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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

ΘΕΜΑ Α
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμίας από τις παρακάτω ημιτελείς
προτάσεις Α1 έως Α5 και, δίπλα, το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη
φράση η οποία συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση.
Α1. Η αμοιβαδοειδής δυσεντερία οφείλεται σε
α. βακτήριο
β. μύκητα
γ. ιό
δ. πρωτόζωο.
Μονάδες 5
Α2. Ο ιός που προκαλεί το AIDS προσβάλλει τα
α. ερυθρά αιμοσφαίρια
β. βοηθητικά Τ-λεμφοκύτταρα
γ. ουδετερόφιλα
δ. πλασματοκύτταρα.
Μονάδες 5
Α3. Η παθητική ανοσία επιτυγχάνεται με τη χορήγηση
α. εμβολίου
β. αντιβιοτικού
γ. ορού
δ. ιντερφερονών.
Μονάδες 5
Α4. Ένα ερημικό οικοσύστημα χαρακτηρίζεται από
α. μεγάλη βιομάζα
β. άγονα εδάφη
γ. πλούσια βλάστηση
δ. μεγάλη παραγωγικότητα.
Μονάδες 5
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Α5. Η εξέλιξη σύμφωνα με το Δαρβίνο στηρίζεται
α. στη φυσική επιλογή
β. στην τεχνητή επιλογή
γ. στην αρχή της χρήσης και της αχρησίας
δ. στην έμφυτη τάση των όντων για συνεχή πρόοδο.
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ Β
Β1.

Σε ποιους παράγοντες μπορεί να οφείλονται οι διαταραχές της ομοιόστασης
που προκαλούν την εκδήλωση ασθενειών;
Μονάδες 6

Β2.

Η τήρηση των κανόνων της δημόσιας υγιεινής περιλαμβάνει, μεταξύ των
άλλων, και την παστερίωση του γάλακτος. Να αναφέρετε τις συνθήκες και
τα αποτελέσματα της παστερίωσης.
Μονάδες 6

Β3.

Με ποιους τρόπους γίνεται η διάγνωση της ασθένειας του AIDS;
Μονάδες 6

Β4.

Να αναφέρετε γιατί η δράση της φυσικής επιλογής είναι τοπικά και χρονικά
προσδιορισμένη.
Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Γ
Ένας άνθρωπος μολύνεται από ιό. Το παρακάτω διάγραμμα απεικονίζει τις
συγκεντρώσεις των αντιγόνων και των αντισωμάτων σε συνάρτηση με το χρόνο.
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Γ1.

Ποια καμπύλη αντιστοιχεί στα αντιγόνα και ποια καμπύλη στα αντισώματα;
Μονάδες 2

Γ2.

Να προσδιορίσετε το είδος της ανοσοβιολογικής απόκρισης (μονάδες 2).
Να περιγράψετε και να ερμηνεύσετε την μεταβολή των καμπυλών
(μονάδες 6).
Μονάδες 8

Γ3.

Να αναφέρετε τις κατηγορίες των Τ-λεμφοκυττάρων που ενεργοποιούνται
και που παράγονται κατά την παραπάνω ανοσοβιολογική απόκριση.
Μονάδες 5

Γ4.

Στην περίπτωση των ιών δρα ένας επιπλέον μηχανισμός μη ειδικής
άμυνας. Να ονομάσετε τον μηχανισμό αυτό και να περιγράψετε τον τρόπο
δράσης του.
Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Δ
Ένα χερσαίο οικοσύστημα περιλαμβάνει την παρακάτω τροφική αλυσίδα:
Ποώδη φυτά

→ ακρίδες →

βάτραχοι

→ φίδια → γεράκια

Όλοι οι οργανισμοί κάθε τροφικού επιπέδου τρέφονται αποκλειστικά με
οργανισμούς του προηγούμενου τροφικού επιπέδου. Η συνολική ενέργεια που
εμπεριέχεται στις ακρίδες είναι 10 5 ΚJ.
Δ1.

Ποια είναι η ενέργεια των υπόλοιπων τροφικών επιπέδων; (μονάδα 1). Να
σχεδιάσετε την αντίστοιχη πυραμίδα ενέργειας (μονάδες 2). Να εξηγήσετε
πού οφείλεται η μεταβολή της ενέργειας από το ένα τροφικό επίπεδο στο
αμέσως επόμενο (μονάδες 4).
Μονάδες 7

Δ2.

