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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 

 

ΘΕΜΑ Α 

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε µίας από τις παρακάτω 

ηµιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί ση 

λέξη ή στη φράση η οποία συµπληρώνει σωστά την ηµιτελή πρόταση. 

Α1. Μεταξύ των ατόµων ενός πληθυσµού επιβιώνουν 

α. τα πιο δυνατά άτοµα 

β. αυτά που έχουν προσαρµοστικό πλεονέκτηµα 

γ. αυτά που έχουν χρήσιµα χαρακτηριστικά 

δ. αυτά που κληρονόµησαν ευνοϊκά επίκτητα χαρακτηριστικά 

       Μονάδες 5 

 

Α2. Σε ένα υδάτινο οικοσύστηµα παρατηρείται ευτροφισµός αν 

α. αυξάνεται το διαλυµένο στο νερό οξυγόνο 

β. µειώνεται η βιοµάζα του φυτοπλαγκτού 

γ. αυξάνεται η συγκέντρωση της αµµωνίας 

δ. αυξάνονται τα ψάρια στα ανώτερα τροφικά επίπεδα   

   

       Μονάδες 5 

 

Α3. Τα νιτρικά ιόντα του εδάφους µπορούν να 

α. καταλήξουν σε ρηχά θαλάσσια ιζήµατα 

β. απορροφηθούν από τους αποικοδοµητές 

γ. καταναλωθούν από τα ζώα 

δ. να δεσµευθούν από τα νιτροποιητικά βακτήρια 

      Μονάδες 5 

 

Α4. Η κατάταξη των αµυντικών µηχανισµών µπορεί να γίνει µε κριτήριο 

α. τον βαθµό αποτελεσµατικότητας 

β. την δράση τους έναντι του ίδιου του µικροβίου ή µόνο των ουσιών 

που παράγει 

γ. τους ιστούς στους οποίους δρουν 



 

 

δ. τη δράση τους πριν ή µετά την µόλυνση 

      Μονάδες 5 

 

Α5. Σύµφωνα µε τον Λαµάρκ: 

α. η ουρά µιας µαϊµούς θα γίνει σταδιακά κοντή αν δεν την 

χρησιµοποιεί 

β. µέσα από µακροχρόνιες διαδικασίες, ένα βακτήριο µπορεί να 

εξελιχθεί σε άνθρωπο αλλά και ο άνθρωπος σε κουνέλι 

γ. δεν είναι σωστός ο ισχυρισµός ότι ο τυφλοπόντικας δεν βλέπει 

καλά γιατί δεν του χρειάζεται  στο περιβάλλον που ζει 

δ. τα δόντια των οργανισµών αλλάζουν ανάλογα µε το είδος της 

τροφής που καταναλώνουν, αλλά αυτό δεν κληροδοτείται στους 

απογόνους.  

Μονάδες 5 

 

ΘΕΜΑ Β 

Να απαντήσετε στις ερωτήσεις 

Β1. Τρία είδη, τα είδη Β1, Β2, Β4 ανήκουν στην ίδια οικογένεια ενώ δυο 

άλλα, τα είδη Β3 και Β5 ανήκουν σε διαφορετικές τάξεις της ίδια κλάσης. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία αυτά, ποια είδη αναµένετε να παρουσιάζουν 

περισσότερες οµοιότητες µεταξύ τους: τα είδη Β1, Β2 και Β4 ή τα είδη Β3 

και Β5; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

Μονάδες 5 

 

Β2. Με την ανακοίνωση απεργιακών κινητοποιήσεων των συνεργείων 

καθαριότητας των δήµων, το υπουργείο υγείας προειδοποίησε τους 

κατοίκους για τον κίνδυνο ανάπτυξης µολυσµατικών ασθενειών, αν τα 

σκουπίδια παραµείνουν στους κάδους µεγάλο χρονικό διάστηµα. Ο 

εκπρόσωπος των απεργών χαρακτήρισε την κίνηση αυτή υπερβολική, 

αφού πρόκειται κυρίως για οικιακά απορρίµµατα.  Είναι δικαιολογηµένη η 

αντίδραση του υπουργείου; Μια πετρελαιοκηλίδα σε ένα υδάτινο 

οικοσύστηµα, στην οποία έγινε άµεση παρέµβαση αποµάκρυνσής της από 

οικολογικές οργανώσεις, θα ήταν πιο επικίνδυνος ρύπος για το 

οικοσύστηµα; Εξηγείστε. 

