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ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. γ, Α2. β, Α3. δ, Α4. δ, Α5. β 
 

ΘΕΜΑ Β 

Β1 α) Σχολικό βιβλίο σελ. 9-10: «Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά...την 

αύξηση της θερµοκρασίας του». 

 

β) Η ανίχνευση της διαφοράς της θερµοκρασίας του περιβάλλοντος κατά τη 

µεταφορά του ανθρώπου στο δωµάτιο των 18°C γίνεται µε τους 

θερµοϋποδοχείς του δέρµατός του, τα ειδικά νευρικά σωµάτια που 

ανιχνεύουν τις µεταβολές της θερµοκρασίας του περιβάλλοντος. Τα κύτταρα 

αυτά «ειδοποιούν» τον εγκέφαλο για τη µείωση της θερµοκρασίας µε 

µηνύµατα που αποστέλλουν στο κέντρο των γενικών αισθήσεων του 

εγκεφάλου. Στη συνέχεια, το ειδικό κέντρο ρύθµισης της θερµοκρασίας, µε 

µηνύµατα που αποστέλλει στα αγγεία της επιφάνειας του δέρµατος προκαλεί 

συστολή των αγγείων. 

 

Β2. Σχολικό βιβλίο σελ. 129: «Ένα από τα σηµεία που χρειάζονται 

αποσαφήνιση...της φυσικής επιλογής». 

 

Β3 α) Σχολικό βιβλίο σελ. 101, εικόνα 2.30 

 

β) Σχολικό βιβλίο σελ. 101, εικόνα 2.30 και σελ. 102: «Όταν µάλιστα η κλίση 

του εδάφους...και ερηµοποίηση». 
 

ΘΕΜΑ Γ 

α) «Σε γενικές γραµµές, η ίδια πτωτική τάση...µειώνεται η βιοµάζα του». 

∆ίνεται βιοµάζα βελανιδιών = 5.000 Kg 

 



 

 

Εποµένως βιοµάζα καµπιών = βιοµάζα βελανιδιών x 10% = 5.000 x 10% = 

500 Kg και βιοµάζα πρωτοζώων = βιοµάζα καµπιών x 10% = 500 x 10% = 50 

Kg  
 

 

 

β) Κάθε κάµπια ζυγίζει 2 g και η βιοµάζα των καµπιών είναι  

500 Kg = 500.000 g οπότε ισχύει: 

αριθµός καµπιών = βιοµάζα καµπιών/βάρος µιας κάµπιας=500.000g/2g = 

250.000 κάµπιες 

Αφού σε κάθε κάµπια υπάρχουν 100 πρωτόζωα 

αριθµός πρωτοζώων = 250.000 κάµπιες x 100 πρωτόζωα/κάµπια= 25.000.000 

πρωτόζωα. 

Η πυραµίδα πληθυσµού του οικοσυστήµατος διαµορφώνεται ως εξής: 
 

 

 

 

Σχολικό βιβλίο σελ. 77: «Όταν σε ένα οικοσύστηµα υπάρχουν 

παρασιτικές...των κατώτερων. Μια τέτοια τροφική πυραµίδα χαρακτηρίζεται 

ως ανεστραµµένη» 

 

γ) Σχολικό βιβλίο σελ. 109-110: «Ένα τέτοιο µόριο είναι ...ονοµάζεται 

βιοσυσσώρευση». 

Η συγκέντρωση µιας µη βιοδιασπώµενης ουσίας, όπως το DDT, σε ένα 

τροφικό επίπεδο δίνεται από τη σχέση: 

Συγκέντρωση µη βιοδιασπώµενης ουσίας= Ποσότητα µη βιοδιασπώµενης 

ουσίας (mg)/βιοµάζα τροφικού επιπέδου (Kg).  

Λόγω όσων αναφέραµε για το DDT, η ποσότητά του µεταφέρεται 

αναλλοίωτη από το ένα τροφικό επίπεδο στο άλλο και εποµένως είναι ίδια σε 

όλα τα τροφικά επίπεδα του οικοσυστήµατος. 

Εποµένως, οι ζητούµενες συγκεντρώσεις είναι: 

Συγκέντρωση DDT στις βελανιδιές= Ποσότητα DDT / βιοµάζα 

βελανιδιών=1.000 mg/5.000 Kg=0,2 mg/Kg. 

