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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

ΘΕΜΑ Α  

Α1. γ 

 

Α2. γ 

 

Α3. β 

 

Α4. γ 

 

Α5. γ 
 

ΘΕΜΑ Β  

Β1. Η Escerichia coli είναι βακτήριο και αναπαράγεται µονογονικά όπως η αµοιβάδα. 

Σχολικό βιβλίο σελ.122: «Ας πάρουµε για παράδειγµα...πέρα από το είδος» 

 

Β2. Οι δύο πιθανές αιτίες είναι η µεταλλακτικότητα του ιού και το γεγονός ότι 

ενσωµατώνει το γενετικό του υλικό στο DNA των κυττάρων που προσβάλλει µε 

αποτέλεσµα να συνυπάρχει µε τα ειδικά γι' αυτόν αντισώµατα που συνθέτει ο 

οργανισµός µας. Σχολικό βιβλίο σελ. 48-49: «∆υστυχώς όµως...έχουν παραχθεί γι' 

αυτόν» και «Η παρασκευή εµβολίου...µεταλλάσσεται» 

 

Β3. ∆ύο κατηγορίες συµβιωτικών βακτηρίων είναι τα δυνητικά παθογόνα βακτήρια 

που είναι συµβιωτικά µε τον άνθρωπο και τα αζωτοδεσµευτικά βακτήρια που 

συµβιώνουν µε τα ψυχανθή. 

Σχολικό βιβλίο σελ.11: «Άλλοι µικροοργανισµοί...δυνητικά παθογόνοι», σελ.31-32: 

«Παράλληλα, στην επιφάνεια...σ' αυτήν» και σελ.86: «Σηµαντικότερα 

αζωτοδεσµευτικά βακτήρια...σε πρωτεΐνες». 

 

Β4. Σχολικό βιβλίο σελ. 101: «Φυσιολογικά....ερηµοποίηση» και «Οι 

λόγοι...µεσογειακά οικοσυστήµατα» 
 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Ένα οικοσύστηµα µε 3 τροφικά επίπεδα διαθέτει παραγωγούς, καταναλωτές 1ης 

τάξης και καταναλωτές 2ης τάξης. Εποµένως, µε βάση τον κύκλο του αζώτου, 

υπάρχουν 4 πιθανές πορείες του ιχνηθετηµένου αυτού ατόµου αζώτου, ώστε από 

νιτρικά ιόντα του εδάφους να καταλήξει ως τµήµα µορίου ατµοσφαιρικού (µοριακού) 

αζώτου: 



 

 

Ι) Τα απονιτροποιητικά βακτήρια µετατρέπουν τα νιτρικά ιόντα του εδάφους 

απευθείας σε µοριακό άζωτο στην ατµόσφαιρα 

 

ΙΙ) Τα νιτρικά ιόντα προσλαµβάνονται από τους παραγωγούς, µετατρέπονται σε 

οργανικές ενώσεις µε άζωτο όπως νουκλεϊκά οξέα και πρωτεϊνες, καταλήγουν ως 

νεκρή οργανική ύλη στο έδαφος και το άζωτο που περιέχεται σ' αυτές µετατρέπεται σε 

αµµωνία από τους αποικοδοµητές. Τα νιτροποιητικά βακτήρια µετατρέπουν την 

αµµωνία σε νιτρικά ιόντα και, στη συνέχεια, τ' απονιτροποιητικά βακτήρια 

µετατρέπουν τα νιτρικά ιόντα σε µοριακό άζωτο στην ατµόσφαιρα. 

 

ΙΙΙ) Τα νιτρικά ιόντα προσλαµβάνονται από τους παραγωγούς, µετατρέπονται σε 

οργανικές ενώσεις µε άζωτο όπως νουκλεϊκά οξέα και πρωτεϊνες, τα οποία µε την 

κατανάλωση περνούν στους καταναλωτές 1ης τάξης. Το εν λόγω άτοµο αζώτου, µέσω 

των απεκκρίσεών τους που είναι πλούσιες σε οργανικές αζωτούχες ενώσεις, όπως 

ουρία και ουρικό οξύ, καταλήγει στο έδαφος και µετατρέπεται σε αµµωνία από τους 

αποικοδοµητές. Τα νιτροποιητικά βακτήρια µετατρέπουν την αµµωνία σε νιτρικά 

ιόντα και, στη συνέχεια, τ' απονιτροποιητικά βακτήρια µετατρέπουν τα νιτρικά ιόντα 

σε µοριακό άζωτο στην ατµόσφαιρα. 

 

ΙV) Τα νιτρικά ιόντα προσλαµβάνονται από τους παραγωγούς, µετατρέπονται σε 

οργανικές ενώσεις µε άζωτο όπως νουκλεϊκά οξέα και πρωτεϊνες, τα οποία µε την 

κατανάλωση περνούν στους καταναλωτές 1ης τάξης και στη συνέχεια στους 

καταναλωτές 2ης τάξης. Το εν λόγω άτοµο αζώτου, µέσω των απεκκρίσεών τους που 

είναι πλούσιες σε οργανικές αζωτούχες ενώσεις, όπως ουρία και ουρικό οξύ, 

καταλήγει στο έδαφος και µετατρέπεται σε αµµωνία από τους αποικοδοµητές. Τα 

νιτροποιητικά βακτήρια µετατρέπουν την αµµωνία σε νιτρικά ιόντα και ,στη συνέχεια, 

τ' απονιτροποιητικά βακτήρια µετατρέπουν τα νιτρικά ιόντα σε µοριακό άζωτο στην 

ατµόσφαιρα. 

 

Γ2. Λυσοζύµη στον ιδρώτα, το σάλιο και τα δάκρυα, γαλακτικό οξύ στον ιδρώτα, 

λιπαρά οξέα στο σµήγµα, υδροχλωρικό οξύ στο γαστρικό υγρό, αντιµικροβιακές 

ουσίες του πλάσµατος, ιντερφερόνες, συµπλήρωµα, προπερδίνη, αντίσωµα. 

Σχολικό βιβλίο: σελ.31: «Το δέρµα...ιδρωτοποιούς αδένες του» και «ενώ το γαλακτικό 

οξύ...δυσµενές χηµικό περιβάλλον για τα µικρόβια», σελ. 32: «Στο βλεννογόνο του 

στοµάχου...και της στοµατικής κοιλότητας αντίστοιχα», σελ. 33: «Το πλάσµα περιέχει 

αντιµικροβιακές ουσίες...της φαγοκυττάρωσης», σελ.34: Όλο το iv) αντιµικροβιακές 

ουσίες και σελ. 35 και 36: «Τα Β λεµφοκύτταρα...στο ίδιο αντιγόνο» και «Η σύνδεση 

αντιγόνου-αντισώµατος...ολοκληρωτική του καταστροφή» 

 

ΘΕΜΑ ∆ 

∆1. Σχολικό βιβλίο σελ. 145, τα 7 χαρακτηριστικά των πρωτευόντων και λίγα λόγια 

για το καθένα. 
 



 

 

∆2. 

H.sapiens                G.gorilla H.lar C.lupus C.latrans C.familiaris F.domesticus F sylvestris P.tigris  P.pardus 

           H.erectus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆3. Όχι, δεν είναι όλα τα είδη σύγχρονα, αφού ο Homo erectus εξαφανίστηκε πριν 

250.000 χρόνια µε την εµφάνιση του Homo sapiens. Σχολικό βιβλίο σελ.149: «Στον 

Homo erectus...µέχρι πριν 250.000 χρόνια» 


