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ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆ʹ ΤΑΞΗΣ  
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΜΑΪΟΥ 2006  
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ:  

ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 
 

ΘΕΜΑ 1ο  
 

Α.  1 → α, . 2 → α,  3 → δ,  4 → α,  5 → γ    
 

Β.   α → 4,  β → 7,  γ → 1,  δ → 6,  ε → 5   
 
ΘΕΜΑ 2ο  
 

Α.  1. ουδετερόφιλα 
 2. συµπλήρωµα 
 3. παραγωγικότητα 
 4. νιτροποιητικών 
 5. ρετροϊοί 

 
Β.   1 → Λ,  2 → Σ,  3 → Σ,  4 → Σ,  5 → Λ  
 
ΘΕΜΑ 3ο  
Η ικανότητα του οργανισµού να διατηρεί σταθερές τις συνθήκες του εσωτερικού του 
περιβάλλοντος, παρά τις εξωτερικές µεταβολές, ονοµάζεται οµοιόσταση. 
Ένας οµοιοστατικός µηχανισµός λοιπόν είναι και η ρύθµιση της θερµοκρασίας του 
σώµατος περίπου στους 36,6οC. 
1.  Αρχικά οι θερµοϋποδοχείς το δέρµατός µας, δηλαδή τα ειδικά νευρικά σωµάτια 

που ανιχνεύουν τις µεταβολές της θερµοκρασίας του περιβάλλοντος, «ειδοποιούν» 
τον εγκέφαλο για την αύξηση της θερµοκρασίας µε µηνύµατα που αποστέλλουν 
στο κέντρο των γενικών αισθήσεων του εγκεφάλου. 

2.  Στη συνέχεια το ειδικό κέντρο ρύθµισης της θερµοκρασίας του εγκεφάλου, µε 
µηνύµατα που αποστέλλει στους ιδρωτοποιούς αδένες και στα αγγεία της 
επιφάνειας του δέρµατος, προκαλεί έκκριση, ιδρώτα και διαστολή των αγγείων 
αντίστοιχα. 

3.  Ο συνδυασµός αυτών των δύο αντιδράσεων συµβάλλει στη διατήρηση της 
θερµοκρασίας του σώµατός µας µε τον εξής τρόπο: τα αγγεία που έχουν διασταλεί 
φέρουν µεγάλες ποσότητες αίµατος προς την επιφάνεια του δέρµατος, η οποία 
όµως έχει ψυχθεί λόγω της εξάτµισης του ιδρώτα. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα το 
αίµα που φθάνει στα αιµοφόρα αγγεία του δέρµατος να ψύχεται και επιστρέφοντας 
µε την κυκλοφορία στο εσωτερικό του οργανισµού µας, να αποτρέπει την αύξηση 
της θερµοκρασίας του.  

4.  Όταν το άτοµο επιστρέψει στο χώρο που έχει θερµοκρασία 25οC, πάλι θα το 
αντιληφθούν οι θερµοϋποδοχείς, θα ειδοποιήσουν µε τη σειρά τους τον εγκέφαλο 
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και έτσι το κέντρο ρύθµισης της θερµοκρασίας του σώµατος θα στείλει 3 
µηνύµατα: 
1ο Ανόρθωση τριχών 
2ο Ρίγος λόγω σύσπασης των µυών της επιφάνειας του δέρµατος 
3ο Συστολή των αιµοφόρων αγγείων της επιφάνειας του δέρµατος. 

 

ΘΕΜΑ 4ο 
 

1.  Παραγωγοί είναι: το πουρνάρι, η ελιά και το ποώδες φυτό, διότι βρίσκονται στη 
βάση της τροφικής πυραµίδας. Καταναλωτές 2ης τάξης είναι το φίδι και η νυφίτσα, 
διότι τρέφονται µε τους καταναλωτές 1ης τάξής. 

2.  Τη µικρότερη βιοµάζα στην παραπάνω πυραµίδα έχει το τελευταίο τροφικό 
επίπεδο, δηλαδή οι κορυφαίοι καταναλωτές που είναι τα γεράκια. Και αυτό γιατί 
γνωρίζουµε ότι η µεταβολή της βιοµάζας υπακούει στον κανόνα του 10 %.∆ηλαδή 
από το 1 τροφικό επίπεδο στο επόµενο, σταδιακά η βιοµάζα µειώνεται κατά 90% 

3.  Αν µειωθούν τα ποώδη φυτά, άµεσα θα επηρεαστεί ο πληθυσµός της χελώνας διότι 
τρέφεται αποκλειστικά µε τα ποώδη φυτά. 

4.  Είναι σαφές ότι αφού θα µειωθεί ο πληθυσµός της χελώνας, οι νυφίτσες θα 
στραφούν περισσότερο στις ακρίδες για εύρεση τροφής και έτσι βέβαια εν καιρώ 
θα µειωθεί και ο πληθυσµός των ακρίδων. 


