
ΘΕΜΑΤΑ  ΚΑ Ι  ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΙΣ  ΠΑΝΕΛΛΑ∆ Ι ΚΩΝ  Ε Ξ Ε ΤΑΣΕΩΝ  2 0 0 7  

Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α  « Ο Μ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο »  Φ Λ Ω Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ  
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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 

ΒΒΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑ      
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ  

ΘΕΜΑ 1ο  

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. Τα πρωτόζωα είναι   

α.  πολυκύτταροι ευκαρυωτικοί οργανισµοί.  

β.  µονοκύτταροι ευκαρυωτικοί οργανισµοί.   

γ.  µονοκύτταροι προκαρυωτικοί οργανισµοί.  

δ.  ακυτταρικές µορφές ζωής.  
Μονάδες 5  

   

2. Αζωτοδέσµευση ονοµάζεται η διαδικασία µετατροπής του 
ατµοσφαιρικού αζώτου σε µορφές αξιοποιήσιµες από τους   

α.  αποικοδοµητές.  

β.  παραγωγούς.  

γ.  καταναλωτές πρώτης τάξης.  

δ.  καταναλωτές δεύτερης τάξης.  
Μονάδες 5  

  

3. Το τµήµα του φλοιού της γης και της ατµόσφαιρας που επιτρέπει την 
ύπαρξη ζωής ονοµάζεται   

α.  βιόσφαιρα.  

β.  βιότοπος.  

γ.  οικοσύστηµα.  

δ.  βιοκοινότητα.  
Μονάδες 5  

4. Τα αντιβιοτικά δεν είναι αποτελεσµατικά έναντι των   

α.  βακτηρίων.  

β.  πρωτοζώων.  

γ. ιών.  

δ.  µυκήτων.  
Μονάδες 5  
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5. Οι οροί, µέσω των οποίων επιτυγχάνεται παθητική ανοσία, περιέχουν  

α.  νεκρούς µικροοργανισµούς.  

β.  εξασθενηµένους µικροοργανισµούς.  

γ.  τµήµατα µικροοργανισµών.  

δ.  έτοιµα αντισώµατα.  

Μονάδες 5  

ΘΕΜΑ 2ο  

Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:  

1. Με ποιους τρόπους µπορεί να µεταδοθεί ο ιός HIV που προκαλεί την 
ασθένεια AIDS;  

Μονάδες 6  

2. Ποια είναι η δοµή του βακτηριακού κυττάρου;  

Μονάδες 9  

3. Οι πολυκύτταροι φυτικοί οργανισµοί, τα φύκη και τα κυανοβακτήρια 
υπάγονται στους παραγωγούς. Ποιοι οργανισµοί χαρακτηρίζονται ως 
παραγωγοί;  

Μονάδες 4  

4. Πολλοί επιστήµονες πιστεύουν ότι λόγω της βαθµιαίας αύξησης της 
συγκέντρωσης του διοξειδίου του άνθρακα στην ατµόσφαιρα, το 2040 

η µέση θερµοκρασία του πλανήτη µας θα έχει αυξηθεί κατά 5
o
C. Ποιες 

θα είναι οι πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις για τον πλανήτη από 
αυτή την αύξηση;   

Μονάδες 6  

  

ΘΕΜΑ 3ο  

Όταν ο άνθρωπος µολύνεται από παθογόνους µικροοργανισµούς µπορεί 
να εµφανίσει πυρετό.  

1. Με ποιους τρόπους µεταδίδονται οι παθογόνοι µικροοργανισµοί στον 
άνθρωπο;  

Μονάδες 9  

2.  Ποιες είναι οι πύλες εισόδου των παθογόνων µικροοργανισµών στο 
ανθρώπινο σώµα;  

Μονάδες 4   
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3. Με ποιους τρόπους ο πυρετός συµβάλλει στην αντιµετώπιση µιας 
γενικευµένης µικροβιακής µόλυνσης;  

  Μονάδες 12   

ΘΕΜΑ 4ο  
Στο παρακάτω σχήµα απεικονίζεται µια περιοχή στην οποία 
συνυπάρχουν δάσος κωνοφόρων (Α), βιοµηχανικές µονάδες (Β), 
καλλιεργούµενοι αγροί (Γ) και µια λίµνη (∆). Η κυκλοφορία του νερού 
στην περιοχή στηρίζεται στην εξάτµιση, στη διαπνοή των φυτών και στις 
κατακρηµνίσεις.  

