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ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
∆ΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ: 
 ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 1ο 
Α.  

1. Σωστή η γ 
2. Σωστή η γ 
3. Σωστή η α 

 
Β.  

1. Σελ. 75-76 (Σχολικού Βιβλίου): 
 
Παραγωγοί: Παγιδεύουν την ηλιακή ενέργεια και την χρησιµοποιούν για τη 

µετατροπή απλών ανόργανων ενώσεων (CΟ2, H2Ο), σε 
οργανικές ενώσεις, πλούσιες σε ενέργεια (φωτοσύνθεση). 
Ταυτόχρονα παράγουν και οξυγόνο µε το οποίο εµπλουτίζουν 
την ατµόσφαιρα. 

Καταναλωτές: Εξασφαλίζουν την ενέργεια που τους είναι απαραίτητη 
τρώγοντας άλλους οργανισµούς. 

Αποικοδοµητές: Εξασφαλίζουν ενέργεια µετατρέποντας οργανικές ουσίες που 
υπάρχουν στη νεκρή οργανική ύλη, σε απλές ανόργανες, οι 
οποίες µπορούν να ξαναχρησιµοποιηθούν από τους 
παραγωγούς. 

 
2. Σελ. 18 - 19: "Ορισµένα είδη βακτηριδίων ... τον κύκλο ζωής του είδους του". 

 
ΘΕΜΑ 2ο 
 
1.  

α. Σελ. 15-16: "Ο πολλαπλασιασµός του ιού γίνεται επίσης ... λυσιγονικός 
κύκλος". 

 
β. Σελ. 16:  Όταν το νουκλεϊκό οξύ του ιού ... αλυσίδας". 

Σηµείωση: Μπορεί επίσης να αναφερθεί σελ. 48:"... Τό δίκλωνο DNA ... έτοιµα 
να µολύνουν άλλα (όχι Τ λεµφοκύτταρα) κύτταρα". 

 
2.  Σελ. 86 - 87: "Τα οικοσυστήµατα δεν ... είναι ανάλογες". 
 
3. Σελ. 84: "Στον κύκλο του άνθρακα ... στον ατµοσφαιρικό αέρα". 

Σηµείωση: Μπορεί επίσης να αναφερθεί από τη σελ. 105 (Φαινόµενο του 
θερµοκηπίου): 'Ένα µέρος της ... αρνητικά στους οργανισµούς". 
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ΘΕΜΑ 3ο  
1. Σελ. 51: «Όσοι εκτεθούν στον ιό ... εισέλθει σ' αυτά». 

Σηµείωση: Μπορεί επίσης να αναφερθεί σελ. 50: «∆εν έχει παρατηρηθεί... 
(κοριούς, ψείρες)». ∆ικαιολόγηση: «στο σάλιο, στα δάκρυα, στον ιδρώτα 
παρατηρείται µειωµένη µεταδοτικότητα, επειδή η συγκέντρωση του ιού σ' αυτά 
είναι µικρή». 
 

2. Σελ. 35: «Με την εµφάνιση ... του µακροφάγου». 
Επίσης σελ. 37: «Τα αντισώµατα συνδεδεµένα ... τον καταστρέφουν». Αυτό 
επιτυγχάνεται µε τη διαδικασία της φαγοκυττάρωσης κατά την οποία ... σελ. 30 «... 
παγιδεύουν του µικροοργανισµούς ... λυσοσώµατά τους» και σελ. 32: "Κατά τη 
φλεγµονή η συγκέντρωση φαγοκυττάρων ... µικροοργανισµών". 

 
3. α.  Μεταµοσχεύσεις Σελ. 40: «Όταν ένας ζωντανός ... δέκτη σε λειτουργία» 

β. Αυτοανοσία, Σελ. 40: «Υπάρχουν περιπτώσεις ... ανοσοποιητικός 
µηχανισµός» και Σελ. 41 "... Τα Τ λεµφοκύτταρα ... από αυτά". 

γ.  Αλλεργία Σελ. 41: «Σε ορισµένα άτοµα ... συµπτώµατα της αλλεργίας». 
 
