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ΒΒΒιιιοοολλλοοογγγίίίααα   
γγγεεενννιιικκκήήήςςς   πππαααιιιδδδεεείίίαααςςς   

ΘΕΜΑ Α 
Α1. β 
Α2. γ 
Α3. γ 
Α4. δ  
Α5. α 
  
ΘΕΜΑ Β  
Β1. ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ, ΣΕΛ. 101 
«Τα µεσογειακά οικοσυστήµατα µπορούν να επανακάµψουν σε λίγοτερο από δέκα χρόνια… 
Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αποτελούν ο σχηµατισµός νέων βλαστών και φύλλων από 
υπόγειους οφθαλµούς, η αυξηµένη φύτρωση σπερµάτων που διασκορπίστηκαν λόγω φωτιάς κ.ά.» 
Β2. ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ, ΣΕΛ. 13 
«Σ’ αυτούς τους τελευταίους σχηµατίζεται σε κάποιο σηµείο του αρχικού κυττάρου … και ζει πλέον 
ως αυτοτελής οργανισµός». 
Β3. α � 5 
 β � 6 
 γ � 3 
 δ � 1 
Β4. ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ, ΣΕΛ. 34 
«Οι µηχανισµοί ειδικής άµυνας διαθέτουν δύο χαρακτηριστικά που τους κάνουν να ξεχωρίζουν… 
έτσι ώστε µετά από µια πιθανή δεύτερη έκθεσή του σ’ αυτά να αντιδρά γρηγορότερα».  
 
ΘΕΜΑ Γ  
Γ1. Η αµειψισπορά είναι η εναλλαγή στην καλλιέργεια σιτηρών και ψυχανθών, έτσι ώστε το 
έδαφος να εµπλουτίζεται µε άζωτο και να µην εξασθενεί. Αυτός ο τρόπος εµπλουτισµού του 
εδάφους µε άζωτο είναι οικολογικός, διότι στο έδαφος λαµβάνουν χώρα φυσικές διαδικασίες 
εµπλουτισµού του µε άζωτο. Πιο συγκεκριµένα, κατά την χρονική περίοδο καλλιέργειας του 
εδάφους µε ψυχανθή (όπως είναι το τριφύλλι, η µπιζελιά, η φασολιά, η φακή, η σόγια), 
πραγµατοποιείται βιολογική αζωτοδέσµευση από συµβιωτικά αζωτοδεσµευτικά βακτήρια που 
ζουν συµβιωτικά στις ρίζες των ψυχανθών σε ειδικά εξογκώµατα, που ονοµάζονται φυµάτια. 
Αυτά τα βακτήρια έχουν την ικανότητα να δεσµεύουν το ατµοσφαιρικό άζωτο και να το 
µετατρέπουν σε νιτρικά ιόντα, που αποτελούν την  αξιοποιήσιµη µορφή αζώτου από τους 
παραγωγούς. 
 Με τον τρόπο αυτό εµπλουτίζεται το έδαφος σε νιτρικά ιόντα, τα οποία µπορούν να 
απορροφηθούν απ’ τα φυτά. Στη συνέχεια, το ίδιο κοµµάτι γης που εµπλουτίστηκε µέσω 

 
Φ Ρ Ο Ν Τ Ι  Σ Τ Η Ρ Ι  Α 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ – ΘΕΤΙΚΗ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ECDL 



Ó
Õ

Ã
×

Ñ
Ï

Í
Ï

Ã
Ë

Õ
Ö

Á
Ä

Á

ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 
Ενδεικτικές Απαντήσεις 

 - ΑΘΗΝΑ – ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ - ΠΑΛΛΗΝΗ 
sygchrono-edu.gr 

2 

βιολογικής αζωτοδέσµευσης σε νιτρικά ιόντα, απογυµνώνεται από τα ψυχανθή και στη θέση 
τους καλλιεργούνται σιτηρά. Αυτά τα φυτά µπορούν µέσω των ριζών τους να απορροφούν και 
να αξιοποιούν για την επιβίωση και την ανάπτυξή τους τα νιτρικά ιόντα του εδάφους. Κατά την 
αµειψισπορά, η βιολογική αζωτοδέσµευση κατέχει το 90% της συνολικής αζωτοδέσµευσης.  
Γ2. ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ, ΣΕΛ. 88 
«διαπνοή που είναι η αποµάκρυνση του νερού µέσω των στοµάτων … συνδέεται αναπόσπαστα µε 
τους βιογεωχηµικούς κύκλους των στοιχείων που εισέρχονται στις τροφικές αλυσίδες των 
οικοσυστηµάτων µε πύλη εισόδου τα φυτά». 
Γ3. ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ, ΣΕΛ. 33 
«Το αίµα στην περιοχή του τραύµατος θα πήξει σύντοµα … και εµποδίζει την είσοδο άλλων 
µικροοργανισµών». 
«Λόγω της διαστολής των αγγειών το πλάσµα … ή ενεργοποιούν τη διαδικασία της 
φαγοκυττάρωσης» 
«Επιπλέον χηµικές ουσίες … ένα παχύρρευστο κιτρινωπό υγρό, το πυόν». 
 
