπτωση ίωσης.  

Σχολικό Βιβλίο, σελ. 34: «Στην περίπτωση των ιών … ανίκανος να 

πολλαπλασιαστεί». 

 

Γ5. Σχολικό Βιβλίο, σελ.62: «Τα συστήµατα του οργανισµού … που θα 

καταναλωθεί είναι µικρή». 

 

ΘΕΜΑ ∆ 

∆1. Για την απεικόνιση των ποιοτικών τροφικών σχέσεων που 

αναπτύσσονται µεταξύ των οργανισµών ενός οικοσυστήµατος µπορεί να 

κατασκευαστεί η τροφική αλυσίδα, της οποίας τα βέλη θα δείχνουν τη ροή 

ενέργειας ανάµεσα στους οργανισµούς που έχουν σχέση καταναλισκόµενου-

καταναλωτή.  

Στο τροφικό πλέγµα 1 υπάρχουν 3 τροφικές αλυσίδες. 

Στο τροφικό πλέγµα 2 υπάρχουν 7 τροφικές αλυσίδες. 

 

∆2. Το πεύκο συµµετέχει στις εξής τροφικές αλυσίδες: 

Πεύκο� Κάµπια�Σπουργίτι� Γεράκι 

Πεύκο�Σπουργίτι� Γεράκι 

Πεύκο� Ποντίκι� Γεράκι 

 

∆3. Ευκολότερα µπορεί να αποκαταστήσει την ισορροπία του το 

οικοσύστηµα ΙΙ, εξαιτίας της αυξηµένης ποικιλότητας των οργανισµών σε 

σχέση µε το οικοσύστηµα Ι. 

Σχολικό Βιβλίο, σελ.72-73: «Ο όρος ποικιλότητα … που την 

αποκαθιστούν». 

 

∆4. Οι µαργαρίτες προσέλαβαν το άζωτο από το έδαφος µε τη µορφή των 

νιτρικών ιόντων.  

Σχολικό Βιβλίο, σελ.86: «Τα φυτά χρησιµοποιούν … νουκλεϊκά οξέα». 
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∆5. α. 1: Καταναλωτές 1
ης

 τάξης, αφού τρέφονται από τους παραγωγούς. 

2: Αποικοδοµητές. 

 

β. Το αέριο Γ είναι το ∆ιοξείδιο του Άνθρακα της ατµόσφαιρας. 

 

γ. Α: Φωτοσύνθεση, µε την οποία το διοξείδιο του άνθρακα της 

ατµόσφαιρας δεσµεύεται από τους παραγωγούς. 

Β: Κυτταρική αναπνοή, που πραγµατοποιείται από όλους τους 

οργανισµούς και µε αυτή επιστρέφει το διοξείδιο του άνθρακα στην 

ατµόσφαιρα. 
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