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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 στην φράση η οποία συµπληρώνει σωστά την ηµιτελή πρόταση. 

Α1. Κάποια είδη χερσαίων φυτών των µεσογειακών οικοσυστηµάτων 

έχουν προσαρµοστεί στην περιοδική εκδήλωση φωτιάς: 

α. αποδίδοντας διοξείδιο του άνθρακα στην ατµόσφαιρα 

β. σχηµατίζοντας νέους βλαστούς και φύλλα από υπόγειους οφθαλµούς  

γ. µέσω της διαπνοής 

δ. αυξάνοντας το ρυθµό της φωτοσύνθεσης. 

Μονάδες 5 

Α2. Κύτταρα που συµµετέχουν στους µηχανισµούς τόσο της µη ειδικής 

όσο και της ειδικής άµυνας του οργανισµού µας απέναντι σε παθογόνα 

µικρόβια, είναι τα: 

α. κατασταλτικά Τ-λεµφοκύτταρα 

β. Β-λεµφοκύτταρα 

γ. ουδετερόφιλα 

δ. µακροφάγα 

Μονάδες 5 

Α3. ∆ύο είδη οργανισµών ανήκουν στην ίδια κλάση. Τα είδη αυτά 

κατατάσσονται και: 

α. στο ίδιο φύλο 

β. στην ίδια οικογένεια 

γ. στο ίδιο γένος 

δ. στην ίδια τάξη. 

Μονάδες 5 
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Α4. Επιδερµική εξάτµιση είναι η εξάτµιση του νερού από την επιφάνεια: 

α. των λιµνών 

β. των φύλλων των χερσαίων φυτών 

γ. της θάλασσας 

δ. του εδάφους. 

Μονάδες 4 

Α5. Η υπεριώδης ακτινοβολία που φτάνει στην επιφάνεια του πλανήτη 

µας αποδεδειγµένα µπορεί µα προκαλέσει: 

α. καταστροφές στους ιστούς των πνευµόνων 

β. καρκίνο του δέρµατος 

γ. ευτροφισµό 

δ. όξινη βροχή. 

Μονάδες 5 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Ν µεταφέρετε στο τετράδιό σας τη σωστή αντιστοιχία κάθε αριθµού 

(1, 2, 3, 4) της Στήλης Ι, µε ένα µόνο γράµµα (Α, Β, Γ, ∆) της Στήλης 

ΙΙ. 

 

Μονάδες 4 
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Β2. Τι είναι τα ενδοσπόρια και πώς συµβάλλουν στην επιβίωση των 

οργανισµών που τα σχηµατίζουν; (µονάδες 4) 

Ο σχηµατισµός ενδοσπορίων αποτελεί τρόπο πολλαπλασιασµού των 

οργανισµών που τα σχηµατίζουν; Αιτιολογήστε την απάντησή σας 

(µονάδες 3). 

Μονάδες 7 

Β3. Να ορίσετε τα ακόλουθα: 

α. Αυτοάνοσο νόσηµα (µονάδες 4) 

β. Απεξάρτηση (µονάδες 2). 

Μονάδες 6 

Β4. Για ποιους λόγους τα τελευταία χρόνια χρησιµοποιείται η µεθαδόνη 

σε προγράµµατα απεξάρτησης ναρκοµανών; 

Μονάδες 4 

Β5. Γιατί η παρασκευή εµβολίου για την αντιµετώπιση του AIDS 

βρίσκεται ακόµα σε πειραµατικό στάδιο; 

Μονάδες 4 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Κάθε χρόνο, σε µία περιοχή παράγονται 600.000 kg δηµητριακών. 

Αυτά επαρκούν για 1.000 ανθρώπους, που χρησιµοποιούν αποκλειστικά 

αυτά τα δηµητριακά ως µοναδική πηγή διατροφής. 

Αν αυτή η ποσότητα δηµητριακών χρησιµοποιηθεί ως τροφή προβάτων 

και οι άνθρωποι έχουν ως µοναδική πηγή διατροφής αυτά τα πρόβατα, να 

εξηγήσετε για πόσους ανθρώπους συνολικά θα επαρκούσε αυτός ο 

τρόπος διατροφής. Θεωρούµε ότι, και στις δύο περιπτώσεις, οι άνθρωποι 

δεν διαφέρουν ως προς την ποσότητα της τροφής (βιοµάζας) που 

προσλαµβάνουν για να καλύψουν τις ανάγκες τους. 