ΘΕΜΑ ∆  
∆1. Οι φυτικοί και ζωϊκοί οργανισµοί που διαβιώνουν στο οικοσύστηµα της βραχονησίδας 
δηλαδή τα θαµνώδη φυτά, πεταλούδες, εντοµοφάγα 
πτηνά, αναπαράγονται φυλετικά, δηλαδή 
αναπαράγονται µε την επαφή µε άτοµο διαφορετικού 
φύλου. Συνεπώς, το είδος για τους οργανισµούς 
αυτούς θα διατυπωθεί βάσει του µειξιολογικού 
κριτηρίου, δηλαδή του κριτηρίου αναπαραγωγής και 
θα περιλαµβάνει το σύνολο των διαφορετικών πληθυσµών ή µε άλλα λόγια το σύνολο όλων των 
οργανισµών που µπορούν να αναπαραχθούν µεταξύ τους και να αποκτήσουν γόνιµους 
απογόνους. Η έννοια του είδους αντιπροσωπεύει ένα φυσικό όριο καθώς περιλαµβάνει µόνο 
τους οργανισµούς που αναπαράγονται µεταξύ τους, αποκλείοντας άλλους οργανισµούς που είναι 
γόνιµοι µόνο µε µέλη του είδους  στο οποίο ανήκουν. Για το λόγο αυτό το είδος αποτελεί τη 
θεµελιώδη µονάδα ταξινόµησης.   
∆2. Ο πληθυσµός των πεταλούδων περιλαµβάνει πολύ περισσότερες κίτρινες πεταλούδες από 
ότι ιώδεις (µωβ) πεταλούδες, διότι στο συγκεκριµένο περιβάλλον όπου αυτές διαβίουν το 
κίτρινο χρώµα των πτερύγων είναι ευνοϊκότερο από το ιώδες χρώµα. Αυτό συµβαίνει διότι την 
άνοιξη που εµφανίζονται οι πληθυσµοί των πεταλούδων τα φυτά ανθίζουν και εµφανίζουν 
κίτρινο χρώµα άνθεων, από τα οποία τρέφονται οι πληθυσµοί των πεταλούδων. Οι κίτρινες 
πεταλούδες όταν βρίσκονται πάνω στα κίτρινα άνθη διακρίνονται δυσκολότερα από τους 
θηρευτές τους, που είναι τα εντοµοφάγα πτηνά, σε σχέση µε τις πεταλούδες  µε ιώδες χρώµα. 
Για το λόγο αυτό επικράτησαν στους πληθυσµούς πεταλούδας αυτής της βραχονησίδας, αφού 
είχαν µεγαλύτερες πιθανότητες επιβίωσης και αναπαραγωγής και άρα µεγαλύτερες πιθανότητες 
µεταβίβασης του κληρονοµήσιµου χαρακτηριστικού τους (κίτρινο χρώµα) στις επόµενες γενιές 
από ότι οι ιώδεις πεταλούδες. 
 Η φυσική επιλογή λοιπόν ευνόησε τα άτοµα πεταλούδας µε το κίτρινο χρώµα πτερύγων, 
αφού διακρίνονταν δυσκολότερα από τους θηρευτές τους, επιβίωναν µε µεγαλύτερη συχνότητα, 
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τρέφονταν, αναπτύσσονταν και αναπαράγονταν µε µεγαλύτερη συχνότητα µεταβιβάζοντας τους 
απογόνους τους το ευνοϊκό τους χαρακτηριστικό, που είναι το κίτρινο χρώµα.  
∆3. Αν µεταβληθεί το χρώµα των λουλουδιών από κίτρινο σε ιώδες τότε η δράση της φυσικής 
επιλογής θα αντιστραφεί. Το ευνοϊκό προσαρµοστικό πλεονέκτηµα θα το εµφανίζουν στο νέο 
αυτό περιβάλλον οι πεταλούδες µε τον ιώδη χρωµατισµό και όχι οι πεταλούδες µε τον κίτρινο. 
Και αυτό διότι, οι ιώδεις πεταλούδες όταν βρίσκονται πάνω σε λουλούδια µε ιώδες χρώµα είναι 
περισσότερο δυσδιάκριτες στους θηρευτές τους τα εντοµοφάγα πτηνά απ’ ότι οι κίτρινες 
πεταλούδες. Συνεπώς, η φυσική επιλογή, που είναι η διαδικασία µε την οποία οι οργανισµοί που 
είναι περισσότερο προσαρµοσµένοι στο περιβάλλον τους επιβιώνουν και αναπαράγονται 
περισσότερο από τους λιγότερο προσαρµοσµένους, θα ευνοήσει τις πεταλούδες µε ιώδες 
χρωµατισµό. Τα άτοµα αυτά διακρίνονται δυσκολότερα από τα εντοµοφάγα πτηνά, άρα 
εµφανίζουν µεγαλύτερες πιθανότητες επιβίωσης και αναπαραγωγής. Συνεπώς, µε µεγαλύτερη 
συχνότητα θα µεταβιβάζουν το προσαρµοστικό κληρονοµήσιµο χαρακτηριστικό τους στους 
απογόνους τους και στις επόµενες γενιές, και βαθµιαία θα επικρατήσουν αριθµητικά έναντι των 
κίτρινων πεταλούδων. Αντίθετα, οι κίτρινες πεταλούδες στο νέο αυτό περιβάλλον (ιώδη 
λουλούδια) δεν έχουν προσαρµοστικό πλεονέκτηµα αφού διακρίνονται ευκολότερα απ’ ότι οι 
ιώδεις πεταλούδες πάνω στα ιώδη λουλούδια από τους θηρευτές.  
 Εµφανίζουν, λοιπόν, µικρότερες πιθανότητες επιβίωσης και αναπαραγωγής και άρα, 
µεταβίβασης των κληρονοµήσιµων χαρακτηριστικών τους και έτσι, σταδιακά, ο πληθυσµός τους 
θα µειωθεί και ίσως τελικά εξαφανιστεί. 
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