ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
∆ΕΥΤΕΡΑ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ:
ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΜΑ 1ο
Α. Για τις ηµιτελείς προτάσεις 1 έως και 5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της
βασικής φράσης και δίπλα του το γράµµα που αντιστοιχεί στο σωστό συµπλήρωµά
της.
1. Ο βλεννογόνος της αναπνευστικής οδού αποτελεί φραγµό στην είσοδο
µικροοργανισµών στον οργανισµό, επειδή
α. διαθέτει βλεφαριδοφόρο επιθήλιο.
β. εκκρίνει τη βακτηριοκτόνο ουσία λυσοζύµη.
γ. παράγει υδροχλωρικό οξύ.
δ. παράγει µακροφάγα κύτταρα.
Μονάδες 3
2. Η περιοχή του µορίου του αντισώµατος που συνδέεται µε το αντιγόνο
ονοµάζεται
α. σταθερή περιοχή.
β. πρωτογενής περιοχή.
γ. µεταβλητή περιοχή.
δ. βαριά περιοχή.
Μονάδες 3
3. Η ρύθµιση του επιπέδου του CO2 στο αίµα του ανθρώπου γίνεται µε
α. την αποβολή υγρασίας από το δέρµα.
β. αύξηση της συγκέντρωσης της γλυκόζης στο αίµα.
γ. την πρόσληψη τροφής.
δ. οµοιοστατικό µηχανισµό.
Μονάδες 3
4. Βιότοπος ονοµάζεται
α. κάθε οικοσύστηµα.
β. η περιοχή στην οποία ζει ένας πληθυσµός ή µία βιοκοινότητα.
γ. µια περιοχή στην οποία διεξάγεται βιολογική έρευνα.
δ. µια περιοχή στην οποία ζουν ζωικοί οργανισµοί.
Μονάδες 3
5. Στο φρυγανικό οικοσύστηµα συναντάµε
α. καλλιεργούµενα φυτά, όπως το σιτάρι και το κριθάρι.
β. φυτικά είδη που απαιτούν υγρασία.
γ. φυτικά είδη µε εξαιρετικά υψηλή παραγωγικότητα.
δ. φυτά, όπως το θυµάρι, η ρίγανη, η λαδανιά κ.ά.
Μονάδες 3
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Β. Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράµµατα της Στήλης Ι και, δίπλα σε κάθε γράµµα,
έναν από τους αριθµούς της Στήλης ΙΙ, ώστε να προκύπτει η σωστή αντιστοίχιση.
∆ύο στοιχεία της Στήλης ΙΙ περισσεύουν.
Στήλη Ι

Στήλη ΙΙ

Α. τροφική αλυσίδα

1.

ιστοσυµβατότητα

Β. RNA ιός

2.

ενεργητική ανοσία

Γ. εµβόλιο

3.

γονιµοποίηση

∆. µεταµόσχευση

4.

ροή ενέργειας

Ε. αλλεργία

5.

αντίστροφη µεταγραφάση

6.

αµµωνία

7.

γύρη

ΘΕΜΑ 2ο
Α. Να χαρακτηρίσετε καθεµιά από τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο
τετράδιό σας, δίπλα από τον αριθµό κάθε πρότασης, το γράµµα Σ, αν αυτή είναι
Σωστή, ή το γράµµα Λ, αν αυτή είναι Λανθασµένη.
1. Ο πυρετός είναι η αντίδραση του οργανισµού που εµποδίζει τον
πολλαπλασιασµό και τη λειτουργία των λεµφοκυττάρων.
Μονάδες 2
2. Οι δύο πιο οικολογικοί τρόποι εµπλουτισµού του εδάφους σε άζωτο είναι η
αγρανάπαυση και ο ευτροφισµός.
Μονάδες 2
3. Η χυµική ανοσία προκαλείται από τα Β λεµφοκύτταρα.
Μονάδες 2
4. Το σάλιο και ο ιδρώτας ανήκουν στους µηχανισµούς ειδικής άµυνας του
ανθρώπινου οργανισµού.
Μονάδες 2
5. Τα τροφικά πλέγµατα αποτελούνται από πολλές διαπλεκόµενες τροφικές
αλυσίδες.
Μονάδες 2
Β. Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω προτάσεις συµπληρώνοντας τα κενά
µε τις κατάλληλες λέξεις.
1. Η εναλλαγή στην καλλιέργεια σιτηρών και ψυχανθών εµπλουτίζει το έδαφος µε
άζωτο και ονοµάζεται …………………………...
Μονάδες 3
2. Στο βλεννογόνο του ……………………………. εκκρίνεται υδροχλωρικό οξύ
που έχει αντιµικροβιακή δράση.
Μονάδες 3
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3. Οι παραγωγοί είναι οι οργανισµοί που φωτοσυνθέ-τουν. Χαρακτηρίζονται και
ως ……………………………… οργανισµοί.
Μονάδες 3
4. Η ……………………. στα µεσογειακά οικοσυστήµατα µπορεί να είναι
αποτέλεσµα των πυρκαγιών και της υπερβόσκησης.
Μονάδες 3
5. Όταν κάποιος ιός µολύνει ένα κύτταρο, προκαλεί την παραγωγή ειδικών
πρωτεϊνών, των …………………………..
Μονάδες 3

ΘΕΜΑ 3ο
1. Ένας άνθρωπος µπορεί να αποκτήσει ενεργητική ανοσία χωρίς να το γνωρίζει ή να
το επιθυµεί. Να εξηγήσετε πώς µπορεί να συµβεί αυτό.
Μονάδες 5
2. Σε ποια περίπτωση µπορεί ένα άτοµο να µολυνθεί από παθογόνο παράγοντα που
προκαλεί κάποια γνωστή νόσο, χωρίς το άτοµο αυτό να νοσήσει; Να
δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 10
3. Ποια κατηγορία λεµφοκυττάρων προσβάλλει ο ιός HIV και ποιες οι επιπτώσεις στο
ανοσοβιολογικό σύστηµα του ανθρώπου µετά από µια τέτοια προσβολή;
Μονάδες 10

ΘΕΜΑ 4ο
Σε ένα χερσαίο οικοσύστηµα λειτουργεί η παρακάτω τροφική αλυσίδα:
µήλα → κάµπιες → εντοµοφάγα πουλιά → φίδια→ γεράκια
Αν θεωρηθεί ότι κάθε οµάδα καταναλωτών τρέφεται αποκλειστικά από οργανισµούς
της αµέσως προηγούµενης οµάδας και ότι η βιοµάζα των µικρών εντοµοφάγων
πουλιών είναι 2x103 Kg να υπολογιστούν:
α) η βιοµάζα καθεµιάς από τις υπόλοιπες οµάδες κατά µήκος της αλυσίδας.
Μονάδες 5
β) ο αριθµός των γερακιών που µπορεί η αλυσίδα αυτή να υποστηρίξει, αν η µέση
βιοµάζα κάθε γερακιού είναι 2,0 Kg.
Μονάδες 10
γ) Αν η ενέργεια που εµπεριέχεται στις κάµπιες είναι 8 KJ/Kg, να υπολογίσετε την
ενέργεια που εµπεριέχεται σε καθεµιά από τις τρεις τελευταίες οµάδες της
αλυσίδας.
Μονάδες 10

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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