Μονάδες 11 

Γ2. Στο οικοσύστηµα µιας λίµνης, υποθέτουµε ότι υπάρχει η παρακάτω 

τροφική αλυσίδα:  

φυτοπλαγκτόν→ζωοπλαγκτόν→µικρά ψάρια→µεγάλα ψάρια→ψαροπούλια. 
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Στην παραπάνω λίµνη εµφανίστηκαν πολλά κουνούπια και, για την 

καταπολέµησή τους, οι κάτοικοι της περιοχής ψέκασαν µε DDT. Στο 

διάγραµµα της Εικόνας 1, φαίνεται η συγκέντρωση του DDT στους 

ιστούς των οργανισµών της τροφικής αλυσίδας της λίµνης. Να 

µεταφέρετε στο τετράδιο σας τη σωστή αντιστοιχία µεταξύ των 

οργανισµών της τροφικής αλυσίδας και των γραµµάτων α, β, γ, δ, ε της 

Εικόνας 1. (∆εν απαιτείται αιτιολόγηση). 

 

Μονάδες 5 

Γ3. Στο διάγραµµα της Εικόνας 2 απεικονίζεται µέρος του κύκλου του 

αζώτου. 

 

Με βάση το διάγραµµα της Εικόνας 2, να γράψετε: 
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i) Τις διαδικασίες που υποδηλώνουν µόνο τα γράµµατα Α, Β, Γ 

(ονοµαστική αναφορά) 

ii) Τους µικροοργανισµούς που αντιστοιχούν στους αριθµούς 1 και 2 

(µονάδες 2). 

Μονάδες 5 

Γ4. Τι θα συνέβαινε βραχυπρόθεσµα στις συγκεντρώσεις των νιτρικών 

ιόντων του εδάφους και του µοριακού αζώτου στην ατµόσφαιρα, αν 

απουσίαζαν οι µικροοργανισµοί που απεικονίζονται µε τον αριθµό 2 στο 

διάγραµµα της Εικόνας 2; 

Μονάδες 4 

ΘΕΜΑ ∆ 

«∆υσοίωνο νέο αποτελεί η ανακοίνωση από στρατιωτικούς γιατρούς στις 

ΗΠΑ ότι ανακαλύφθηκε ο πρώτος ασθενής στον οποίο δεν ’’πιάνει’’ 

κανένα αντιβιοτικό, ακόµη και το πιο ισχυρό. Η είδηση έρχεται να 

επιβεβαιώσει τους φόβους ότι η ανθρωπότητα βρίσκεται ενώπιον µιας 

εποχής χωρίς επαρκή και κατάλληλα αντιβιοτικά – µε ό, τι αυτό µπορεί να 

σηµαίνει. Η ασθενής είναι 49χρονη γυναίκα που µολύνθηκε µε ένα 

στέλεχος του βακτηρίου E. coli, το οποίο αποδείχθηκε ανθεκτικό ακόµη 

και στην κολιστίνη, ένα παλαιό ισχυρό αντιβιοτικό τελευταίας καταφυγής, 

όταν όλα τα άλλα αντιβιοτικά έχουν φανεί αναποτελεσµατικά…» 

Από δηµοσίευµα του αθηναϊκού τύπου  

∆1. Τι είναι τα αντιβιοτικά; (µονάδες 3) Ποιο είναι το πρώτο αντιβιοτικό 

που ανακαλύφθηκε; (µονάδα 1) 

Μονάδες 4 

∆2. Με ποιους τρόπους δρουν όλα τα γνωστά αντιβιοτικά; 

Μονάδες 8 

∆3. Πώς χαρακτηρίζονται οι µικροοργανισµοί, όπως το βακτήριο 

Escherichia coli (E. coli), που ζουν στο έντερό µας, ως προς τη 

δυνατότητά τους να µας προκαλούν ασθένειες; (µονάδες 2) Κάτω από 

ποιες προϋποθέσεις µπορεί να συµβεί αυτό; (µονάδες 4) 

Μονάδες 6 
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∆4. Η αλόγιστη χρήση αντιβιοτικών από τον άνθρωπο, οδηγεί στην 

επικράτηση ανθεκτικών στελεχών βακτηρίων, όπως το στέλεχος E. coli 

που αναφέρεται στο δηµοσίευµα. Να εξηγήσετε πώς οι µεταλλάξεις και η 

φυσική επιλογή µπορούν να ερµηνεύσουν την επικράτηση ανθεκτικών 

στελεχών βακτηρίων, σύµφωνα µε τη συνθετική θεωρία της εξέλιξης. 

Μονάδες 7 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. β, Α2. δ, Α3. α, Α4. β, Α5. β 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. 1-∆, 2-Α, 3-Β, 4-Γ 

 

Β2. Σχολικό Βιβλίο, σελ.13: «Σε αντίξοες συνθήκες ... το καθένα ένα 

βακτήριο.» Η δηµιουργία  ενδοσπορίων δεν αποτελεί τρόπο 

πολλαπλασιασµού των βακτηρίων, καθώς µετά την βλάστηση δεν 

προκύπτει νέος αριθµός βακτηρίων, αφού κάθε ενδοσπόριο σχηµατίζει 

ένα βακτήριο.  

