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ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ’ ΤΑΞΗΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 

 

Θέµα 1
ο
 

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό από την κάθε µια από τις 

παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα το γράµµα που 

δηλώνει την φράση ή λέξη που συµπληρώνει σωστά την ηµιτελή 

πρόταση. 

1) Ένα νόσηµα χαρακτηρίζεται λοιµώδες σύµφωνα µε τα κριτήρια του 

α. Κοχ 

β. Μέντελ 

γ. Παστέρ 

δ. Φλέµινγκ 

Μονάδες 5 

2) Τα ανθρώπινα θηλώµατα οφείλονται σε 

α. Ιό 

β. Βακτήριο 

γ. Μύκητα 

δ. Πρωτόζωο 

Μονάδες 5 
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3) Στους δευτερογενείς ρύπους ανήκει 

α. Το όζον (O3) 

β. Το µονοξείδιο του άνθρακα (CO) 

γ. Οι υδρογονάνθρακες  (H/C) 

δ. Τα οξείδια του αζώτου (NOX) 

Μονάδες 5 

4) Τα νιτρικά ιόντα απελευθερώνονται στο περιβάλλον µε την 

διαδικασία 

α. Της βιολογικής αζωτοδέσµευσης 

β. Της ατµοσφαιρικής αζωτοδέσµευσης 

γ. Της νιτροποίησης 

δ. Όλα τα παραπάνω 

Μονάδες 5 

5) Μέσω των στοµάτων των φύλλων επιτελούνται οι λειτουργίες  

α. Της ανταλλαγής των αερίων κατά την διαδικασία της αναπνοής και 

της φωτοσύνθεσης 

β. Της διαπνοής 

γ. Τα α και β 

δ. Κανένα από τα παραπάνω 

Μονάδες 5 
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Θέµα 2
ο
 

Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις 

1. Τι µελετά η επιστήµη της οικολογίας; 

Μονάδες 5 

2. Ποια είναι η προέλευση του εδάφους; 

Μονάδες 4 

3. Ποια είναι τα αίτια ρύπανσης του εδάφους; 

Μονάδες 8 

4. Ποιες ουσίες χαρακτηρίζονται ως τοξίνες  πώς  διακρίνονται και 

ποιες οι επιπτώσεις τους; 

Μονάδες 8 

Θέµα 3
ο 

1. Τι ορίζεται ως πρωτογενής παραγωγικότητα; 

Μονάδες 5 

2. Να εξηγήσετε ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός   φρυγανικού 

οικοσυστήµατος. 

Μονάδες 6 

3. Να αναλύσετε τα αίτια της εµφάνισης ερηµικού οικοσυστήµατος 

και  τα αίτια της εµφάνισης ερηµοποιηµένου οικοσυστήµατος; 

Μονάδες 8 

4. Ποιες πιστεύετε ότι είναι οι επιπτώσεις της πυρκαγιάς στο 

µεσογειακό οικοσύστηµα; 

Μονάδες 6 
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Θέµα 4
ο 

Σε ένα σχολείο µια µαθήτρια νόσησε από  την ηπατίτιδα Α και 

µεταφέρθηκε στο νοσοκοµείο της περιοχής. Η ηπατίτιδα Α 

µεταδίδεται δια µέσου της τροφής αλλά και µέσω της κοινής χρήσης 

τουαλέτας. Για την ηπατίτιδα Α υπάρχει εµβόλιο, αλλά η µαθήτρια 

δεν είχε εµβολιαστεί. Προκειµένου να θεραπευτεί γρήγορα οι 

θεράποντες γιατροί της χορήγησαν ορό. 

1. Τι είναι ορός και πώς αυτός συµβάλλει στην θεραπεία από την 

ηπατίτιδα Α; 

Μονάδες 4 

2. Ποια από τις παρακάτω καµπύλες (α ή β) πιστεύετε ότι δείχνει 

αντιπροσωπευτικά τον αριθµό των αντισωµάτων έναντι της 

ηπατίτιδας Α στον οργανισµό της µαθήτριας και γιατί;  

Μονάδες 8 
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3. Ποια κύτταρα και µε ποια σειρά θα ενεργοποιηθούν στο 

ανοσοβιολογικό σύστηµα της µαθήτριας προκειµένου να 

καταπολεµηθεί ο ιός; 

Μονάδες 5 

4. Ποιες µεθόδους πρόληψης πιστεύετε ότι θα υιοθετήσει η σχολική 

µονάδα και οι οικογένειες των υπόλοιπων µαθητών προκειµένου να 

µην νοσήσουν από την ηπατίτιδα Α; 

Μονάδες 8 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
 

 


