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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ 
Γ΄ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020 
ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ  
(ΠΑΛΑΙΟ ΤΣΗΜΑ) 

 
(Ενδεικτικές Απαντήσεις) 

ΘΔΜΑ Α 

 

Α1. β 

 

Α2. γ 

 

Α3. δ 

 

Α4. β 

 

Α5. β 

 

ΘΔΜΑ Β 

 

Β1.  α – 3 

 β – 2 

 γ – 1 

 δ – 5 

Β2. Η πηνζέηεζε θαη ε ηήξεζε ησλ θαλόλσλ πξνζσπηθήο θαη δεκόζηαο 

πγηεηλήο απνηεινύλ αλαγθαίεο πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ απνθπγή κεηάδνζεο 

αζζελεηώλ πνπ νθείινληαη ζε παζνγόλνπο κηθξννξγαληζκνύο. Τν δέξκα, ηα 

καιιηά θαη εηδηθά ηα ρέξηα πξέπεη λα πιέλνληαη ηαθηηθά. Τξόθηκα, όπσο ηα 

ιαραληθά, ζα πξέπεη λα πιέλνληαη θαιά, ελώ άιια, όπσο ην γάια, ζα πξέπεη λα 

παζηεξηώλνληαη. Με ηελ παζηεξίσζε ην γάια ζεξκαίλεηαη ζηνπο 62 °C γηα 

κηζή ώξα, νπόηε θαηαζηξέθνληαη όια ηα παζνγόλα αιιά θαη ηα πεξηζζόηεξα 

κε παζνγόλα κηθξόβηα, ελώ ζπγρξόλσο δηαηεξείηαη ε γεύζε ηνπ. Τν λεξό ζα 

πξέπεη λα ρισξηώλεηαη θαη ε ρισξίσζή ηνπ λα ειέγρεηαη ζπλερώο, έηζη ώζηε 

λα κελ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα αλάπηπμεο παζνγόλσλ κηθξννξγαληζκώλ. Γηα 

ηελ απνθπγή ησλ ζεμνπαιηθώο κεηαδηδνκέλσλ λνζεκάησλ ζπληζηάηαη ε ρξήζε 

πξνθπιαθηηθνύ θαηά ηε ζεμνπαιηθή επαθή. 

 

Β3. Η ζύλδεζε αληηγόλνπ - αληηζώκαηνο έρεη σο απνηέιεζκα: 
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1. ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπκπιεξώκαηνο, 

2. ηελ αδξαλνπνίεζε ησλ παξαγόκελσλ ηνμηλώλ, 

3. ηελ αλαγλώξηζε ηνπ κηθξννξγαληζκνύ από ηα καθξνθάγα κε ζθνπό ηελ 

νινθιεξσηηθή ηνπ θαηαζηξνθή. 

(4. Κάζε Β-ιεκθνθύηηαξν δηαζέηεη ππνδνρείο – αληηζώκαηα πνπ αλαγλσξίδνπλ 

έλα ζπγθεθξηκέλν αληηγόλν. Οη εηδηθέο απηέο πξσηεΐλεο αλαγλσξίδνπλ ην 

ζπγθεθξηκέλν αληηγόλν πνπ έρεη εηζέιζεη ζηνλ νξγαληζκό θαη ζπλδένληαη κ’ 

απηό. Δμαηηίαο ηεο ζύλδεζεο απηήο ην Β-ιεκθνθύηηαξν πθίζηαηαη δηαδνρηθέο 

δηαηξέζεηο, από ηηο νπνίεο παξάγνληαη νη εμήο θαηεγνξίεο θπηηάξσλ: 

• Τα πιαζκαηνθύηηαξα, πνπ παξάγνπλ θαη εθθξίλνπλ κεγάιεο πνζόηεηεο 

αληηζσκάησλ, ίδησλ κ’ απηά πνπ ππήξραλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ Β-

ιεκθνθπηηάξνπ από ην νπνίν πξνήιζαλ. 

• Τα Β-ιεκθνθύηηαξα κλήκεο, πνπ ελεξγνπνηνύληαη ακέζσο κεηά από επόκελε 

έθζεζε ηνπ νξγαληζκνύ ζην ίδην αληηγόλν. 

 

Β4. Η ππεξηώδεο αθηηλνβνιία έρεη ζαλαηεθόξν δξάζε ζηνπο κνλνθύηηαξνπο 

νξγαληζκνύο, πξνθαιεί κεηαιιάμεηο ζην DNA, πξνθαιεί θαηαξξάθηε θαη 

θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο. Από ηελ άιιε είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ βηνζύλζεζε ηεο 

βηηακίλεο D. 

