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ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ  
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΜΑΪΟΥ 2003 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ  

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
 

ΘΕΜΑ 1ο 
Στις ερωτήσεις 1-5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα του 
το  γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 
1. Τα κύτταρα που παράγουν ιντερφερόνες έχουν µολυνθεί από: 

α. βακτήρια  
β. ιούς 
γ. πλασµώδια 
δ. πρωτόζωα. 

Μονάδες 5 
2. Η σύφιλη  οφείλεται σε: 

α. βακτήρια  
β. πρωτόζωα 
γ. µύκητες 
δ. ιούς.  

Μονάδες 5 
3. Ως καταναλωτές πρώτης τάξεως χαρακτηρίζονται: 

α. τα σαρκοφάγα ζώα 
β. τα βακτήρια και οι µύκητες 
γ. τα φυτοφάγα ζώα 
δ. οι αποικοδοµητές. 

Μονάδες 5 
4. Το φυτοπλαγκτόν ανήκει:    

α. στους παραγωγούς 
β. στους καταναλωτές 
γ. στους αποικοδοµητές 
δ. στα πρωτόζωα. 

Μονάδες 5 
5. Τα λοιµώδη νοσήµατα οφείλονται:  

α. στην υπεριώδη ακτινοβολία  
β. σε ακραίες τιµές θερµοκρασίας 
γ. σε παθογόνους µικροοργανισµούς 
δ. στη ρύπανση της ατµόσφαιρας. 

Μονάδες 5 
 
ΘΕΜΑ 2ο  
1. Τι είναι τα δερµατόφυτα; 

Μονάδες 5 
 

2. Με ποιους τρόπους µεταδίδεται το AIDS; 
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Μονάδες 4 
 

3. Να ορίσετε το φαινόµενο της αλλεργίας. 
Μονάδες 5 

 

4. Τι ονοµάζεται οικοσύστηµα; 
Μονάδες 6 

 

5. Να αναφέρετε τις συνέπειες του φαινοµένου της όξινης βροχής. 
Μονάδες 5 

 

ΘΕΜΑ 3ο 
 

Α. ∆υο οικολογικοί τρόποι εµπλουτισµού του εδάφους µε άζωτο είναι η χρήση των 
περιττωµάτων των ζώων (κοπριά) και η αµειψισπορά. Να περιγράψετε τις  
διεργασίες, µε τις οποίες οι δυο αυτοί τρόποι συµβάλλουν στον εµπλουτισµό του 
εδάφους σε νιτρικά ιόντα. 

Μονάδες 16 
 

Β. Η χρήση χηµικών λιπασµάτων οδηγεί στο φαινόµενο του ευτροφισµού. Να 
εξηγήσετε το φαινόµενο αυτό. 

Μονάδες 9 
ΘΕΜΑ 4ο  
Ένας άνθρωπος µολύνεται από έναν ιό για πρώτη φορά. Το παρακάτω διάγραµµα 
απεικονίζει τις συγκεντρώσεις αντιγόνων και αντισωµάτων αυτού του ανθρώπου κατά 
τη διάρκεια της λοίµωξης.  
 

 

1. Ποια καµπύλη αντιστοιχεί στα αντιγόνα και ποια στα αντισώµατα; 
Μονάδες 3 

Να εξηγήσετε την απάντησή σας. 
Μονάδες 10 
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2. Πώς συµβάλλει ο πυρετός στην καταπολέµηση του ιού από τον οποίο µολύνθηκε ο 
συγκεκριµένος άνθρωπος;  

Μονάδες 6 
 

3. Στην περίπτωση που ο άνθρωπος αυτός µολυνθεί για δεύτερη φορά από τον ίδιο 
ιό, να αναφέρετε ποια κύτταρα του ανοσοβιολογικού του µηχανισµού θα 
ενεργοποιηθούν. 

Μονάδες 6 
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