Μια ασθένεια οδηγεί σε σημαντική μείωση του αριθμού των βατράχων. Να
εξηγήσετε ποια θα είναι η συνέπεια στον πληθυσμό των ακρίδων και ποια
στον πληθυσμό των ποώδων φυτών;
Μονάδες 4

Δ3.

Στο συγκεκριμένο οικοσύστημα ανιχνεύθηκε 1 mg μη βιοδιασπώμενου
παρασιτοκτόνου στα ποώδη φυτά. Ποια ποσότητα της ουσίας αυτής
αναμένεται να ανιχνευθεί στα γεράκια; Να αιτιολογήσετε την απάντησή
σας.
Μονάδες 4

Δ4.

Με βάση το σχήμα στην επόμενη σελίδα να γράψετε:
i. τις χημικές ουσίες που υποδηλώνουν οι αριθμοί 1 και 7
ii. τις διαδικασίες που υποδηλώνουν οι αριθμοί 2, 3, 4, 8, 9, 10 και
iii. τους μικροοργανισμούς που αντιστοιχούν στους αριθμούς 5 και 6.
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Μονάδες 10
ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομέ νους)
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Στο εξώφυλλο του τετραδίου να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο
εσώφυλλο πάνω-πάνω να συμπληρώσετε τα Ατομικά στοιχεία μαθητή.
Στην αρχή των απαντήσεών σας να γράψετε πάνω-πάνω την ημερομηνία
και το εξεταζόμενο μάθημα. Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο
και να μη γράψετε πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας.
Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων
αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα
δεν θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. Κατά την αποχώρησή σας να
παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε ή μόνο
με μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει. Μολύβι επιτρέπεται, μόνο αν το
ζητάει η εκφώνηση, και μόνο για πίνακες, διαγράμματα κλπ.
Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10.30 π.μ.
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΘΔΜΑΤΩΝ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΩΝ ΔΞΔΤΑΣΔΩΝ 30-5-2014
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΔΝΙΚΗΣ ΠΑΙΓΔΙΑΣ
ΘΔΜΑ Α
Α1. δ
Α2. β
Α3. γ
Α4. β
Α5. α
ΘΔΜΑ Β
Β1.ζει. 10 «Κάζε δηαηαξαρή … αιθνόι, θηι»
Β2.ζει. 25 «Με ηελ παζηεξίωζε … γεύζε ηνπ»
Β3.ζει. 48 «Η δηάγλωζε … παξαρζεί γη' απηόλ»
Β4.ζει. 129 «Οη ζπλζήθεο … ρξνληθή ζηηγκή»
ΘΔΜΑ Γ
Γ1. Η θακπύιε Α ζηα αληηγόλα θαη ε θακπύιε Β ζηα αληηζώκαηα.
Γ2. Η αλνζνβηνινγηθή απόθξηζε είλαη πξωηνγελήο.
Παξαηεξνύκε όηη κεηά ηε κόιπλζε (είζνδνο ηνπ αληηγόλνπ) θαζπζηεξεί ε
παξαγωγή ηωλ αληηζωκάηωλ, γεγνλόο πνπ ζεκαίλεη όηη δελ ππήξραλ θύηηαξα κλήκεο
ζηνλ νξγαληζκό. Μόιηο μεθηλά ε παξαγωγή ηωλ αληηζωκάηωλ, ε ζύλδεζε ηνπο κε ην
αληηγόλν πξνθαιεί ηε κείωζε ηεο ζπγθέληξωζεο ηεο θακπύιεο Α. Τέινο ε πιήξεο
εμνπδεηέξωζε ηνπ αληηγόλνπ (κεδεληζκόο ηεο ζπγθέληξωζεο ηεο θακπύιεο Α)
ζεκαίλεη ηεξκαηηζκό ηεο αλνζνβηνινγηθήο απόθξηζεο νπόηε θαη ηεξκαηηζκό ηεο
παξαγωγήο λέωλ αληηζωκάηωλ (γη' απηό θαη ζηακαηά ε αύμεζε ηεο ζπγθέληξωζεο ηεο
θακπύιεο Β).
Η θακπύιε ηνπ αληηγόλνπ αξρηθά επωάδεηαη κέζα ζηνλ νξγαληζκό άξα πξόθεηηαη γηα
κόιπλζε κε θπζηθό ηξόπν. Η αλνζία είλαη ελεξγεηηθή γηαηί ν νξγαληζκόο παξάγεη
κόλνο ηνπ ηα αληηζώκαηα.
Γ3. Θα ελεξγνπνηεζνύλ ηα βνεζεηηθά Τ-ιεκθνθύηηαξα, ηα θπηηαξνηνμηθά Τιεκθνθύηηαξα (κηαο θαη πξόθεηηαη γηα ηό θαη ηα θύηηαξα απηά θαηαζηξέθνπλ θύηηαξα
κνιπζκέλα από ηό) θαη ηα θαηαζηαιηηθά Τ-ιεκθνθύηηαξα. Δπίζεο ζα παξαρζνύλ αιιά
δε ζα ελεξγνπνηεζνύλ παξά κόλν ζε πηζαλή δεύηεξε έθζεζε ηνπ αηόκνπ ζην ίδην
αληηγόλν, δειαδή ζε δεπηεξνγελή αλνζνβηνινγηθή απόθξηζε, ηα βνεζεηηθά Τιεκθνθύηηαξα κλήκεο θαη ηα θπηηαξνηνμηθά Τ-ιεκθνθύηηαξα κλήκεο.
Γ4. ζει. 34 «Σηελ πεξίπηωζε ηωλ ηώλ … λα πνιιαπιαζηαζηεί»