  
Τι ονοµάζουµε διαπνοή (µονάδες 5) και ποιος είναι ο ρόλος της; (µονάδες 
8) Ποιες είναι οι επιπτώσεις της όξινης βροχής στους οργανισµούς της 
περιοχής; (µονάδες 6) Κατά την καλλιέργεια των φυτών στους αγρούς 
δίπλα στη λίµνη χρησιµοποιήθηκαν µεγάλες ποσότητες µη 
βιοδιασπώµενου εντοµοκτόνου. Από µετρήσεις που έγιναν στην περιοχή 
βρέθηκε µεγάλη συγκέντρωση από το συγκεκριµένο εντοµοκτόνο σε 
πολλά από τα ψαροπούλια της λίµνης (∆). Να εξηγήσετε το φαινόµενο 
(µονάδες 6).  

Μονάδες 25  
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Απαντήσεις 
 
Θέµα 1ο: 
 

1. β 
2. β 
3. α 
4. γ 
5. δ 

 
 
θέµα 2ο: 
 
1. Ο ιός µπορεί να µεταδοθεί µε τη µετάγγιση αίµατος ή µε τη χρήση της ίδιας σύριγγας (κυρίως 

από τοξικοµανείς). Μπορεί επίσης να µεταδοθεί και κατά τη σεξουαλική επαφή ενός φορέα 
και ενός υγιούς ατόµου. ∆εν αποκλείεται µετάδοση του ιού και κατά τον τοκετό, από τη 
µητέρα-φορέα προς το νεογνό. 

2. Τα βακτήρια είναι προκαρυωτικοί οργανισµοί, δηλαδή δεν διαθέτουν οργανωµένο πυρήνα. 
Συνήθως σχηµατίζουν αθροίσµατα, τις αποικίες. Το σχήµα τους µπορεί να είναι ελικοειδές 
(σπειρύλλια) σφαιρικό (κόκκοι) ή ραβδοειδές (βάκιλοι). 
Το γενετικό τους υλικό (DNA) βρίσκεται κατά κανόνα σε µια συγκεκριµένη περιοχή, που 
ονοµάζεται πυρηνική περιοχή (πυρηνοειδές). Συχνά διαθέτουν, επιπλέον, µικρότερα µόρια 
γενετικού υλικού, τα  πλασµίδια. Η πλασµατική τους µεµβράνη περιβάλλεται από κυτταρικό 
τοίχωµα. Ορισµένα βακτήρια διαθέτουν και ένα επιπλέον περίβληµα, την κάψα. ∆εν έχουν 
µεµβρανώδη οργανίδια, έχουν όµως ριβοσώµατα στα οποία γίνεται η σύνθεση των πρωτεϊνών 
τους. 

3. Οι παράγωγοι είναι οι οργανισµοί που φωτοσυνθέτουν, έχουν δηλαδή την ικανότητα να 
δεσµεύουν την ηλιακή ενέργεια και να την αξιοποιούν για την παραγωγή γλυκόζης και άλλων 
υδατανθράκων από απλά ανόργανα µόρια (διοξείδιο του άνθρακα και νερό). 
Οι παραγωγοί, χαρακτηρίζονται και ως αυτότροφοι οργανισµοί, διότι παράγουν οι ίδιοι τις 
χηµικές ουσίες από τις οποίες εξασφαλίζεται η απαραίτητη ενέργεια για την επιβίωσή τους. 

4. Αν η πρόβλεψη αυτή επιβεβαιωθεί, τότε οι σοβαρές κλιµατικές µεταβολές που θα 
προκύψουν θα έχουν δραµατικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 
Η τήξη των πολικών πάγων θα οδηγήσει σε ανύψωση της στάθµης της θάλασσας και 
εποµένως στην απώλεια µεγάλων εκτάσεων οι οποίες θα καλυφθούν από το νερό. Είναι 
επίσης πιθανό πολλές γόνιµες περιοχές να µετατραπούν σε άγονες και αντίστροφα. 

 
 

Θέµα 3ο: 
 
1. Οι παθογόνοι µικροοργανισµοί µεταδίδονται στον άνθρωπο µε την τροφή και το νερό, µε την 

επαφή µε µολυσµένα ζώα, µε τα σταγονίδια του βήχα του ασθενούς ατόµου, µε την άµεση 
επαφή µε µολυσµένα άτοµα, καθώς και µε την έµµεση επαφή µε αντικείµενα που έχουν 
χρησιµοποιηθεί από µολυσµένο άτοµο. 
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2. Συνήθως εισέρχονται στον οργανισµό από κάποια ασυνέχεια του δέρµατος ή από τους 
βλεννογόνους που υπάρχουν σε κοιλότητες του οργανισµού όπως στο στοµάχι, το στόµα, ο 
κόλπος. 

