ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2006
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
ΘΕΜΑ 1ο
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς
προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη φράση, η οποία
συµπληρώνει σωστά την ηµιτελή πρόταση.
1. Ο άνθρακας εισέρχεται στο οικοσύστηµα µε τη µορφή:
α. διοξειδίου του άνθρακα.
β. µονοξειδίου του άνθρακα.
γ. γλυκόζης.
δ. πρωτεϊνών.
Μονάδες 5
2. Το νερό της ατµόσφαιρας εισέρχεται στα υδάτινα και χερσαία οικοσυστήµατα µε:
α. εξάτµιση.
β. διαπνοή.
γ. κατακρηµνίσεις.
δ. αµειψισπορά.
Μονάδες 5
3. Η ασθένεια ηπατίτιδα Β οφείλεται σε:
α. πρωτόζωο.
β. βακτήριο.
γ. ιό.
δ. µύκητα.
Μονάδες 5
4. Οι οργανισµοί ενός είδους που ζουν σε συγκεκριµένη περιοχή αποτελούν:
α. έναν πληθυσµό.
β. ένα βιότοπο.
γ. µία βιοκοινότητα.
δ. µία πυραµίδα.
Μονάδες 5
5. Οι µύκητες είναι
α. προκαρυωτικοί οργανισµοί.
β. ευκαρυωτικοί οργανισµοί.
γ. παθογόνα πρωτόζωα.
δ. αυτότροφοι οργανισµοί.
Μονάδες 5
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ΘΕΜΑ 2ο
Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:
1. Γιατί οι ιοί χαρακτηρίζονται ως υποχρεωτικά κυτταρικά παράσιτα;
Μονάδες 4
2. Με ποιους τρόπους το δέρµα εµποδίζει αποτελεσµατικά την είσοδο των
µικροοργανισµών στον οργανισµό;
Μονάδες 7
3. Όσο µεγαλύτερη ποικιλότητα έχει ένα οικοσύστηµα, τόσο πιο ισορροπηµένο είναι.
Γιατί συµβαίνει αυτό;
Μονάδες 8
4. Ποιες είναι οι πιθανές πορείες που µπορεί να ακολουθήσει το νερό που πέφτει στην
ξηρά;
Μονάδες 6

ΘΕΜΑ 3ο
Α. Ένας άνθρωπος τρυπήθηκε από σκουριασµένο καρφί και κινδυνεύει να µολυνθεί
από το βακτήριο του τετάνου.
Στο συγκεκριµένο άνθρωπο χορηγήθηκε αντιτετανικός ορός, που περιέχει
αντισώµατα έναντι του συγκεκριµένου βακτηρίου.
1. Τι τύπος ανοσίας επιτυγχάνεται µε τη χορήγηση του αντιτετανικού ορού;
Μονάδες 3
2. Με ποιους άλλους τρόπους επιτυγχάνεται φυσιολογικά ο παραπάνω τύπος
ανοσίας;
Μονάδες 7
Β. Στην περίπτωση που τα αντισώµατα παράγονται από τον ίδιο τον οργανισµό ενός
ανθρώπου έναντι οποιουδήποτε αντιγόνου, τι τύπος ανοσίας επιτυγχάνεται
(Μονάδες 3) και µε ποιους τρόπους µπορεί να ενεργοποιηθεί ο ανθρώπινος
οργανισµός για αυτόν τον τύπο ανοσίας; (Μονάδες 12).
Μονάδες 15

ΘΕΜΑ 4ο
Σε ένα λιµναίο οικοσύστηµα έχουµε το παρακάτω υποθετικό τροφικό πλέγµα
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Υδρόβια φυτά

Να γράψετε όλες τις διαφορετικές τροφικές αλυσίδες που δηµιουργούνται (Μονάδες 8)
και να κατατάξετε τους οργανισµούς σε όλα τα δυνατά τροφικά επίπεδα. (Μονάδες 5).
Ποιοι οργανισµοί συµπεριφέρονται ταυτόχρονα ως καταναλωτές 2ης και ως
καταναλωτές 3ης τάξης; (Μονάδες 2). Αν η ενέργεια που εµπεριέχεται στον πληθυσµό
της λιβελούλας είναι 1000 ΚJoules, να υπολογίσετε την ενέργεια στον πληθυσµό των
βατράχων.(Μονάδες 3). Λιπάσµατα από γειτονικά χωράφια που αποπλένονται από το
νερό της βροχής, εµπλουτίζουν µε νιτρικά και φωσφορικά άλατα την λίµνη. Αυτό έχει
ως αποτέλεσµα να παρατηρηθεί αύξηση του πληθυσµού των υδροβίων
φωτοσυνθετικών οργανισµών. Να εξηγήσετε πώς επηρεάζονται οι πληθυσµοί των
ψαριών (πέστροφες, κυπρίνοι) από το φαινόµενο αυτό; (Μονάδες 7)
Μονάδες 25
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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