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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
ΘΕΜΑ Α
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση βάζοντας σε κύκλο το αντίστοιχο γράµµα:
Α1. ∆εν διαθέτει µεµβρανώδη οργανίδια
α. το τρυπανόσωµα
β. η Candida albigans
γ. το Treponema pallidum
δ. η τριχοµονάδα
Α2. Πολλές οικογένειες συγκροτούν
α. µία κλάση
β. ένα γένος
γ. µία τάξη
δ. ένα φύλο
Α3. Μετατρέπουν την αµµωνία σε νιτρικά ιόντα:
α. τ' αζωτοδεσµευτικά βακτήρια
β. τα νιτροποιητικά βακτήρια
γ. τ' απονιτροποιητικά βακτήρια
δ. οι αποικοδοµητές
Α4. Ο HIV προσβάλει
α. τα Β- λεµφοκύτταρα
β. τα µακροφάγα
γ. τα βοηθητικά Τ- λεµφοκύτταρα
δ. τα ουδετερόφιλα
Α5. Από τα στόµατα δεν ανταλάσσεται µεταξύ ατµόσφαιρας και φυτού
α. το διοξείδιο του άνθρακα
β. το οξυγόνο
γ. το διοξείδιο του θείου
δ. το νερό
Μονάδες 25

ΘΕΜΑ Β
Β1.Υπάρχουν οργανισµοί που είναι µονοκύτταροι και αναπαράγονται µε απλή
διχοτόµηση, όπως η Esscerichia coli. Με ποιό κριτήριο κατατάσσονται σε είδη
αυτοί οι οργανισµοί;(να δοθεί ορισµός) Σε ποιόν αποδίδεται η επινόησή του;
Μονάδες 6
Β2. Είναι γεγονός ότι δεν µπορεί ο άνθρωπος ν' αποκτήσει ανοσία στον HIV. Είναι
αναµενόµενο, λοιπόν, να µην έχει κατασκευαστεί ως σήµερα εµβόλιο κατά του
AIDS. Να αναφέρετε δύο πιθανές αιτίες για την αδυναµία κατασκευής εµβολίου
στην περίπτωση αυτή.
Μονάδες 6
Β3. Να αναφέρετε δύο κατηγορίες συµβιωτικών βακτηρίων. Ποιός είναι ο ρόλος
τους σε κάθε περίπτωση;
Μονάδες 8
Β4. Τί είναι η ερηµοποίηση; Να αναφέρετε τις κύριες αιτίες της (ονοµαστικά)
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ Γ
Γ1. Ένα ιχνηθετηµένο άτοµο αζώτου βρίσκεται σε ένα µόριο νιτρικών ιόντων στο
έδαφος. Να γράψετε τις πιθανές πορείες που θα ακολουθήσει το άτοµο αυτό σε ένα
οικοσύστηµα µε 3 τροφικά επίπεδα, προκειµένου να βρεθεί σε ένα µόριο µοριακού
αζώτου στην ατµόσφαιρα.
Μονάδες 12
Γ2. Να ονοµάσετε τις αντιµικροβιακές ουσίες που παράγει ο ανθρώπινος
οργανισµός, να αναφέρετε πού βρίσκονται (αυτές που προυπάρχουν) ή από πού
παράγονται και να περιγράψετε το ρόλο της καθεµιάς.
Μονάδες 13
ΘΕΜΑ ∆
Ο άνθρωπος και οι ανθρωποειδείς πίθηκοι (γορίλλας, χιµπατζής, γίββωνας,
ουρακοτάγκος), όπως επίσης οι λεµούριοι και οι τάρσιοι ανήκουν στην τάξη των
πρωτευόντων.
∆1. Να αναφέρετε επιγραµµατικά τα χαρακτηριστικά των πρωτευόντων.
Μονάδες 14
∆2. Η τάξη των πρωτευόντων ανήκει στην κλάση Θηλαστικά και στο φύλο
Χορδωτά. Με βάση τον ακόλουθο πίνακα, να σχεδιάσετε το φυλογενετικό δένδρο
των ειδών που αναφέρονται σ' αυτόν.
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Μονάδες 8
∆3. Είναι όλα σύγχρονα είδη; Εξηγείστε.
Μονάδες 3
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Ο∆ΗΓΙΕΣ(για τους εξεταζόµενους)
Στο τετράδιό σας να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά (ηµεροµηνία,
εξεταζόµενο µάθηµα). Να µην αντιγράψετε τα θέµατα στο τετράδιο.
Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των
φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν. ∆εν επιτρέπεται να
γράψετε καµιά άλλη σηµείωση. Κατά την αποχώρησή σας να
παραδώσετε µαζί µε το τετράδιό σας και τα φωτοαντίγραφα.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα.
Να γράψετε τις απαντήσεις σας µόνο µε µπλε ή µόνο µε µαύρο στυλό.
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε µολύβι µόνο για σχέδια, διαγράµµατα
και πίνακες.
Κάθε απάντηση τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή.
∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των
φωτοαντιγράφων.
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