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ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 

19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 

ΘΕΜΑ Α 

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.  

Α1. Οι ενδοτοξίνες παράγονται από: 

α. βακτήρια  
β. µύκητες  
γ. ιούς  
δ. πρωτόζωα.  

Μονάδες 5  

Α2. Οι δευτερογενείς ρύποι είναι: 

α. το όζον και τα οξείδια του αζώτου  
β. το µονοξείδιο του άνθρακα και το νιτρικό υπεροξυακετύλιο (PAN)  
γ. το όζον και το νιτρικό υπεροξυακετύλιο (PAN)  
δ. τα οξείδια του αζώτου και το µονοξείδιο του άνθρακα.  

Μονάδες 5  

Α3. Η µεθαδόνη: 

α. χορηγείται ως υποκατάστατο της ηρωίνης  
β. έχει ισχυρότερη δράση από τη µορφίνη  
γ. για θεραπευτικούς λόγους χορηγείται ενδοφλέβια  
δ. δεν είναι ναρκωτική ουσία.  

Μονάδες 5  

Α4. Ευτροφισµός µπορεί να προκληθεί από: 

α. τα βαρέα µέταλλα  
β. τα µη βιοδιασπώµενα εντοµοκτόνα  
γ. τα αστικά λύµατα  
δ. τα πετρελαιοειδή.  

Μονάδες 5  

Α5. Κατά τη φλεγµονώδη αντίδραση ο σχηµατισµός του ινώδους έχει ως αποτέλεσµα: 

α. τη δηµιουργία οιδήµατος  
β. το κοκκίνισµα  
γ. την προσέλκυση φαγοκυττάρων  
δ. την παρεµπόδιση εισόδου των µικροοργανισµών.  

Μονάδες 5  
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ΘΕΜΑ Β 

Β1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη 
Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση: 

α. Τα αντιβιοτικά παράγονται και από βακτήρια και από µύκητες και από πρωτόζωα. 

β. Η λυσοζύµη περιέχεται και στο σµήγµα και στα δάκρυα και στον ιδρώτα. 

γ. Ο πυρετός ενισχύει τη δράση των φαγοκυττάρων. 

δ. Μια από τις αιτίες της όξινης βροχής είναι και η ηφαιστειακή δραστηριότητα. 

ε. Η γεωγραφική αποµόνωση ενδέχεται να συµβάλλει στη δηµιουργία νέων ειδών. 

στ. Σύµφωνα µε το µειξιολογικό κριτήριο τα άτοµα του ίδιου είδους έχουν κοινά µορφο-
λογικά και βιοχηµικά χαρακτηριστικά. 

Μονάδες 6 

Β2. Να ορίσετε τα ακόλουθα: 

α. Βιοκοινότητα 
β. ∆ιαπνοή 

Μονάδες 4 

Β3. Σε ποιες περιπτώσεις δεν είναι δυνατή η επανάκαµψη ενός µεσογειακού οικοσυστήµατος 
µετά από πυρκαγιά, παρότι διαθέτει µηχανισµούς αναγέννησης; 

Μονάδες 4 

Β4. Η όρθια στάση αποτελεί ένα από τα κοινά χαρακτηριστικά των πρωτευόντων. Με ποιους 
τρόπους η συγκεκριµένη προσαρµογή συνέβαλε στην εξελικτική πορεία του ανθρώπου; 

Μονάδες 6 

Β5. Να περιγράψετε τη διαδικασία της ατµοσφαιρικής αζωτοδέσµευσης. 
Μονάδες 5 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Η διατήρηση των οικοσυστηµάτων απαιτεί συνεχή προσφορά ενέργειας. Να εξηγήσετε 
σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται τα οικοσυστήµατα ανάλογα µε τον τρόπο που εξασφα-
λίζουν την απαραίτητη ενέργεια (µονάδες 4). 

 Να χαρακτηρίσετε τα ακόλουθα οικοσυστήµατα µε βάση την παραπάνω κατηγοριοποίη-
ση: 

α. λιβάδι 
β. πόλη 
γ. οικοσύστηµα σε µεγάλο βάθος του ωκεανού  
δ. δάσος κωνοφόρων δέντρων. 

(µονάδες 4) 
Μονάδες 8 

Ένα υποθετικό οικοσύστηµα περιλαµβάνει µόνο τους παρακάτω οργανισµούς: Μια βελανιδιά 
επάνω στην οποία ζουν 20.000 φυτοφάγα έντοµα, 100 κοτσύφια, τα οποία τρέφονται µε τα 
φυτοφάγα έντοµα, και 105

 ψείρες, οι οποίες παρασιτούν στα κοτσύφια.  
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Γ2. Αν η συνολική βιοµάζα του πληθυσµού των φυτοφάγων εντόµων είναι 100 kg, να υπολο-
γίσετε τη βιοµάζα των υπόλοιπων τροφικών επιπέδων (µονάδες 3) και να σχεδιάσετε την 
τροφική πυραµίδα βιοµάζας (µονάδες 4).  

Μονάδες 7 

Γ3. Να σχεδιάσετε την πυραµίδα πληθυσµού του συγκεκριµένου οικοσυστήµατος (µονάδες 
4). Να υπολογίσετε το µέσο βάρος ενός κοτσυφιού (µονάδες 3).  

Μονάδες 7 

Γ4. Τι θα συµβεί στη βιοµάζα της βελανιδιάς µετά από δραµατική µείωση των κοτσυφιών;  

Μονάδες 3  

 

ΘΕΜΑ ∆ 

Ένας άνθρωπος προσβάλλεται για πρώτη φορά από ένα αντιγόνο. Στην εικόνα 1 απεικονίζονται 
οι συγκεντρώσεις των ιντερφερονών, των αντιγόνων και των αντισωµάτων που ανιχνεύονται στο 
σώµα του ασθενούς.  
 

1  

∆1. Να προσδιορίσετε το είδος του αντιγόνου (µονάδες 1) και να αιτιολογήσετε την απάντη-
σή σας (µονάδες 2).  

Μονάδες 3  

∆2. Να περιγράψετε τη δοµή της συγκεκριµένης κατηγορίας αντιγόνων.  
Μονάδες 7  

∆3. Να προσδιορίσετε ποια καµπύλη (από τις Α, Β ή Γ) αντιστοιχεί στις ιντερφερόνες, ποια 
στα αντιγόνα και ποια στα αντισώµατα (µονάδες 3). Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας 
µε βάση τα χαρακτηριστικά του διαγράµµατος (µονάδες 3).  

Μονάδες 6  

∆4. Ποια κύτταρα της µη ειδικής άµυνας έδρασαν εναντίον του αντιγόνου (µονάδες 2) και 
ποιος ο ρόλος τους στην ενεργοποίηση των ειδικών µηχανισµών άµυνας; (µονάδες 4)  

Μονάδες 6  

∆5. Ποια κύτταρα της ειδικής άµυνας θα παραχθούν, µε σκοπό να δράσουν σε επόµενη 
έκθεση του ατόµου στο ίδιο αντιγόνο;  

Μονάδες 3  

 


