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ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 1ο
Στις ερωτήσεις 1-5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και
δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
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Α.

1.

Οι ιοί είναι:
α. αντιγόνα
β. αντισώµατα
γ. αποικοδοµητές
δ. παραγωγοί.

2.

Η εξασθένηση της στοιβάδας του όζοντος προκαλείται από:
α. το διοξείδιο του άνθρακα
β. το διοξείδιο του αζώτου
γ. τους χλωροφθοράνθρακες
δ. το διοξείδιο του θείου.

3.

Παθητική ανοσία επιτυγχάνεται µε χορήγηση:
α. ιντερφερόνης
β. εµβολίου
γ. αντιβιοτικού
δ. ορού αντισωµάτων

4.

5.

Μονάδες 3

Μονάδες 3

Μονάδες 3

Η απονιτροποίηση είναι η διαδικασία κατά την οποία:
α. το άζωτο επανέρχεται στον ατµοσφαιρικό αέρα
β. η αµµωνία µετατρέπεται σε αξιοποιήσιµες από τα φυτά αζωτούχες
ενώσεις
γ. παράγεται και αποβάλλεται διοξείδιο του αζώτου από τους
καταναλωτές.
δ. το αέριο άζωτο µετατρέπεται σε νιτρικά ιόντα.
Μονάδες 3
Μηχανισµό µη ειδικής άµυνας του ανθρώπινου οργανισµού, µεταξύ
άλλων, αποτελούν:
α. τα Β λεµφοκύτταρα
β. οι βλεννογόνοι
γ. τα Τ λεµφοκύτταρα
δ. τα αντισώµατα
Μονάδες 3

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας
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2

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.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Στήλη ΙΙ
ορός αίµατος
µειξιολογικό κριτήριο
αζωτοδέσµευση
ασθένεια του ύπνου
ειδική άµυνα
DCC
κριτήρια του Κοχ
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α.
β.
γ.
δ.
ε.

Στήλη Ι
ψυχανθή
συµπλήρωµα
HIV
τρυπανόσωµα
κατάταξη σε είδος

Μονάδες 10

ΘΕΜΑ 2ο
Α.

Β.
Γ.
∆.

Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας την παράγραφο που ακολουθεί, αφού
παραλείψετε λέξεις από τις παρενθέσεις, έτσι ώστε κάθε πρόταση να είναι
σωστή.

«Στους (παραγωγούς/αποικοδοµητές) ανήκουν ορισµένα (φυτά/βακτήρια) και
µύκητες
που
µετατρέπουν
την
(ανόργανη/οργανική)
ύλη
σε
(ανόργανη/οργανική) για να χρησιµοποιηθεί εκ νέου από τα (φυτά /βακτήρια).
Τα οικοσυστήµατα που εισάγουν την απαραίτητη για τη διατήρησή τους
ενέργεια µε τη µορφή της ηλιακής ακτινοβολίας χαρακτηρίζονται
(αυτότροφα/ετερότροφα).
Μονάδες 3

Περιγράψτε τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την ύπαρξη και διατήρηση ενός
οικοσυστήµατος
Μονάδες 7

Εξηγείστε γιατί η κατάταξη των καταναλωτών στα τροφικά επίπεδα δεν είναι
πάντοτε εύκολη.
Μονάδες 7

Στο σχήµα απεικονίζεται η µεταβολή της συγκέντρωσης των αντισωµάτων σε
έναν οργανισµό που µολύνθηκε για πρώτη φορά από ένα µικρόβιο Α και από
ένα µικρόβιο Β για το οποίο όµως, είχε στο παρελθόν εµβολιαστεί.

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας
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Να γράψετε ποια καµπύλη (1 ή 2) αντιστοιχεί στα αντισώµατα κατά του µικροβίου Α
και ποια στα αντισώµατα κατά του µικροβίου Β και να αιτιολογήσετε την απάντησή
σας.
Μονάδες 8

ΘΕΜΑ 3ο

Το Propioniobacterium αποτελεί γένος βακτηρίων που συµβιώνει στο έντερο του
ανθρώπου.
Α.
Β.
Γ.
∆.

Τι γνωρίζετε για την κυτταρική δοµή των οργανισµών στην κατηγορία των
οποίων ανήκει το Propioniobacterium;
Μονάδες 5
Με ποιο τρόπο πολλαπλασιάζεται το εν λόγω µικρόβιο;
Μονάδες 2
Ποια είναι η δράση και ο ρόλος των µικροοργανισµών που συµβιώνουν µε τον
ανθρώπινο οργανισµό;
Μονάδες 8

Στους διάφορους πληθυσµούς Propioniobacterium του παρελθόντος υπήρχαν
ορισµένα βακτήρια που εµφάνιζαν ανθεκτικότητα στην πενικιλίνη που
ανακάλυψε ο Φλέµινγκ. Σήµερα είναι γνωστό ότι όλα τα βακτήρια του γένους
εµφανίζουν ανθεκτικότητα σε αυτό το αντιβιοτικό. Να εξηγήσετε τον
µηχανισµό σύµφωνα µε τη δαρβινική θεωρία µε τον οποίο συνέβη αυτό.
Μονάδες 10

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας
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ΘΕΜΑ 4ο
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Το σχήµα που ακολουθεί παριστάνει τον κύκλο του νερού σε ένα µεσογειακό χερσαίο
οικοσύστηµα. Το νερό που πέφτει στην ξηρά ακολουθεί τις πιθανές πορείες που
αναπαριστώνται µε τις διεργασίες (1), (2), (3), (4).

Α.
Β.
Γ.

Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθµούς 1 έως 4 και δίπλα σε κάθε αριθµό
την αντίστοιχη διεργασία που παριστάνει.
Μονάδες 4

Ποιος είναι ο ρόλος της διεργασίας που παριστάνεται µε το νούµερο 2 για τα
οικοσυστήµατα;
Μονάδες 7

Εάν υποτεθεί ότι στη δασική περιοχή που παριστάνεται στο σχήµα, µία
περιορισµένη πυρκαγιά οδηγεί στην καταστροφή ενός αριθµού δένδρων:
1.

2.

Πως θα αντιδράσει ένα τέτοιο οικοσύστηµα, όταν φυσικές καταστροφές
όπως η πυρκαγιά τείνουν να διαταράξουν την ισορροπία του και γιατί;
Μονάδες 6

Ποιοι µηχανισµοί αναγέννησης των φυτών θα ενεργοποιηθούν για την
ανάκαµψη του δασικού αυτού οικοσυστήµατος; (Μονάδες 6). Σε ποιες
περιπτώσεις οι µηχανισµοί αναγέννησης των φυτών δεν αποδεικνύονται
αποτελεσµατικοί; (Μονάδες 2)
Μονάδες 8

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας
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