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ΤΑΞΗ: 3η ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ. (Β΄ ΟΜΑ∆Α) 

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ I / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
 

Ηµεροµηνία: Μ. Τετάρτη 8 Απριλίου 2015 
∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες 

 

 
ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 

 
ΘΕΜΑ A 

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς 
προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση, η 
οποία συµπληρώνει σωστά την ηµιτελή πρόταση. 
A1. Από τους ακόλουθους µικροοργανισµούς, διαθέτει πυρήνα: 

α. το Treponema pallidum. 
β. η Escherichia coli. 
γ. η Candida albicans. 
δ. το Vibrio cholerae. 

Μονάδες 5 

A2. Οι θερµοκρασιακές µεταβολές που γίνονται στο εξωτερικό περιβάλλον 
ανιχνεύονται µε: 

α. το κέντρο ρύθµισης της θερµοκρασίας. 
β. τους ιδρωτοποιούς αδένες. 
γ. το κέντρο αίσθησης του θερµού και ψυχρού. 
δ. τα ειδικά νευρικά σωµάτια. 

Μονάδες 5 

A3. Αυτό που θα συµβεί σε ένα οικοσύστηµα, αν αποµακρυνθούν από αυτό τα 
περισσότερα βακτήρια και µύκητες, είναι: 

α. τα θρεπτικά συστατικά που προέρχονται από την αποικοδόµηση θα 
µειωθούν. 

β. θα µειωθεί η ενέργεια που είναι διαθέσιµη στους αυτότροφους 
οργανισµούς. 

γ. θα αυξηθεί η συχνότητα των µεταλλάξεων. 
δ. θα αυξηθεί η γονιµότητα του εδάφους. 

Μονάδες 5 
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A4. Μια οµοιότητα µεταξύ των θεωριών του ∆αρβίνου και του Λαµάρκ είναι ότι 

δέχονται: 

α. τη φυσική κλίµακα. 
β. την εξέλιξη των οργανισµών. 
γ. την εσωτερική δύναµη βελτίωσης. 
δ. την αρχή της χρήσης και της αχρησίας. 

Μονάδες 5 

A5. Η πορεία που ακολουθούν η ύλη και η ενέργεια στα οικοσυστήµατα είναι: 

α. η ύλη ανακυκλώνεται στα οικοσυστήµατα, ενώ η ενέργεια όχι. 
β. η ενέργεια ανακυκλώνεται στα οικοσυστήµατα, ενώ η ύλη όχι. 
γ. τα οικοσυστήµατα τροφοδοτούνται από τον ήλιο συνεχώς, τόσο µε ύλη όσο 

και µε ενέργεια. 
δ. τόσο η ύλη όσο και η ενέργεια που εισάγονται στα οικοσυστήµατα 

συγκεντρώνονται στη νεκρή οργανική ύλη και γίνονται και πάλι διαθέσιµες 
στους παραγωγούς µέσω των αποικοδοµητών. 

Μονάδες 5 

 
 
ΘΕΜΑ Β 

B1. Να αναφέρετε πέντε παθογόνα πρωτόζωα, την ασθένεια που προκαλούν και 
τον τρόπο που µεταδίδονται. 

Μονάδες 5 

Β2. Να περιγράψετε την δοµή των αντισωµάτων. 
Μονάδες 6 

B3. Ποια είναι η πηγή ενέργειας για τους οργανισµούς κάθε οικοσυστήµατος; 
Μονάδες (4+3) 

B4. Πότε το όζον δεν αποτελεί ρύπο αλλά παίζει σηµαντικό ρόλο στη διατήρηση 
της ζωής; 

Μονάδες 7 
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ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Να αναφέρετε δύο κατηγορίες συµβιωτικών βακτηρίων. Ποιος είναι ο ρόλος 
τους σε κάθε περίπτωση; 

Μονάδες (3+4) 

Γ2. Σε µία νοσηλευτική µονάδα διαπιστώθηκε ανάπτυξη στελεχών του βακτηρίου 
Vibrio cholerae τα οποία προκαλούν χολέρα. Για την αντιµετώπιση του 
βακτηρίου χορηγήθηκε αντιβιοτικό τη χρονική στιγµή t1 στους πάσχοντες αλλά 
και στους µη πάσχοντες (λόγω φόβου διάδοσης της ασθένειας). Το βακτήριο 
φάνηκε ότι αντιµετωπίζεται αποτελεσµατικά αλλά παρόλα αυτά συνεχίστηκε η 
χορήγηση της αντιβίωσης για αρκετά µεγάλο χρονικό διάστηµα για 
προληπτικούς λογούς. Ξαφνικά εµφανίστηκαν πάλι, κρούσµατα εντός του 
νοσοκοµείου µε συµπτώµατα της ασθένειας. Το βακτήριο, όµως, αυτή την 
φορά εµφάνιζε ανθεκτικότητα στο αντιβιοτικό που είχε χρησιµοποιηθεί 
αρχικά.  
Η µεταβολή του πληθυσµού των βακτηρίων απεικονίζεται παρακάτω σε 
συνάρτηση µε το χρόνο.  

 
α. Να εξηγήσετε το λόγο της εµφάνισης των συµπτωµάτων τη δεύτερη φορά 

(t2). 

β. Να δώσετε µια πιθανή ερµηνεία µε βάση τη θεωρία του ∆αρβίνου. 
Μονάδες (2+6) 

Γ3. Το παρακάτω τροφικό πλέγµα απεικονίζει τις τροφικές αλληλεπιδράσεις που 
αναπτύσσονται µεταξύ των ειδών ενός λιµναίου οικοσυστήµατος. 
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α. Αν η βιοµάζα του φυτοπλαγκτού είναι 2000tn και η βιοµάζα των υδρόβιων 
φυτών είναι 1000tn να υπολογίσετε τη βιοµάζα των πελαργών, 
αιτιολογώντας την απάντησή σας. 

β. Αν η µέση βιοµάζα ενός πελαργού είναι 3Kg να υπολογίσετε τον πληθυσµό 
των πελαργών στο συγκεκριµένο λιµναίο οικοσύστηµα. 

Μονάδες (8+2) 

 
 
ΘΕΜΑ ∆ 

Στο παρακάτω διάγραµµα παρουσιάζονται σε συνάρτηση µε τον χρόνο τα στάδια 
εξέλιξης της ασθένειας του AIDS σε άτοµο που έχει µολυνθεί από τον ιό. 
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∆1. Με βάση το σχεδιάγραµµα, ποια καµπύλη απεικονίζει (απλή αναφορά) τη 

συγκέντρωση των αντισωµάτων, ποια τη συγκέντρωση του ιού HIV στον 
οργανισµό του ατόµου και ποια τη συγκέντρωση των βοηθητικών Τ - 
λεµφοκυττάρων;  

∆2. Με βάση το παραπάνω διάγραµµα να περιγράψετε τα στάδια της ασθένειας 
από τη στιγµή της µόλυνσης µέχρι τη χρονική στιγµή t1 και από τη χρονική 
στιγµή t2 και µετά. 

∆3. Πως αντιµετωπίζεται θεραπευτικά το AIDS; Είναι επιτυχής η αντιµετώπιση 
της ασθένειας; 

∆4. Προς το παρόν έχει αποδειχτεί ότι είναι δύσκολο να παρασκευαστεί ένα 
εµβόλιο για το AIDS. Μπορείτε να αναφέρετε τις πιθανές αιτίες για αυτό; 

Μονάδες (6+10+6+3) 

 
 

 