Μονάδες 7 

 

 



 

 

Β3. Ένα άτοµο άνθρακα είναι µέρος µιας οργανικής ένωσης στον 

οργανισµό καταναλωτή τρίτης τάξης, σε αλυσίδα µε πέντε τροφικά 

επίπεδα. Ποιες πορείες µπορεί να ακολουθήσει αυτό το άτοµο µέχρι να 

ξαναγίνει διαθέσιµο ως µέρος οργανικής ένωσης του οργανισµού του 

παραγωγού της συγκεκριµένης αλυσίδας; 

Μονάδες 8 

 

Β4. Ποιά στάδια ακολουθεί ο ιός HIV από την είσοδό του στον οργανισµό 

µέχρι να βρεθεί σε λανθάνουσα κατάσταση; 

Μονάδες 5 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Σε ένα υδάτινο οικοσύστηµα ισχύουν οι ακόλουθες τροφικές σχέσεις: 

Οι καραβίδες και οι γαρίδες που ζουν σ' αυτό τρέφονται µε φυτοπλαγκτόν 

Τα ψάρια τρέφονται µε γαρίδες, τα νερόφιδα τρώνε καραβίδες, ενώ τα 

φυτοφάγα έντοµα τρέφονται µε υδρόβια φυτά.  

Οι βάτραχοι της περιοχής τρέφονται µε τα φυτοφάγα έντοµα, ενώ οι 

πελαργοί τρέφονται µε βατράχους, νερόφιδα, ψάρια και καραβίδες. 

Γ1. Να σχεδιάσετε το τροφικό πλέγµα της περιοχής. 

Μονάδες 5 

 

Γ2. Να γράψετε τις τροφικές αλυσίδες και να κατατάξετε όλους τους 

οργανισµούς που αναφέρονται παραπάνω σε όλα τα δυνατά τροφικά 

επίπεδα. 

Μονάδες 7 

 

Γ3. Μία νόσος αφανίζει, πρακτικά, τις καραβίδες. Να εξηγήσετε τι θα 

συµβεί στο φυτοπλαγκτόν, στις γαρίδες και στα νερόφιδα. 

Μονάδες 6 

 

Γ4. Σε µικρή απόσταση από το υδάτινο οικοσύστηµα υπάρχουν 

καλλιεργήσιµες εκτάσεις όπου χρησιµοποιούνται µεγάλες ποσότητες µη 

βιοδιασπώµενου εντοµοκτόνου. Ποιά χαρακτηριστικά έχει η ουσία αυτή 

και ποιό φαινόµενο προκαλεί καταλήγοντας στο υδάτινο οικοσύστηµα; 

Ποιοί από τους οργανισµούς του παραπάνω οικοσυστήµατος κινδυνεύουν 

περισσότερο από την ουσία αυτή; Εξηγείστε. 

Μονάδες 7 

 



 

 

ΘΕΜΑ ∆ 

Στο ακόλουθο σχήµα, η πρώτη καµπύλη παριστάνει τη συγκέντρωση των 

ιντερφερονών, ενώ η δεύτερη τη συγκέντρωση των αντισωµάτων στο αίµα 

ενός ανθρώπου. 

Συγκέντρωση 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

χρόνος (σε ηµέρες) 

 

∆1. Ο άνθρωπος αυτός έχει προσβληθεί από ιό ή βακτήριο; Αιτιολογείστε 

την απάντησή σας. 

Μονάδες 5 

 

∆2. Ερµηνεύοντας τη µορφή των δύο καµπυλών, να εξηγήσετε ποιό είδος 

ανοσοβιολογικής απόκρισης εκτελεί το συγκεκριµένο άτοµο. Θα 

εµφανίσει συµπτώµατα της νόσου; 

Μονάδες 7 

 

∆3. Η χορήγηση αντιβιοτικού θα είναι αποτελεσµατική για την 

αντιµετώπιση των συµπτωµάτων ή όχι και γιατί; 

Μονάδες 5 

 

∆4. Το άτοµο αυτό, ένα µήνα µετά τη µόλυνσή του από το εν λόγω 

µικρόβιο, εµφανίζει χαµηλή αρτηριακή πίεση και πυρετό. Η χορήγηση 

αντιβιοτικού δεν έχει καµιά επίδραση στην κατάσταση του ασθενούς. Πώς 



 

 

εξηγείται το γεγονός αυτό; Θα µπορούσε να είναι αποτέλεσµα της δράσης 

της φυσικής επιλογής; 

Μονάδες 8 
                             

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ(για τους εξεταζόµενους) 

1. Στο τετράδιό σας να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά 

(ηµεροµηνία, εξεταζόµενο µάθηµα). Να µην αντιγράψετε 

τα θέµατα στο τετράδιο. 

2. 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. 

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα. 

4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας µόνο µε µπλε ή µόνο µε 

µαύρο στυλό. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε µολύβι µόνο 

για σχέδια, διαγράµµατα και πίνακες. 

5. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των 

φωτοαντιγράφων. 

 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

 

 

 


