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ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008

ΘΕΜΑ 1ο:Επιλέξετε τη σωστή εκδοχή των προτάσεων
1.η εξασθένηση της στιβάδας του όζοντος οφείλεται σε
Α)χλωροφθοράνθρακες Β) οξείδια θείου
Γ) βαρέα μέταλλα

Δ)διοξείδιο άνθρακα

2. Η διατήρηση του αριθμού των χρωμοσωμάτων από γονείς σε απογόνους σε
πολυκύτταρους διπλοειδείς οργανισμούς επιτυγχάνεται με την
Α) μείωση
Β) μίτωση
Γ) μεταγραφή
Δ) μετάφραση
3. Οργανικές ενώσεις πλούσιες σε ενέργεια είναι
Α) υδατάνθρακες και πρωτεΐνες
Β) νουκλεϊκά οξέα και πρωτεΐνες
Γ) υδατάνθρακες και λιπίδια
Δ) νουκλεϊκά οξέα και λιπίδια
4. Το γενετικό υλικό βρίσκεται
Α) στα μιτοχόνδρια Β) στο ενδοπλασματικό δίκτυο
Γ) στα λυσοσώματα Δ) στον πυρήνα
5. η αντίδραση σε ερεθίσματα και η μεταβίβαση μηνυμάτων γίνονται από τον
Α) ερειστικό ιστό
Β) νευρικό ιστό
Γ) μυικό ιστό
Δ) επιθηλιακό ιστό
ΘΕΜΑ 2ο: Ορίστε τις προτάσεις ως σωστές ή λάθος
1. Οι προκαρυωτικοί οργανισμοί διαθέτουν οργανίδια
2. Με το εμβόλιο χορηγείται μικρή ποσότητα νεκρών ή ανενεργών μικροβίων
3. Η επιβάρυνση του περιβάλλοντος από παθογόνους μικροοργανισμούς ονομάζεται
ρύπανση
4. Τα πρωτόζωα είναι μονοκύτταροι ευκαρυωτικοί οργανισμοί
5. Στο φωτοχημικό νέφος συμβάλει το όζον
6. Ο μικροοργανισμός που εισέρχεται στον άνθρωπο ονομάζεται ξενιστής
7. Τα περισσότερα βακτήρια είναι είτε χρήσιμα είτε αβλαβή για τον άνθρωπο
8. Οι δύο αδελφές χρωματίδες κάθε χρωμοσώματος αποχωρίζονται και
απομακρύνονται κατά τη μίτωση
9. Ξένοι παράγοντες που εισέρχονται στον οργανισμό μας ονομάζονται αντισώματα
10. Δύο αράχνες με παρόμοιο μέγεθος και μορφή αδυνατούν να διασταυρωθούν και
να δημιουργήσουν γόνιμους απογόνους. Οι δύο αράχνες αυτές ανήκουν στο ίδιο
είδος.
ΘΕΜΑ 3ο: Να συμπληρώσετε τα κενά
Κάθε είδος κυττάρου στο ανθρώπινο σώμα επιτελεί μια …(1)… ……
Κατά την ανάπτυξη ενός πολυκύτταρου οργανισμού τα κύτταρα του εκτός από το ότι
αυξάνονται σε αριθμό, παράλληλα …(2)…
Η ύλη μέσα σε ένα οικοσύστημα …(3)…
Η μετατροπή του ατμοσφαιρικού αζώτου σε νιτρικά ιόντα γίνεται με τη βοήθεια είτε
των …(4).., είτε των …(5)… βακτηρίων.
Προβλήματα στο έδαφος δημιουργούνται από τις ανεξέλεγκτες …(6)…
Στις αντιδράσεις του καταβολισμού γίνεται …(7)… μορίων.
Το νερό βοηθάει στην ομαλή λειτουργία του κυττάρου λόγω της μεγάλης …(8)… του
ικανότητας.
Η σύνθεση των πρωτεϊνών (…(9)…) γίνεται στα …(10)… .

ΘΕΜΑ 4ο:Περιγράψτε τη δομή, το ρόλο και τον τρόπο δράσης των ενζύμων. Ποιοι
παράγοντες επηρεάζουν τη λειτουργικότητά τους;

ΘΕΜΑ 5ο: Τι είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίου; Εξηγείστε αναλυτικά

ΘΕΜΑ 6ο: Περιγράψτε αναλυτικά ( +τον κανόνα με βάση τον οποίο γίνεται) τη
διαδικασία της αντιγραφής

ΘΕΜΑ 7ο:Αναφέρετε επιγραμματικά τους:
Α. παράγοντες που μπορεί να προκαλέσουν ασθένεια
Β. τρόπους μετάδοσης μιας ασθένειας
Γ. γενικούς εσωτερικούς αμυντικούς μηχανισμούς κατά των ασθενειών

ΘΕΜΑ 8ο:Μ→ επικρατές αλληλόμορφο για καστανά μάτια
μ→ υπολειπόμενο αλληλόμορφο για γαλανά μάτια
α. Να γίνει η διασταύρωση δύο ετερόζυγων γονιών για το χρώμα των ματιών καθώς
και να σημειωθούν οι γονοτυπικές και φαινοτυπικές αναλογίες
β. Ορίστε τις λέξεις αλληλόμορφο, φαινότυπος και γονότυπος

ΘΕΜΑ 9ο: Τι λέει η κυτταρική θεωρία ; Περιγράψτε τη δομή και το ρόλο των
χλωροπλαστών.

Να απαντήσετε σε έξι (6) από τα εννέα (9) θέματα
Όλα τα θέματα είναι ισοδύναμα.
O Διευθυντής

Ο εισηγητής