 
3. Σε περίπτωση γενικευµένης µικροβιακής µόλυνσης, η θερµοκρασία του σώµατος ανεβαίνει. 

Αυτή η µη φυσιολογική υψηλή θερµοκρασία του σώµατος, που ονοµάζεται πυρετός, εµποδίζει 
την ανάπτυξη και τον πολλαπλασιασµό των βακτηρίων. Παράλληλα βέβαια παρεµποδίζεται 
και η λειτουργία των ενζύµων των κυττάρων, η οποία, σε περιπτώσεις ιώσεων, έχει ως 
αποτέλεσµα την αναστολή του πολλαπλασιασµού των ιών. Επιπλέον ο πυρετός ενισχύει τη 
δράση των φαγοκυττάρων. 

 
Θέµα 4ο: 
  
∆ιαπνοή, είναι η αποµάκρυνση του νερού µέσω των στοµάτων, των πόρων δηλαδή της 
επιδερµίδας των φύλλων. 
Το νερό του εδάφους, που είναι πλούσιο σε θρεπτικά στοιχεία, απορροφάται από τις ρίζες των 
φυτών και κυκλοφορεί στο εσωτερικό τους. Φθάνοντας το νερό στα φύλλα αποµακρύνεται µε τη 
διαπνοή από τα στόµατά τους, µέσω των οποίων γίνεται επίσης η ανταλλαγή των αερίων.  
Η διαπνοή, αποτελώντας την «κινητήρια δύναµη» για την µεταφορά των θρεπτικών στοιχείων 
στο εσωτερικό των φυτικών οργανισµών, συνδέεται αναπόσπαστα µε τους βιοχηµικούς κύκλους 
των στοιχείων που εισέρχονται στις τροφικές αλυσίδες των οικοσυστηµάτων µε πόλη εισόδου τα 
φυτά. 
Εξαιτίας του φαινοµένου της όξινης βροχής καταστρέφεται το φύλλωµα των δένδρων, 
ελαττώνεται η γονιµότητα του εδάφους και θανατώνονται οι φυτικοί και ζωικοί οργανισµοί των 
υδάτινων οικοσυστηµάτων. 
 
Η επίδραση της ουσίας αυτής (εντοµοκτόνου) στο περιβάλλον είναι ότι δεν διασπώνται (µη 
βιοδιασπώµενες ουσίες) από τους οργανισµούς, µε αποτέλεσµα, ακόµη και αν βρίσκονται σε 
χαµηλές συγκεντρώσεις, να συσσωρεύονται στους κορυφαίους καταναλωτές, καθώς περνούν από 
τον ένα κρίκο της τροφικής αλυσίδας στον επόµενο. 
Ένα τέτοιο µόριο είναι το εντοµοκτόνο DDT. Αν, για παράδειγµα, ,µια κάµπια φάει φύλλα φυτού 
που έχει ραντιστεί µε DDT, αυτό θα απορροφηθεί από τον οργανισµό της, αλλά, επειδή δεν 
µεταβολίζεται και δε διασπάται, θα συσσωρευτεί στους ιστούς της και φυσικά δε θα αποβληθεί 
µε τις απεκκρίσεις της. Το εντοµοκτόνο παρασύρθηκε από το νερό της βροχής ή από το πότισµα 
των αγρών µε αποτέλεσµα να καταλήξει στο νερό της λίµνης. Από το φυτοπλαγκτόν θα περάσει 
στους ιστούς του ζωοπλαγκτόν και στη συνέχεια θα συγκεντρωθεί στα ψάρια. Τελικά το 
εντοµοκτόνο θα βρεθεί σε ακόµα µεγαλύτερη συγκέντρωση στους ιστούς των ψαροφάγων 
πουλιών της λίµνης του είναι ο τελικός καταναλωτής. 
Το φαινόµενο αυτό κατά το οποίο αυξάνεται η συγκέντρωση τοξικών χηµικών ουσιών στους 
ιστούς των οργανισµών καθώς προχωρούµε κατά µήκος της τροφικής αλυσίδας ονοµάζεται 
βιοσυσσώρευση. 
 


