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ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 
 

 
Θέµα 1ο 
 
Α. 
1. Τα βακτήρια διαθέτουν: κυτταρικό τοίχωµα (β). 
2. Το Μεσογειακό κλίµα χαρακτηρίζεται από: θερµό και ξηρό καλοκαίρι 
και ήπιο, υγρό χειµώνα (β). 

3. Οι οροί που χρησιµοποιούνται για την παθητική ανοσοποίηση, 
περιέχουν: έτοιµα αντισώµατα (γ). 

4. Ως «τρύπα του όζοντος» χαρακτηρίζουµε: τη µείωση του πάχους της 
στιβάδας του όζοντος στα ανώτερα στρώµατα της ατµόσφαιρας (β). 

5. Στον κύκλο του νερού συµµετέχει άµεσα: η διαπνοή των φυτών (γ). 
 
 
Β. 

α. αντιβιοτικό ! 2. αντιµικροβιακός παράγοντας 
β. εµβόλιο ! 6. ενεργητική ανοσία 
γ. καφεϊνη! 3. εθισµός 
δ. µετάγγιση αίµατος! 1. µετάδοση ιού του AIDS 
 
 

Θέµα 2ο 
 
A. 
 Η συγκέντρωση µεγάλων ποσοτήτων τοξικών ουσιών στους ανώτερους 

καταναλωτές ονοµάζεται βιοσυσσώρευση. Το φαινόµενο αυτό 
παρατηρείται σε περιπτώσεις ουσιών που δε βιοδιασπώνται, όπως το 
εντοµοκτόνο DDT. 

 
Β. 
1. Αλλεργία είναι η υπερευαισθησία του ανοσοποιητικού συστήµατος σε 

αντιγόνα που φυσιολογικά δε δηµιουργούν προβλήµατα. Τέτοια 
αντίδραση προκαλείται από τα αλλεργιογόνα. 

2. Βιοκοινότητα είναι το σύνολο των πληθυσµών διαφορετικών ειδών 
που συνυπάρχουν και αλληλεπιδρούν σε συγκεκριµένο χώρο όπου 
µαζί µε τα αβιοτικά στοιχεία του περιβάλλοντος, συγκροτούν το 
οικοσύστηµα. 

3. Στην βιόσφαιρα οι οργανισµοί δεσµεύουν άνθρακα από την 
ατµόσφαιρα µε τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης, ενώ το άζωτο µε τη 
διαδικασία της Αζωτοδέσµευσης. 
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Θέµα 3ο 
 
1. Όταν ένας παθογόνος παράγοντας καταφέρει να ξεπεράσει τους 

φυσικούς φραγµούς και να προσβάλλει τον ανθρώπινο οργανισµό τότε, 
µεταξύ άλλων συµβαίνουν: 
β. ενεργοποίηση µακροφάγων (φαγοκυττάρων). 
ε.  αναγνώριση αντιγόνου από ΤΗ (Τ4) λεµφοκύτταρα. 
δ.  ενεργοποίηση Β-λεµφοκυττάρων 
α.  παραγωγή αντισωµάτων 
γ. αντίδραση αντιγόνου � αντισώµατος. 
 

2. Η απάντηση βρίσκεται στο Σχολικό βιβλίο και συγκεκριµένα στη σελίδα 
108: «Αντισώµατα ονοµάζονται τα µόρια των πρωτεϊνών���. οι 
µικρότερες αλυσίδες καλούνται ελαφριές ή L-αλυσίδες (Light)». 

 
3. Ο ιός HIV που προκαλεί το AIDS, παρεµποδίζει το ακόλουθο βήµα της 
ανοσοβιολογικής απάντησης: 
ε.  αναγνώριση αντιγόνου από ΤΗ (Τ4) λεµφοκύτταρα. 

 
 
Θέµα 4ο 
 

1. Η τροφική αλυσίδα που συγκροτείται είναι η ακόλουθη: 
 

Φυτοπλαγκτόν →→→→ ζωοπλαγκτόν →→→→ σαρδέλες →→→→ λαυράκια →→→→ γλάροι 
 

2. Βιοµάζα πληθυσµού σαρδέλας = 100 Kg 
Θεωρούµε τη βιοµάζα ανάλογη της ενέργειας, οπότε θα χρησιµοποιή- 
σουµε το ποσοστό 10% 

 
Φυτοπλαγκτόν →→→→ ζωοπλαγκτόν →→→→ σαρδέλες →→→→ λαυράκια →→→→ γλάροι 
   10.000 Kg  1000 Kg      100 Kg        10 Kg      1 Kg 
 
Άρα: Βιοµάζα Λαυρακίων = 10 Kg 
  Βιοµάζα Φυτοπλαγκτού= 10.000 Κg 
 
3.  Ο Γλάρος µπορεί να τρώει εκτός από λαυράκια και σαρδέλες. 
Οπότε όταν τρώει λαυράκια (καταναλωτές 3ης τάξης), συµπεριφέρεται 
ως καταναλωτής 4ης τάξης, ενώ όταν τρώει σαρδέλες (καταναλωτές 2ης 
τάξης), συµπεριφέρεται ως καταναλωτής 3ης τάξης. 
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