 

B5. Με βάζε απηό ην ηππνινγηθό θξηηήξην, πνπ απνηειεί επηλόεζε ηνπ 

Σνπεδνύ θπζηνδίθε Ληλλαίνπ, έρεη ηαμηλνκεζεί ην ζύλνιν ησλ δηαθνξεηηθώλ 

νξγαληζκώλ ηνπ πιαλήηε θαη έρεη γίλεη δπλαηή ε ζπγθξόηεζε επξύηεξσλ 

ηαμηλνκηθώλ βαζκίδσλ πέξα από ην είδνο. Έηζη ηα είδε πνπ κνηάδνπλ κεηαμύ 

ηνπο πεξηζζόηεξν από ό,ηη άιια ζπληζηνύλ έλα γέλνο, ηα γέλε πνπ κνηάδνπλ 

πεξηζζόηεξν κεηαμύ ηνπο από ό,ηη άιια ζπληζηνύλ κηα νηθνγέλεηα, νη 

νηθνγέλεηεο κηα ηάμε, νη ηάμεηο κηα θιάζε, νη θιάζεηο έλα θύιν. 

 

ΘΔΜΑ Γ 

 

Γ1. 

1. Καςίδην  

2. Έιπηξν 

3. Γελεηηθό πιηθό (DNA ή RNA) 

 

Γ2.  

1. Μαθξνθάγα 

2. Βνεζεηηθά Τ ιεκθνθύηηαξα 

3. Καηαζηαιηηθά Τ ιεκθνθύηηαξα 

4. Β ιεκθνθύηηαξα 

5. Πιαζκαηνθύηηαξα 

 

Γ3. Ο απιόο έξπεηαο, ε ινίκσμε από ηνύο ησλ αλζξώπηλσλ ζεισκάησλ, ην 

AIDS, ε επαηίηηδα Β θαη ε επαηίηηδα C. 

 

Γ4. Σρ. βηβιίν ζει. 101, ‘Τν κεζνγεηαθό νηθνζύζηεκα…μεξώλ θύιισλ ζην 

έδαθνο.’ 
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Γ5.  Σρ. βηβιίν ζει. 101, ‘Τα κεζνγεηαθά νηθνζπζηήκαηα κπνξνύλ λα 

επαλαθάκςνπλ ζε ιηγόηεξν από δέθα ρξόληα, γηαηί νη νξγαληζκνί ηνπο έρνπλ 

πξνζαξκνζηεί ζηελ πεξηνδηθή εκθάληζε ηεο θσηηάο αλαπηύζζνληαο 

ζπγθεθξηκέλνπο κεραληζκνύο αλαγέλλεζεο. Χαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα 

απνηεινύλ ν ζρεκαηηζκόο λέσλ βιαζηώλ θαη θύιισλ από ππόγεηνπο 

νθζαικνύο, ε απμεκέλε θύηξσζε ζπεξκάησλ πνπ δηαζθνξπίζηεθαλ ιόγσ ηεο 

θσηηάο θ.ά. 

 Η δηαδηθαζία κε ηελ νπνία νη νξγαληζκνί πνπ είλαη πεξηζζόηεξν 

πξνζαξκνζκέλνη ζην πεξηβάιινλ ηνπο επηβηώλνπλ θαη αλαπαξάγνληαη 

πεξηζζόηεξν από ηνπο ιηγόηεξν πξνζαξκνζκέλνπο νλνκάζηεθε από ηνλ 

Κάξνιν Γαξβίλν θπζηθή επηινγή. (ζει. 126) 

 Σρ. βηβιίν, ζει. 125-126, Παξαηεξήζεηο θαη ζπκπεξάζκαηα ηεο ζεσξίαο 

ηεο θπζηθήο επηινγήο. 

 Φπηά πνπ έρνπλ αλαπηύμεη απηέο ηηο πξνζαξκνγέο επηβηώλνπλ θαη 

επνκέλσο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα αλαπαξαγσγήο. Έηζη, κεηαβηβάδνπλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ζηηο επόκελεο γεληέο θαη βαζκηαία απμάλεηαη ε ζπρλόηεηα 

εκθάληζεο απηώλ ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ. Τειηθά, ζηα ζπγθεθξηκέλα 

νηθνζπζηήκαηα επηθξαηνύλ κόλν θπηά κε ηα πξναλαθεξζέληα ραξαθηεξηζηηθά. 