 

Β3. α.  Σχολικό Βιβλίο, σελ.40: «Σε ορισµένες παθολογικές καταστάσεις 

... των κυττάρων του οργανισµού.» 

β. Η απαλλαγή του ατόµου από την ανάγκη χρήσης της ουσίας που του 

έχει προκαλέσει εθισµό. 

 

Β4. Σχολικό Βιβλίο, σελ.61: «Η µεθαδόνη είναι ... ως υποκατάστατο της 

ηρωίνης.» 

 

Β5. Σχολικό Βιβλίο, σελ.49: «Η παρασκευή εµβολίου ... που έχει να 

µεταλλάσσεται.» 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Τα 600.000 kg δηµητριακών συντηρούν 1000 ανθρώπους, συνεπώς 

κάθε άνθρωπος χρειάζεται 600.000:1000= 600 kg δηµητριακά/έτος.  

Όταν τα 600.000 kg δηµητριακών χρησιµοποιηθούν ως τροφή ζώων, 

µπορούν να θρέψουν 60.000 kg βιοµάζας ζώων (δηλαδή 10%). Κάθε 
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άνθρωπος απαιτεί 600 kg, άρα τα 60.000 kg µπορούν να συντηρήσουν 

60.000:600=100 ανθρώπους.  

Στην πρώτη περίπτωση ο άνθρωπος είναι καταναλωτής 1ης τάξης και 

λαµβάνει το 10% της βιοµάζας των δηµητριακών, ενώ στη δεύτερη 

περίπτωση είναι καταναλωτής 2ης τάξης και λαµβάνει το 10% της 

βιοµάζας των προβάτων. Συνεπώς λαµβάνει το 1% της βιοµάζας των 

δηµητριακών. 

 

Γ2. α: ψαροπούλια, β: µικρά ψάρια, γ:φυτοπλαγκτόν, δ:ζωοπλαγκτόν,ε: 

µεγάλα ψάρια. 

 

Γ3. i) Α: ατµοσφαιρική αζωτοδέσµευση, Β: βιολογική αζωτοδέσµευση, 

Γ: απονιτροποίηση 

ii) 1: αζωτοδεσµευτικά βακτήρια, 2: απονιτροποιητικά βακτήρια. 

 

Γ4. Σε µια τέτοια περίπτωση θα προκαλούνταν διαταραχή στον κύκλο 

του αζώτου, αφού υπήρχε συσσώρευση νιτρικών ιόντων στο έδαφος και 

µείωση του διαθέσιµου µοριακού αζώτου στην ατµόσφαιρα.  

 

ΘΕΜΑ ∆ 

∆1. Τα αντιβιοτικά είναι χηµικές ουσίες µε αντιµικροβιακή δράση που 

παράγονται από βακτήρια, µύκητες και φυτά. Το πρώτο αντιβιοτικό ήταν 

η πενικιλίνη. 

 

∆2. Σχολικό Βιβλίο, σελ.25: «Τα αντιβιοτικά δρουν αναστέλλοντας ... 

της πλασµατικής µεµβράνης.» 

 

∆3. Ονοµάζονται δυνητικά παθογόνοι µικροοργανισµοί. 

Σχολικό Βιβλίο, σελ.11: «Αν όµως για κάποιο λόγο ... την εκδήλωση 

ασθενειών.» 
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∆4. Κατά τον πολλαπλασιασµό των βακτηρίων, αυξάνεται η 

ποικιλοµορφία τους, µέσω µεταλλάξεων που δηµιουργούνται ή 

προϋπάρχουν. Στα νέα αυτά χαρακτηριστικά δρα η φυσική επιλογή, 

επιλέγοντας χαρακτηριστικά (άρα και γονίδια) που προσφέρουν 

προσαρµοστικό πλεονέκτηµα έναντι των αντιβιοτικών. Είναι συνεπώς 

εφικτή η επιβίωση και ο πολλαπλασιασµός µόνο εκείνων των βακτηρίων 

που φέρουν χαρακτηριστικό που τους προσφέρει προσαρµοστικό 

πλεονέκτηµα. Έτσι τα βακτήρια που έχουν το προσαρµοστικό γνώρισµα 

αυξάνονται, ενώ τα άλλα µειώνονται και τελικά στον πληθυσµό 

επικρατούν τα στελέχη µε ανθεκτικότητα στο αντιβιοτικό, ενώ τα µη-

ανθεκτικά στελέχη εξαφανίζονται ή µικραίνει πολύ ο πληθυσµός τους. 
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