ΘΕΜΑ 4ο 
1. Υδρόβιοι φωτοσυνθετικοί οργανισµοί: Τα λιπάσµατα από τα χωράφια 

παρασύρονται από τα νερά της βροχής και φθάνουν στη γειτονική λίµνη. Αυτό 
σηµαίνει αύξηση των νιτρικών και φωσφορικών ενώσεων στην λίµνη που οδηγεί 
αρχικά σε υπερανάπτυξη των παραγωγών. Στη συνέχεια οι παραγωγοί µειώνονται 
λόγω της αύξησης του ζωοπλαγκτού που ακολουθεί αµέσως µετά, για το οποίο 
αποτελούν τροφή και επειδή βρισκόµαστε στο τέλος της περιόδου των 
βροχοπτώσεων οπότε και η συρροή λιπασµάτων σταµατά. 

 
Ζωοπλαγκτό: Aρχικά αυξάνεται επειδή το φυτοπλαγκτό που είναι η τροφή του, 
είχε επίσης αυξηθεί, αλλά φυσικά µε µια "διαφορά φάσης" από αυτό που οφείλεται 
στο χρόνο που χρειάζεται για να αφοµοιωθεί και να αξιοποιήσει τη διαθέσιµη σε 
αυτό ενέργεια. Στη συνέχεια µειώνεται λόγω της αύξησης των ψαριών που 
ακολουθεί, τα οποία αποτελούν τους θηρευτές τους. 

 
Ψάρια: Αρχικά αυξάνονται λόγω αύξησης της τροφής τους, δηλαδή του 
ζωοπλαγκτού, επίσης µε µια "διαφορά φάσης" από αυτό. Στη συνέχεια όµως 
παρατηρούµε µία απότοµη µείωση στον αριθµό των ψαριών η οποία οφείλεται σε 
ασφυξία από έλλειψη οξυγόνου. Η έλλειψη αυτή του οξυγόνου επήλθε λόγω της 
προηγούµενης αύξησης των παραγωγών και του ζωοπλαγκτού και της 
συνεπακόλουθης αύξησης των αποικοδοµητών στη λίµνη, πράγµα που οδήγησε σε 
υπερκατανάλωση οξυγόνου. 

 
2. Σελ. 110-112:"... και τα λιπάσµατα που παρασύρονται από τα νερά της βροχής ... 

ευτροφισµός ... και έχουν µεγάλο αριθµό παραγωγών". 
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3. Αποικοδοµητές 
Γνωρίζουµε ότι οι αποικοδοµητές τρέφονται µε την νεκρή οργανική ύλη όλων των 
οργανισµών του οικοσυστήµατος. Όσο λοιπόν αυξάνει ο αριθµός τους, τόσα 
περισσότερα πτώµατα θα αποτελούν τροφή για τους αποικοδοµητές.  
Άρα: Αρχικά ο αριθµός των αποικοδοµητών ήταν σταθερός. Όµως λίγο µετά την 
αύξηση των υδρόβιων φωτοσυνθετικών οργανισµών θα ξεκινήσει η αύξηση των 
αποικοδοµητών. Η αύξηση αυτή θα ελαττώσει το ρυθµό της σιγά - σιγά, αλλά οι 
αποικοδοµητές θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα, τροφοδοτούµενοι στη συνέχεια 
από τα πτώµατα του ζωοπλαγκτού και των ψαριών. 
Η ελάττωση αυτή στο ρυθµό της αύξησης των αποικοδοµητών και η 
σταθεροποίηση του αριθµού τους σε υψηλά επίπεδα δικαιολογείται από το γεγονός 
ότι ο συνολικός αριθµός ζωοπλαγκτού και ψαριών της λίµνης είναι εξ' αρχής 
µικρότερος από αυτόν των φωτοσυνθετικών οργανισµών. 
Μετά όµως και τη µείωση του αριθµού του ζωοπλαγκτού και των ψαριών ο 
αριθµός των ατόµων των αποικοδοµητών θα µειωθεί, λόγω µείωσης των 
συνολικών οργανισµών του οικοσυστήµατος, άρα και της νεκρής οργανικής ύλης 
που τους παρέχεται ως τροφή. 