 

ΘΔΜΑ Γ 

 

Γ1. Τν νηθνζύζηεκα Ι είλαη απηόηξνθν θαη αθνύ ζε απηό ππάξρεη θσο ζα 

αλαπηπρζνύλ απηόηξνθνη νξγαληζκνί αιιά θαη εηεξόηξνθνη. Γειαδή, 

παξαγσγνί, θαηαλαισηέο θαη απνηθνδνκεηέο. 

Τν νηθνζύζηεκα ΙΙ είλαη εηεξόηξνθν θαη αθνύ ζε απηό δελ ππάξρεη θσο δελ ζα 

αλαπηπρζνύλ απηόηξνθνη νξγαληζκνί αιιά εηεξόηξνθνη. Γειαδή,  

θαηαλαισηέο θαη απνηθνδνκεηέο. 

 

Γ2. Τν δηάγξακκα Α αληηζηνηρεί ζην CO2 θαη ην δηάγξακκα Β ζην Ο2.  

Σην δηάγξακκα Α παξαηεξείηαη αύμεζε ηεο νπζίαο ζπλαξηήζεη ηνπ βάζνπο, 

ελώ ζην δηάγξακκα Β ειάηησζε. Καηά ηελ θσηνζύλζεζε θαηαλαιώλεηαη ην 

CO2 θαη λεξό θαη παξάγεηαη Ο2 θαη γιπθόδε. Δπνκέλσο όζν απμάλεη ην βάζνο 

θαη κεηώλεηαη ην θσο ζα κεηώλνληαη νη θσηνζπλζεηηθνί νξγαληζκνί άξα θαη ε 

θσηνζύλζεζε, νπόηε ζα κεηώλεηαη θαη ε θαηαλάισζε CO2 ή ε παξαγσγή O2. 

Γειαδή ζα απμάλεηαη ε ζπγθέληξσζε ην CO2 κε ην βάζνο, δηάγξακκα Α θαη 

ζα κεηώλεηαη ε ζπγθέληξσζε ηνπ O2 δηάγξακκα Β. 

 

Γ3. Η αύμεζε ησλ ληηξηθώλ αιάησλ ζην ππζκέλα ηνπ ιηκλαίνπ 

νηθνζπζηήκαηνο κπνξεί λα νθείιεηαη: 

α. ζηε κε θαηαλάισζε ησλ ληηξηθώλ ζηα κεγάια βάζε, αθνύ εθεί δελ 

ππάξρνπλ θσηνζπλζεηηθνί νξγαληζκνί (παξαγσγνί) πνπ κπνξνύλ λα ηα 

θαηαλαιώζνπλ. 

β. Η λεθξή νξγαληθή νπζία πνπ βπζίδεηαη από ηνπο νξγαληζκνύο, πνπ δνπλ ζε 

κηθξόηεξα βάζε, απνηθνδνκείηαη από ηνπο απνηθνδνκεηέο ησλ κεγάισλ βαζώλ 

θαη κεηαηξέπεηαη ζε ακκσλία ε νπνία κεηαηξέπεηαη ζηε ζπλέρεηα, από ηα 

ληηξνπνηεηηθά βαθηήξηα ζε ληηξηθά ηόληα. 
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γ. Δίζνδνο ληηξηθώλ αιάησλ από ηα λεξά ηε βξνρήο, ηα νπνία παξαζύξνπλ ηα 

ληηξηθά ηόληα ιόγσ ρξήζεο βηνκεραληθώλ ιηπαζκάησλ από ηα δηπιαλά 

αγξνηηθά ρεξζαία νηθνζπζηήκαηα. 

 

Γ4. Τν ζεξκό λεξό από ηηο ςπθηηθέο εγθαηαζηάζεηο ησλ ππξεληθώλ 

αληηδξαζηήξσλ θαη ησλ εξγνζηαζίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νξπθηά θαύζηκα, 

όηαλ δηνρεηεύεηαη ζε έλα πδάηηλν νηθνζύζηεκα, κπνξεί λα πξνθαιέζεη αύμεζε 

ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ λεξνύ θαη επνκέλσο ειάηησζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ 

νμπγόλνπ πνπ βξίζθεηαη δηαιπκέλν ζ’ απηό. Σπλεπώο ζα έρνπκε κείσζε ησλ 

θαηαλαισηώλ.  


