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ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΜΑΪΟΥ 2004 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 
 

ΘΕΜΑ 1ο 
 

1 →   γ (αντισώµατα) 
 

2 →   β (ιό) 
 

3 →   δ (RNA και αντίστροφη µεταγραφάση) 
 

4 →   β (διοξειδίου του άνθρακα) 
 

5 →   β (αυξάνεται όσο προχωράµε στα ανώτερα τροφικά επίπεδα) 
 
ΘΕΜΑ 2ο 
 

1.  Σελίδα 103 σχολικού βιβλίου από: « Στις περισσότερες περιπτώσεις….. απ’ ότι 
εισάγεται στο οικοσύστηµα» 

 
2. Σελίδα 105 σχολικού βιβλίου από: «Αν και το όζον στα κατώτερα 

επίπεδα……καρκίνο του δέρµατος» 
 
3.   Σελίδα 33 σχολικού βιβλίου από: « Ο πόνος οφείλεται….. µικροοργανισµούς» 
 
4.   Σελίδα 105 σχολικού βιβλίου από: « Το νέφος που κάλυψε το Λονδίνο…….και το 

νιτρικό υπεροξυακετύλιο (ΡΑΝ)» 
 
5.   Η ηπατίτιδα C είναι σεξουαλικώς µεταδιδόµενο νόσηµα και οφείλεται σε ιό.  

Σελίδα 105 σχολικού βιβλίου από: « Τα σεξουαλικώς µεταδιδόµενα…. και από τη 
µολυσµένη µητέρα στο έµβρυο» 

 
ΘΕΜΑ 3ο 
 

1.  Σελίδα 11 σχολικού βιβλίου από: « Άλλοι µικροοργανισµοί όπως το βακτήριο 
Escherichia Coli……χαρακτηρίζονται ως δυνητικά παθογόνοι» 

 
2. Σελίδα 25 σχολικού βιβλίου από: « Σήµερα η αντιµετώπιση των βακτηριακών 

λοιµώξεων……Προκαλούν διαταραχές στη λειτουργία της πλασµατικής 
µεµβράνης» 
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Σηµείωση:  Επειδή η ερώτηση αναφέρεται στους µικροοργανισµούς που 
παράγουν τα αντιβιοτικά δεν πρέπει να αναφερθούν τα φυτά. 

 
3.   Σελίδα 71 σχολικού βιβλίου από: « Στους αποικοδοµητές ανήκουν…..εκ νέου από 

τους φυτικούς οργανισµούς» 
Σηµείωση: Στην απάντηση σας θα µπορούσατε να αναφέρετε και τον ρόλο των 

αποικοδοµητών στο κύκλο του άνθρακα και του αζώτου. 
 
ΘΕΜΑ 4ο 
 

Η καθαρή πρωτογενής παραγωγικότητα αναφέρεται στο ποσό της οργανικής ύλης που 
αποµένει µετά την αφαίρεση της οργανικής ύλης που οξειδώθηκε για να 
χρησιµοποιηθεί για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των παραγωγών και δίνεται 
από τη σχέση: 
 
Π = ∆Β/∆t = Β2 – Β1/∆t = 800 – 600/5 µήνες = 200gr/m2/5 µήνες 
 
Σελίδα 78 σχολικού βιβλίου από: « Μια απλή µέθοδος για τον υπολογισµό της 
καθαρής πρωτογενούς παραγωγικότητας……στους παραγωγούς του οικοσυστήµατος 
ή, µε άλλα λόγια, την καθαρή πρωτογενή παραγωγικότητα» 
 
Οι κύριοι παράγοντες που καθορίζουν το µέγεθος της πρωτογενούς παραγωγικότητας 
σε ένα χερσαίο οικοσύστηµα είναι η υγρασία, η ηλιοφάνεια, η θερµοκρασία, η 
διαθεσιµότητα των απαραίτητων θρεπτικών συστατικών, η σύσταση του εδάφους και 
φυσικά η διαθεσιµότητα του νερού 
 
Τέσσερα φυτά που αφθονούν σε ένα τυπικό φρυγανικό οικοσύστηµα είναι: λαδανιά, 
θυµάρι, ρίγανη, λεβάντα. (επιπλέον στην εικόνα 2.9 ασφάκα, γαλαστοίβη). 
Τα φυτά αυτά είναι ικανά να επιβιώνουν στο µακρύ και άνυδρο καλοκαίρι της 
πατρίδας µας. 
 

Επιµέλεια απαντήσεων 
Τζαµάκος Γιάννης – Βιολόγος 
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