
  
ΚΡΙΤHΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 (ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ) 

Θέμα 1ο 
  
Α.  Να σημειώσετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: 

(Μονάδες 10x2 = 20) 
   

1.   Με τους ομοιοστατικούς μηχανισμούς ρυθμίζονται: 
α.   Το CO2  των πνευμόνων. 
β.   Η αύξηση της γλυκόζης στο αίμα. 
γ.  Το pH του αίματος. 
δ.  Όλα τα παραπάνω 

  
2.   Τα νιτροποιητικά βακτήρια: 

α.   Ζουν στο φυσικό περιβάλλον. 
β.   Ζουν στο εσωτερικό πολυκύτταρων οργανισμών. 
γ.   Είναι ξενιστές ιών. 
δ.   Όλα τα παραπάνω. 

  
3.   Τα πρωτόζωα προκαλούν: 

α.   Πλασμίδιο. 
β.   Δυσεντερία. 
γ.   Ευλογιά. 
δ.   Όλα τα παραπάνω 

  
4.   Οι μύκητες ζουν: 

α.   Ελεύθερα. 
β.   Παρασιτικά. 
γ.   Στα τρόφιμα. 
δ.   Όλα τα παραπάνω 

  
5.   Με την παστερίωση σκοτώνουμε: 

α.   Τα σπόρια των μικροβίων. 
β.   Όλα τα παθογόνα μικρόβια. 
γ.   Όλα τα μη παθογόνα μικρόβια. 
δ.   Όλα τα παραπάνω. 
  

6.   Μεταβολή της ομοιόστασης μπορεί να προκληθεί από: 
α.   το αλκοόλ. 

 



β.   τη θερμοκρασία. 
γ.  τις ακτινοβολίες. 
δ.  Όλα τα παραπάνω. 

  
7.   Οι παθογόνοι μικροοργανισμοί μπορεί να είναι: 

α.   ευκαρυωτικοί. 
β.   προκαρυωτικοί. 
γ.   ιοί. 
δ.   Όλα τα παραπάνω 

  
8.   Οι ενδοτοξίνες: 

α.   βρίσκονται στο αίμα. 
β.   προκαλούν πυρετό. 
γ.   προκαλούν αύξηση της πίεσης του αίματος. 
δ.   προσβάλλουν συγκεκριμένα όργανα. 

  
9.   Τα αντιβιοτικά παράγονται από: 

α.   πρωτόζωα. 
β.   ιούς. 
γ.   φυτά. 
δ.   ζώα. 

  
10.  Ποιο από τα παρακάτω νοσήματα οφείλεται στα βακτήρια: 

α.   ηπατίτιδα Β. 
β.   γονόρροια. 
γ.   έρπητας. 
δ.   τριχομονάδες 

  
Β. Να χαρακτηρίσετε με Σ (Σωστό) ή με Λ (Λάθος) τις παρακάτω προτάσεις 

και να ξαναδιατυπώσετε σωστά τις λανθασμένες.  
(Μονάδες 10x2 = 20) 

  
1.       Όλα τα βακτήρια έχουν κάψα. 
2.       Όλοι οι ιοί έχουν το ένζυμο αντίστροφη μεταγραφάση. 
3.       Μερικοί ιοί έχουν ένα επιπλέον περίβλημα, το έλυτρο, που είναι 

πρωτεϊνικής σύστασης. 
4.       Η είσοδος ενός παθογόνου μικροοργανισμού στον άνθρωπο 

ονομάζεται λοίμωξη. 
5.       Οι ενδοτοξίνες εκκρίνονται από το κυτταρικό τοίχωμα. 
6.       Το κρύο ενεργοποιεί ειδικά νευρικά σωμάτια που βρίσκονται στο 

αίμα. 
7.       Το πλασμίδιο μεταδίδεται με τα κουνούπια και προκαλεί ελονοσία. 
8.       Οι αποικοδομητές είναι παράσιτα. 
9.       Τα πρωτόζωα αναπαράγονται μονογονικά με εκβλάστημα. 
10.   Οι ιοί προσβάλλουν και φυτικά κύτταρα. 



   
Α. Να τοποθετήσετε ένα (+) στο μικρόβιο που προκαλεί την κάθε ασθένεια: 

(Μονάδες 5) 
  

   
Β. Να δώσετε τους ορισμούς των εννοιών: παθογόνα μικρόβια, παράσιτα, 

ξενιστής,  μόλυνση. 
(Μονάδες 5) 

  
Γ.   Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να ικανοποιεί μια ασθένεια για να θεωρηθεί 

λοιμώδης. 
(Μονάδες 10) 

   
Θέμα 3ο 
   
Α. Να περιγράψετε τον πολλαπλασιασμό των ιών που έχουν ως γενετικό 

υλικό RNA. 
(Μονάδες 10) 

  
Β. Ποια νοσήματα μεταδίδονται με τη σεξουαλική επαφή και σε ποια 

μικρόβια οφείλονται. 
(Μονάδες 7) 

  
Γ.   Ποιες είναι οι διαδοχικές αντιδράσεις που γίνονται στον άνθρωπο για να 

διατηρηθεί η θερμοκρασία του σώματος σταθερή, όταν στο περιβάλλον 
υπάρχει θερμοκρασία μεγαλύτερη από αυτή του σώματος.  

(Μονάδες 8) 
   

Θέμα 4ο 
   
Σε μια ορισμένη ποσότητα γάλακτος, που υφίσταται θερμική επεξεργασία 
προκειμένου να παστεριωθεί, περιέχονται αρχικά 5 βακτήρια. Μετά την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας παστερίωσης το γάλα παραμένει εκτός 

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΙΟΙ ΒΑΚΤΗΡΙΑ ΜΥΚΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΖΩΑ 
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Θέμα 2ο 



συντήρησης. Διαπιστώνεται ότι μετά από 2 ώρες στο γάλα περιέχονται 27 
βακτήρια. Αν κατά την παστερίωση κάποια βακτήρια επιβίωσαν με τη μορφή 
ενδοσπορίων, των οποίων η βλάστηση αρχίζει 30 min από τη στιγμή που το 
γάλα παρέμεινε σε συνθήκες περιβάλλοντος, να βρείτε πόσα βακτήρια 
θανατώθηκαν κατά τη φάση της παστερίωσης. Δίνεται ότι τα βακτήρια 
διαιρούνται κάθε 15 min και ότι ο αριθμός των βακτηρίων δεν αυξάνει κατά 
τη θερμική επεξεργασία του γάλακτος. 

(Μονάδες 15) 
  
  

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
  


