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ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ  
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΜΑΪΟΥ 2003 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ  

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 
 

ΘΕΜΑ 1ο 
 

1. Σωστό το β 
2. Σωστό το α 
3. Σωστό το γ 
4. Σωστό το α 
5. Σωστό το γ 

 
ΘΕΜΑ 2ο  
 

1. Σχολ. Βιβλ. Σελ. 13. Τα δερµατόφυτα αποτελούν µια ειδική κατηγορία µυκήτων 
που προσβάλουν το δέρµα (µυκητίαση)…..έντονο κνησµό. 

 
2. Σχολικό Βιβλίο Σελ. 47-48. Μετάδοση της ασθένειας. Στον οργανισµό ……… την 

µετάδοση της ασθένειας 
 
3. Σχολικό Βιβλίο σελ, 41.  

Η ενεργοποίηση του ανοσοβιολογικού συστήµατος….ονοµάζονται αλλεργιογόνα. 
 

4. Σχολ. Βιβλ σελ 69.  
Το οικοσύστηµα είναι……..µεταξύ τους.  
Σχολ. Βιβλ. σελ 72.  
Το οικοσύστηµα είναι ένα σύστηµα µελέτης……. µικροοργανισµών.  
 

5. Σχολ. Βιβλ. σελ 107.  
Εξαιτίας του φαινοµένου της όξινης βροχής……..επιφανειές τους. 
Σχολ. Βιβλ σελ 101.  
Η οξινη βροχή είναι ένας από τους λόγους που προκαλείται ερηµοποίηη των 
οικοσυστηµάτων.  
 

ΘΕΜΑ 3ο 
 
Α. Σχολ. Βιβλιο σελ. 86, 88. Τα περιττώµατα των ζώων περιέχουν αζωτούχες 

ενώσεις. Οι οποίες διασπώνται από τους αποικοδοµήτες του εδάφους µέσα από µια 
διαδικασία που καταλήγει στην παραγωγή αµµωνίας. Η αµµωνία που 
συγκεντρώνεται στο έδαφος, µετατρέπεται τελικά σε νιτρικά ιόντα τα οποία 
παραλαµβάνονται από τα φυτά. Η αµειψισπορά είναι η εναλλαγή σιτηρών και 
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ψυχανθών. Τα ψυχανθή στις ρίζες τους (σε ειδικά εξογκώµατα, τα φυµάτια) 
φέρουν συµβιωτικά βακτηρίδια που έχουν την ικανότητα να δεσµεύουν το 
ατµοσφαιρικό άζωτο και το µετατρέπουν σε νιτρικά ιόνια. 
 

Β. Σχολ. Βιβλ. 88, 109.  
Τα χηµικά λιπάσµατα αντικατέστησαν τα χηµικά και µάλιστα χρησιµοποιούνται 
σε τεράστιες ποσότητες. Ωστόσο λιγότερο από το ένα τρίτο προσλαµβάνεται από 
τα καλλιεργούµενα φυτά. Το υπόλοιπο παρασύρεται από τη βροχή και καταλήγει 
στα γλυκά ή θαλασσινά νερά.(σελ.88) Επειδή όµως …….από ασφυξία. (σελ 109) 
 

ΘΕΜΑ 4ο  
 

 

1. Η καµπύλη (Α) 
 
Η καµπύλη (Α) αντιστοιχεί στα αντιγόνα και η καµπύλη (Β) στα αντισώµατα. Η 
είσοδος του αντιγόνου προκαλεί ανοσοβιολογική απόκριση και παραγωγή 
αντισωµάτων. Επειδή πρόκειται για πρωτογενή ανοσοβιολογική απάντηση η 
παραγωγή αντισωµάτων καθυστερεί (10η µέρα). Καθώς η συγκέντρωση των 
αντισωµάτων αυξάνεται καταπολεµούν τους ιούς οπότε και µειώνεται η 
συγκέντρωση των ιών. Αφού καταπολεµηθούν όλοι οι ιοί η συγκέντρωση των 
αντισωµάτων αρχίζει και µειώνεται.  

 
2. Ο πυρετός ανήκει στους µηχανισµούς που αντιµετωπίζουν τους µικροοργανισµούς 

µετά την είσοδό τους στον ανθρώπινο οργανισµό.  
Σχολ. Βιβλ. σελ. 34.  
• Ενεργοποίηση φαγοκυττάρων 
•  Παρεµπόδιση της λειτουργίας των ενζύµων των κυττάρων του οργανισµού, η 

οποία έχει ως αποτέλεσµα την αναστολή του πολλαπλασιασµού των ιών.  
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3. Β και Τ- λεµφοκύτταρα µνήµης 
Σχολ. Βιβλ. σελ. 39. Στην περίπτωση αυτή ενεργοποιούνται τα κύτταρα 
µνήµης…..µολύνθηκε.  
Προαιρετικά (σελ.39) Τ-κατασταλτικά λεµφοκύτταρα. . 

 
Επιµέλεια απαντήσεων: 

Νικολακοπούλου Κωνσταντίνα – Βιολόγος 
Φροντιστήριο Μ.Ε «ΕΠΙΛΟΓΗ» - Καλαµάτα 
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