Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 2008

1

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΘΕΜΑ 1o

ôÞ
ñ
ÊÁ éï
ËÁ Ì.Å
ÌÁ Å
ÔÁ ÐÉË
Ï

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ÃÇ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς
προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη η φράση, η
οποία συµπληρώνει σωστά την ηµιτελή πρόταση.

1ο: Η πενικιλίνη:
α) παρεµποδίζει τη σύνθεση του κυτταρικού τοιχώµατος των βακτηρίων.
β) παρεµποδίζει τη σύνθεση του κυτταρικού τοιχώµατος των ιών.
γ) καταστρέφει το κυτταρικό τοίχωµα των πρωτοζώων.
δ) καταστρέφει το κυτταρικό τοίχωµα των βακτηρίων.
Μονάδες 3
2ο: Η οµοιόσταση του ανθρώπινου οργανισµού δεν διαταράσσεται από:
α) τα αυτοαντισώµατα που παράγει ο ίδιος ο οργανισµός.
β) την ισταµίνη που παράγουν ειδικά κύτταρα του οργανισµού.
γ) τα αντιγόνα ιστοσυµβατότητας του ίδιου του οργανισµού.
δ) την µεταβολή της θερµοκρασίας του περιβάλλοντος.
Μονάδες 3
3ο: Ο Η.Ι.V.
α) είναι µια θανατηφόρα ασθένεια για τον άνθρωπο.
β) περιβάλλεται από έλυτρο.
γ) ανιχνεύεται στο σµήγµα και στον ιδρώτα.
δ) περιέχει δυο µονόκλωνα µόρια DNA.

Μονάδες 3
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4ο: Οι πυραµίδες βιοµάζας :
α) είναι δυνατόν να εµφανίζονται «ανεστραµένες» σε παρασιτικές τροφικές
σχέσεις.
β) απεικονίζουν το βάρος κάθε οργανισµού σε ένα οικοσύστηµα.
γ) απεικονίζουν τη µεταβολή της βιοµάζας από το ένα τροφικό επίπεδο στο
άλλο.
δ) απεικονίζουν τη βιοµάζα των παραγωγών, καταναλωτών και
αποικοδοµητών.
Μονάδες 3
5ο: Τα
α)
β)
γ)
δ)

οξείδια του αζώτου συµµετέχουν:
στο φωτοχηµικό νέφος και στο φαινόµενο του θερµοκηπίου.
στον ευτροφισµό.
στην εξασθένηση της στιβάδας του όζοντος και στην όξινη βροχή.
στην όξινη βροχή και στο φωτοχηµικό νέφος.
Μονάδες 3

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας

1

Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 2008

2

Β. Εντοπίστε την λάθος λέξη και γράψτε διορθωµένες στο τετράδιό σας τις
παρακάτω προτάσεις, αντικαθιστώντας την λάθος µε την σωστή λέξη .

ÃÇ

α. Οι κορυφαίοι καταναλωτές στο φαινόµενο του ευτροφισµού πεθαίνουν από
συσσώρευση τοξικών ουσιών στους ιστούς τους.
Μονάδες 2
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β. Τα νιτριποιητικά βακτήρια ζουν συµβιωτικά στις ρίζες των ψυχανθών.
Μονάδες 2
γ. Τα δέλτα των ποταµών έχουν µικρή πρωτογενή παραγωγικότητα.

Μονάδες 2

δ. Ένα κύτταρο µολυσµένο από ιό, µπορεί να εξουδετερωθεί από κατασταλτικό
Τ-λεµφοκύτταρο.
Μονάδες 2
ε. Η ανοσολογική απόκριση πραγµατοποιείται στα πρωτογενή λεµφικά όργανα.
Μονάδες 2

ΘΕΜΑ 2o

Α. ∆ώστε έναν σύντοµο ορισµό για τα παρακάτω:
Α) ∆ιαπνοή

Β) Οµοιόσταση
Γ) Λοίµωξη

∆) Αµειψισπορά

Μονάδες 2
Μονάδες 2
Μονάδες 2
Μονάδες 2

Β. Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις.
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Α) Τι είναι το ινώδες (Μονάδες 2), πότε σχηµατίζεται (Μονάδες 1) και µε ποιο
τρόπου συµβάλλει στην άµυνα εναντίον των παθογόνων µικροοργανισµών;
(Μονάδες 3)
Μονάδες 6
Β) Με ποιο τρόπο ένας παθογόνος µικροοργανισµός µπορεί να εµπλέκεται στην
πρόκληση αυτοάνοσου νοσήµατος;
Μονάδες 6
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Γ) Ποια η αιτία για την εξασθένηση της στιβάδας του όζοντος; (Μονάδες 3). Τι
αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 1994, προκειµένου να αναστραφεί
η συνεχιζόµενη εξασθένηση της στιβάδας του όζοντος; (Μονάδες 2)
Μονάδες 5
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Τα χλαµύδια, όπως και ο HIV, προκαλούν ασθένεια που µεταδίδεται κυρίως µε
σεξουαλική επαφή. Ένα άτοµο µολύνεται από χλαµύδια. Στον οργανισµό του
πραγµατοποιείται λοίµωξη και εκδηλώνεται πυρετός.
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Α. Ποια κύτταρα ενεργοποιούνται αρχικά (Μονάδες 1), ποια κύτταρα του
ανοσοβιολογικού συστήµατος ενεργοποιούνται στη συνέχεια (Μονάδες 1)
και µε ποιον τρόπο; (Μονάδες 4)
Μονάδες 6

Β. Τι θα έπρεπε να έχει γίνει προληπτικά για να µη µολυνθεί;

Μονάδες 6

Γ. Τι θα έπρεπε να έχει γίνει προληπτικά για να µην ασθενήσει;

Μονάδες 5

∆. Να εξηγήσετε µε ποιους τρόπους θα µπορούσε να θεραπευτεί άµεσα το
συγκεκριµένο άτοµο.
Μονάδες 8

ΘΕΜΑ 4o

Σε ένα υδάτινο οικοσύστηµα, µετρήθηκε το
οξυγόνο (Ο2) που παράγεται και το διοξείδιο
του άνθρακα (CO2 ) που καταναλώνεται από
την
φωτοσυνθετική
δραστηριότητα
των
παραγωγών.
Στο διπλανό διάγραµµα, απεικονίζονται οι
µεταβολές στη συγκέντρωση του οξυγόνου (Ο2)
και του διοξειδίου του άνθρακα (CO2 ) σε
συνάρτηση µε το βάθος.

Α

συγκέντρωση

B
βάθος
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α. Τι είναι η παραγωγικότητα (Μονάδες 3), τι είναι η πρωτογενής και τι η
δευτερογενής παραγωγικότητα; (Μονάδες 6)
Μονάδες 9

β. Ποιοι
παράγοντες
καθορίζουν
το
µέγεθος
παραγωγικότητας στο συγκεκριµένο οικοσύστηµα;

της

πρωτογενούς
Μονάδες 6
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γ. Να αναφέρετε ποια από τις δύο καµπύλες (Α και Β) αντιπροσωπεύει τη
συγκέντρωση οξυγόνου (Ο2) και ποια τη συγκέντρωση διοξειδίου του
άνθρακα (CO2) (Μονάδες 2), αιτιολογώντας την απάντησή σας (Μονάδες 8).
Μονάδες 10

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας
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