ΘΔΜΑ Γ
Γ1. ζει. 77 «Η ελέξγεηα … απνηθνδνκνύληαη»
.
.
Δλέξγεηααθξίδωλ = 10% Δλέξγεηαοπνωδώλ θπηώλ Δλέξγεηαπνωδώλ θπηώλ = 10 Δλέξγεηααθξίδωλ
.
= 10 105 KJ = 106 KJ
.
.
Δλέξγεηαβαηξάρωλ = 10% Δλέξγεηαοαθξίδωλ Δλέξγεηαβαηξάρωλ = 10% 105 KJ = 104 KJ
.
.
Δλέξγεηαθηδηώλ = 10% Δλέξγεηαοβαηξάρωλ Δλέξγεηαθηδηώλ = 10% 104 KJ = 103 KJ
.
.
Δλέξγεηαγεξαθηώλ = 10% Δλέξγεηαοθηδηώλ Δλέξγεηαγεξαθηώλ = 10% 103 KJ = 102 KJ

Τροφική πσραμίδα Δνέργειας
Γ2. Οη αθξίδεο ζα απμήζνπλ ην κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνύ ηνπο κηαο θαη πιένλ δε ζα
θαηαλαιώλνληαη από θαλέλα (θαηαλαιώλνληαη κε βάζε ηελ αιπζίδα κόλν από
βαηξάρνπο). Η αύμεζε ηωλ αθξίδωλ ζα νδεγήζεη ζε κείωζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ
πιεζπζκνύ ηωλ πνωδώλ θπηώλ, κηαο θαη πιένλ ζα θαηαλαιώλνληαη πεξηζζόηεξν από
ηνπο θαηαλαιωηέο ηνπο πνπ είλαη νη αθξίδεο.
Γ3. Αλακέλεηαη λα αληρλεπζεί ε ίδηα πνζόηεηα, κηαο θαη πξόθεηηαη γηα κε
βηνδηαζπώκελε νπζία.
ζει. 109 «Τν θνηλό ζηνηρείν … ζηνλ επόκελν»
ζει. 109 - 110 «...δε κεηαβνιίδεηαη … απεθθξίζεηο ηεο»
Γ4.
i. 1: δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, 7: ληηξηθά ηόληα
ii. 2: θωηνζύλζεζε, 3: θπηηαξηθή αλαπλνή, 4: δηαπλνή, 8: βηνινγηθή αδωηνδέζκεπζε,
9: αηκνζθαηξηθή αδωηνδέζκεπζε, 10: απνληηξνπνίεζε
iii. 5: απνηθνδνκεηέο (κύθεηεο θαη βαθηήξηα ηνπ εδάθνπο), 6: ληηξνπνηεηηθά βαθηήξηα
Σεκείωζε: Η δηαδηθαζία 4 ζα κπνξνύζε λα ραξαθηεξηζηεί επηδεξκηθή εμάηκηζε