Συγκέντρωση DDT στις κάµπιες= Ποσότητα DDT / βιοµάζα καµπιών=1.000 

mg/500 Kg= 2 mg/Kg. 

Συγκέντρωση DDT στα πρωτόζωα= Ποσότητα DDT / βιοµάζα 

πρωτοζώων=1.000 mg/50 Kg=20  mg/Kg. 

 

Βελανιδιές 5000 Kg 

Κάµπιες 500 Kg 

Πρωτόζωα 50 Kg 

25.000.000 πρωτόζωα 

250.000 κάµπιες  

10 βελανιδιές 



 

 

δ) Ορισµός είδους για τις βελανιδιές και τις κάµπιες 

Σχολικό βιβλίο σελ. 121: «Το είδος περιλαµβάνει...γόνιµους απογόνους» 

Τα πρωτόζωα είναι µονοκύτταροι ευκαρυωτικοί µικροοργανισµοί που 

αναπαράγονται µε απλή διχοτόµηση (µονογονική αναπαραγωγή) 

Σχολικό βιβλίο σελ. 122: « Στην περίπτωση αυτή...οµαδοποιούνται στο ίδιο 

είδος». 

 

ΘΕΜΑ ∆ 

∆1. Επειδή ήλθε σε επαφή για πρώτη φορά µε το βακτήριο, 

πραγµατοποιήθηκε πρωτογενής ανοσοβιολογική απόκριση. Ενεργοποιήθηκαν 

τα βοηθητικά Τ-λεµφοκύτταρα, τα Β-λεµφοκύτταρα και τα κατασταλτικά Τ-

λεµφοκύτταρα και προκλήθηκε η παραγωγή των βοηθητικών Τ-

λεµφοκυττάρων µνήµης,  των Β -λεµφοκυττάρων µνήµης και των 

πλασµατοκυττάρων.  

(α) Βοηθητικά Τ-λεµφοκύτταρα, επειδή ενεργοποιούνται µέσω 

αντιγονοπαρουσίασης από τα µακροφάγα και η συγκέντρωσή τους παραµένει 

σταθερή κατά την ανοσοβιολογική απόκριση. Καθυστερεί λίγο η 

ενεργοποίησή τους αφού πρόκειται για πρωτογενή ανοσοβιολογική 

απόκριση.  

(β) Βοηθητικά Τ-λεµφοκύτταρα µνήµης, τα οποία παράγονται µετά την 

ενεργοποίηση των βοηθητικών Τ-λεµφοκύτταρα και αποθηκεύονται 

προκειµένου να δράσουν σε επόµενη επαφή µε το ίδιο αντιγόνο. 

 

∆2.  Η ερυθρά προκαλείται από ιό, συνεπώς θα παρουσιάζονταν διαφορές ως 

προς το είδος των Τ-λεµφοκυττάρων που θα δράσουν. Θα ενεργοποιούνταν 

και τα κυτταροτοξικά Τ-λεµφοκύτταρα και θα παράγονταν τα κυτταροτοξικά 

Τ-λεµφοκύτταρα µνήµης, αφού θα υπήρχαν κύτταρα που θα είχαν µολυνθεί 

από ιό. 

 

∆3. Οι αντιµικροβιακές ουσίες που παράγει ο οργανισµός του ανθρώπου 

είναι: οι αντιµικροβιακές ουσίες του πλάσµατος, το συµπλήρωµα και η 

προπερδίνη από τους µηχανισµούς µη ειδικής άµυνας. Στους µηχανισµούς 

ειδικής άµυνας παράγει τα αντισώµατα. Ρόλος: Οι αντιµικροβιακές ουσίες 

του πλάσµατος καταστρέφουν τους µικροοργανισµούς ή ενεργοποιούν τη 

διαδικασία της φαγοκυττάρωσης. Το συµπλήρωµα και η προπερδίνη: σχολ. 

βιβλίο σελ. 34 «Πρόκειται... των µικροβίων» Τα αντισώµατα: σελ. 36 «Η 

σύνδεση αντιγόνου - αντισώµατος... ολοκληρωτική του καταστροφή» και 

σελ. 35 «Τα Β-λεµφοκύτταρα διαφοροποιούνται ... στο ίδιο αντιγόνο». 


