ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΜΑ 1ο
Στις ερωτήσεις 1-5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα
το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
1. Οι ιοί είναι:
α. παράσιτα
β. ξενιστές
γ. αποικοδοµητές
δ. παραγωγοί.
Μονάδες 5
2. Οι ιντερφερόνες παράγονται από ορισµένα κύτταρα που έχουν µολυνθεί από:
α. βακτήριο
β. πρωτόζωο
γ. ιό
δ. µύκητα.
Μονάδες 5
3. Ποιος από τους παρακάτω οργανισµούς χαρακτηρίζεται ως αυτότροφος;
α. αλεπού
β. βάτραχος
γ. βελανιδιά
δ. ψύλλος.
Μονάδες 5
4. Ποιος από τους παρακάτω παράγοντες χαρακτηρίζεται ως αβιοτικός;
α. µύκητας
β. φυτό
γ. βακτήριο
δ. νερό.
Μονάδες 5
5. Το AIDS οφείλεται σε:
α. βακτήριο
β. ιό
γ. µύκητα
δ. πρωτόζωο.
Μονάδες 5
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ΘΕΜΑ 2ο
Α. Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω προτάσεις, συµπληρώνοντας τα
κενά µε τις σωστές λέξεις.
1. Οι περιοχές της Γης και της ατµόσφαιρας που επιτρέπουν την ύπαρξη ζωής
συνιστούν τη ..............................
2. Τα άτοµα του ίδιου είδους που ζουν σε µια συγκεκριµένη περιοχή αποτελούν
έναν .............................
3. Η αύξηση της µέσης θερµοκρασίας στην επιφάνεια της Γης, λόγω συσσώρευσης
CO2 στην ατµόσφαιρα, ονοµάζεται φαινόµενο ..............................
4. Η δράση των Τ λεµφοκυττάρων στο σύνολό της αποτελεί την ..........................
ανοσία.
5. Οι ....................... µετατρέπουν τη νεκρή οργανική ύλη σε ανόργανη.
Μονάδες 10
Β. Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράµµατα της στήλης Ι και δίπλα σε κάθε γράµµα
τον αριθµό της στήλης ΙΙ, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
ΣΤΗΛΗ Ι

ΣΤΗΛΗ ΙΙ

α. Μετάσταση

1. Επιτυγχάνεται µε ορό

β. Οµοιόσταση

2. ∆ευτερογενής εστία καρκίνου

γ. Μόλυνση

3. Επιτυγχάνεται µε αντιβιοτικά

δ. Παθητική ανοσία

4. Επιτυγχάνεται µε εµβόλια

ε. Ενεργητική ανοσία

5. Ικανότητα του οργανισµού να διατηρεί σταθερές τις
εσωτερικές του συνθήκες
6. Είσοδος ενός παθογόνου µικροοργανισµού στον
οργανισµό µας
Μονάδες 15

ΘΕΜΑ 3ο
Ο ανθρώπινος οργανισµός µολύνεται από τους παθογόνους µικροοργανισµούς και
αντιµετωπίζει αυτές τις µολύνσεις µε διάφορους µηχανισµούς, όπως ο πυρετός, η
φλεγµονή, η παραγωγή αντισωµάτων κ.α.
α. Με ποιους τρόπους ο πυρετός προστατεύει τον οργανισµό µας από τους παθογόνους
µικροοργανισµούς;

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

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

Μονάδες 9
β. Να αναφέρετε ονοµαστικά τα στάδια µιας φλεγµονής και να εξηγήσετε τη
χρησιµότητα δηµιουργίας του ινώδους.
Μονάδες 8
γ. Ένας άνθρωπος µολύνεται για πρώτη φορά από έναν παθογόνο µικροοργανισµό.
Μετά από δύο µήνες, εκτίθεται για δεύτερη φορά στον ίδιο µικροοργανισµό.
- Πώς ονοµάζεται η ανοσολογική αντίδραση του οργανισµού, µετά από κάθε
έκθεση στο συγκεκριµένο µικροοργανισµό;
- Ποια είναι η διαφορά µεταξύ των δύο αυτών αντιδράσεων, ως προς το χρόνο
παραγωγής των αντισωµάτων;
Μονάδες 8

ΘΕΜΑ 4ο
Από µετρήσεις, που έγιναν σε µια λίµνη, βρέθηκε µικρή συγκέντρωση εντοµοκτόνου
DDT στο φυτοπλαγκτόν και πολύ µεγαλύτερη συγκέντρωση του ίδιου εντοµοκτόνου
στα ψαροπούλια της λίµνης. Με δεδοµένο ότι η τροφική αλυσίδα του λιµναίου
οικοσυστήµατος περιλαµβάνει φυτοπλαγκτόν, ψάρια, ψαροπούλια και ζωοπλαγκτόν:
α. να γράψετε την τροφική αλυσίδα της λίµνης
Μονάδες 7
β. αν η ενέργεια στο τροφικό επίπεδο των ψαριών είναι 3⋅102 KJ, να υπολογίσετε την
ενέργεια των άλλων τροφικών επιπέδων
Mονάδες 8
γ. πώς εξηγείται η µεγάλη συγκέντρωση του DDT που βρέθηκε στα ψαροπούλια;
Mονάδες 10

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!
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