ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆' ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2005
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ:
ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΘΕΜΑ 1ο
Α. 1. → Σωστό το α
2. → Σωστό το β
3. → Σωστό το δ
4. → Σωστό το γ
5. → Σωστό το δ
Β. α → 4, β → 3, γ → 7, δ → 1, ε → 6

ΘΕΜΑ 2ο
Α. 1.
2.
3.
4.
5.

οµοιόσταση
στοµάχου
αλλεργιογόνα
παραγωγικότητα
αµειψισπορά

Β. 1. → Σωστό
2. → Λάθος
3. → Λάθος
4. → Σωστό
5. → Λάθος

ΘΕΜΑ 3ο
Σχολικό βιβλίο σελ. 37 - 38 - 39
1. Η σειρά µε την οποία θα ενεργοποιηθούν οι κατηγορίες αυτές των λεµφοκυττάρων
είναι:
Βοηθητικά Τ - λεµφοκύτταρα
Β - λεµφοκύτταρα
Κατασταλτικά Τ - λεµφοκύτταρα
Ειδικότερα:
Στάδιο 1ο: Ενεργοποίηση των βοηθητικών Τ - λεµφοκυττάρων ...
Στάδιο 2ο: α. Ενεργοποίηση των Β - λεµφοκυττάρων (χυµική ανοσία) ..
Στάδιο 3ο: Τερµατισµός της ανοσοβιολογικής απόκρισης ...

Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ»
Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα

http://www.epil.gr
τηλ.: 27210-95352 & 96390

2. Τα κύτταρα που διαφοροποιούνται και ωριµάζουν στο θύµο αδένα είναι γενικά τα
Τ-λεµφοκύτταρα, δηλαδή στη συγκεκριµένη περίπτωση τα Βοηθητικά Τλεµφοκύτταρα καθώς και τα κατασταλτικά Τ-λεµφοκύτταρα. Ρόλος βοηθητικών
Τ-λεµφοκυττάρων (σελ. 35 Σχ. Β.). Ρόλος κατασταλτικών Τ-λεµφοκυττάρων (σελ.
35 Σχ. Β.)
3. Από τον ιό H.I.V. προσβάλλονται τα Βοηθητικά Τ-λεµφοκύτταρα. Οι επιπτώσεις
στο ανοσοβιολογικό σύστηµα είναι:
Σελ. 49: "Μετά από αρκετά χρόνια ... και το άτοµο οδηγείται τελικά στο θάνατο."
Μετάδοση του ιού H.I.V.:
Σχολ. Βιβλ. σελ. 47. "Μετάδοση της ασθένειας ... µε την κοινή χρήση σκευών
φαγητού".

ΘΕΜΑ 4ο
1. Οι τροφικές αλυσίδες που συγκροτούν το πλέγµα αυτό είναι:
α. αγριάδα → ακρίδες
→ φίδια
→ αλεπούδες
β. αγριάδα → ακρίδες
→ φίδια
→ κουνάβια → αλεπούδες
γ. ραδίκια → ακρίδες
→ φίδια
→ αλεπούδες
δ. ραδίκια → ακρίδες
→ φίδια
→ κουνάβια → αλεπούδες
ε. ραδίκια → σαλιγκάρια → κουνάβια → αλεπούδες
ζ. ραδίκια → σαλιγκάρια → αρουραίοι → αλεπούδες
η. ραδίκια → αρουραίοι → αλεπούδες
θ. βολβοί → αρουραίοι → αλεπούδες
2. Στις τροφικές αλυσίδες α, γ, ε, ζ καταναλωτές 3ης τάξης είναι οι αλεπούδες. Στις
τροφικές αλυσίδες β και δ, καταναλωτές 3ης τάξης είναι τα κουνάβια.
Παρόλα αυτά γενικά στο τροφικό πλέγµα καταναλωτές 3ης τάξης θεωρούνται οι
αλεπούδες.
3. H βιοµάζα ακρίδων είναι 32 Kg. Άρα η Βιοµάζα των φιδιών θα είναι ίση µε το 10%
της Βιοµάζας των ακρίδων, δηλαδή 3,2 Kg ή 3200g.
Αφού η µέση βιοµάζα κάθε φιδιού είναι 80 g, το πλήθος των φιδιών θα είναι:
3200
= 40
80
4. Αν αφανιστούν οι ακρίδες, ο πληθυσµός των φιδιών θα επηρεαστεί πάρα πολύ,
αφού δεν έχουν εναλλακτική λύση διατροφής και συνεπώς θα καταλήξουν και αυτά
σε πλήρη αφανισµό.
Η αγριάδα αποτελεί τροφή µόνο για τις ακρίδες και για κανένα άλλο είδος. Έτσι ο
πληθυσµός της αγριάδας, αφού οι ακρίδες θα πάψουν να τις τρώνε, θα αυξηθεί
υπέρµετρα.
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