
 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ    ΓΕΝΙΚΗΣ   ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
 
                                                      Θ    Ε    Μ    Α    Τ   Α 
 
Θέμα   πρώτο 
 
Στις   ερωτήσεις  (1η – 2η – 3η – 4η) να γράψετε στο φύλλο των απαντήσεων τον αριθμό της 
ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στην σωστή επιλογή . 
 
1η   :         Η      ηπατίτιδα Β     οφείλεται   σε : 
 
α. Βακτήριο                          β. Πρωτόζωο                                   γ. Ιό                                  δ. Μύκητα 
 
                                                                                                                                               (Μονάδες   5) 
 
2η  :        Όλα  τα  βακτήρια   διαθέτουν  : 
 
α. Πλασμίδια                     β. Κυτταρικό τοίχωμα                           γ. Κάψα                         δ. Έλυτρο 
 
                                                                                                                                               (Μονάδες   5)     
 
3η   :      Σύμφωνα με τα κριτήρια του  Κοχ       λοιμώδης    ασθένεια  είναι    : 
 
α.  Η φυματίωση                   β. Η σύφιλη                 γ.  Η χολέρα                  δ.  Όλα τα προηγούμενα 
 
                                                                                                                                               (Μονάδες   5) 
 
4η :  Το χαρακτηριστικό των φυτών Μεσογειακών περιοχών να αναπτύσσουν υπόγειους 
οφθαλμούς μετά από πυρκαγιά: 
 
α. Τους επιτρέπει να ανακάμπτουν                                      β. Τα οδηγεί σε εξαφάνιση    
 
 γ. Είναι ο μοναδικός μηχανισμός ανάκαμψης                   δ. Οδηγεί σε ερημοποίηση των περιοχών  
 
                                                                                                                                              (Μονάδες   5) 
 
5η : Για την 5η ερώτηση  να γράψετε στο φύλλο των απαντήσεων το γράμμα της πρότασης και 
δίπλα το (ΣΩΣΤΟ) αν η πρόταση είναι σωστή ή το (ΛΑΘΟΣ) αν είναι λανθασμένη : 
 
 
Α.  Οι ιντερφερόνες παράγονται από παθογόνους μικροοργανισμούς . 
 
Β.  Το    ειδικό    κέντρο    ρύθμισης    της    θερμοκρασίας    του εγκεφάλου  ενεργοποιεί τους 
θερμοϋποδοχείς  που αποστέλλουν μηνύματα στους ιδρωτοποιούς αδένες   . 
 
Γ.  Το εμβόλια προκαλούν ενεργητική ανοσία  . 
 
Δ.  Η αλλεργία  ανήκει στα αυτοάνοσα νοσήματα    . 
 
Ε.  Βιότοπος είναι η περιοχή στην οποία ζει ή ένας πληθυσμός ή μια βιοκοινότητα . 
 
                                                                                                                                               (Μονάδες   5) 
Θέμα   δεύτερο 
 
Α. Σε ποια οικοσυστήματα παρουσιάζεται μεγάλη μεικτή πρωτογενής παραγωγικότητα ;  
    Από   ποιους    παράγοντες   καθορίζεται   το μέγεθος  της πρωτογενούς  παραγωγικότητας των   
    χερσαίων οικοσυστημάτων   ; 
     
                                                                                                                                              (Μονάδες    9) 
 



 

Β. Ένα παθογόνο βακτήριο κατόρθωσε να εισδύσει  στον οργανισμό ενός ανθρώπου μέσω του 
δέρματος και να εισέλθει στην κυκλοφορία του αίματος . Η λοίμωξη προκάλεσε πυρετό .  
Ποιοι μηχανισμοί παρακάμφθηκαν ;  Σε  ποια ουσία του βακτηρίου μπορεί να οφείλεται ο 
πυρετός ; Η χορήγηση αντιβιοτικού  θα βοηθήσει τον ασθενή  ; 
Με ποιους μηχανισμούς δρουν τα αντιβιοτικά ; 
 
                                                                                                                                             (Μονάδες   16) 
                                                                         
Θέμα   τρίτο 
 
 Ορισμένα από τα παγκόσμια οικολογικά ζητήματα και προβλήματα που πρόσφατα ερευνούνται 
και σχολιάζονται είναι : i. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου  ii. Η  εξασθένιση της στιβάδας του  
όζοντος  και  iii. Η όξινη βροχή . 
 
Α.  Πώς  μπορεί ο σύγχρονος άνθρωπος να αντιμετωπίσει  το φαινόμενο του θερμοκηπίου ;                                                
                                           
                                                                                                                                               (Μονάδες   8) 
 
Β.  Ποια είναι η αιτία  και ποιες είναι οι επιπτώσεις της εξασθένισης της στιβάδας του όζοντος ; 
 
                                                                                                                                               (Μονάδες   8) 
Γ.  Ποιες είναι οι συνέπειες του φαινομένου της όξινης βροχής ; 
 
                                                                                                                                               (Μονάδες   9) 
 
  
Θέμα   τέταρτο 
 
Στo οικοσύστημα μιας λίμνης  υπάρχουν οι οργανισμοί  : ψαροπούλια , φυτοπλαγκτόν , ψάρια 
και ζωοπλαγκτόν . Όλοι οι οργανισμοί τρέφονται αποκλειστικά με οργανισμούς του αμέσως 
προηγούμενου τροφικού επιπέδου . 
 
1 . Να  γράψετε την τροφική αλυσίδα του οικοσυστήματος της λίμνης .  Ποιοι είναι οι 
καταναλωτές 2ης τάξης ;  
 
                                                                                                                                               (Μονάδες   8) 
 
2.   Να βρείτε τη συνολική βιομάζα των υπόλοιπων τροφικών επιπέδων αν η συνολική βιομάζα 
στο τροφικό επίπεδο των ψαριών είναι  20000 Kg και να σχεδιάσετε την τροφική πυραμίδα 
βιομάζας . 
                                                                                                                                               (Μονάδες   8) 
3.   Γύρω από την λίμνη υπάρχουν αγροί που καλλιεργούνται συστηματικά με την χρήση 
βιομηχανικών λιπασμάτων και εντομοκτόνων . Τα βρόχινα νερά  οδηγούνται στο μεγαλύτερο 
ποσοστό στα νερά της λίμνης . 
Ποια φαινόμενα μπορούν να παρουσιαστούν  στο λιμναίο οικοσύστημα ; Σε ποιες ουσίες 
οφείλονται ; Ποιοι οργανισμοί  και πως θα επηρεαστούν από τα φαινόμενα αυτά ;  
                                                                                                                                               (Μονάδες   9) 
 
 
 


