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Θέκα Α 
Α1: (β)Σύζπαζε ησλ ιείσλ κπτθώλ ηλώλ 
Α2: (γ)Μεκβξαλώδε νξγαλίδηα 
Α3:(δ) Ακκσλία  ζε ληηξηθά ηόληα 
Α4:(α) Τα δηαθνξεηηθά είδε νξγαληζκώλ πνπ 
ππάξρνπλ ζ΄έλα νηθνζύζηεκα 
Α5: (γ)Γελλνύλ απγά 

Θέκα Β 
Β1.Α:9, Β:8, Γ:1, Γ:3, Δ:6, ΣΤ:7, Ε:5, Ζ:4 
 

Β2. Ζ ζσζηή απάληεζε βξίζθεηαη ζηε ζειίδα 132-
134 ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ (πνηθηινκνξθία, θπζηθή 
επηινγή, γελεηηθή απνκόλσζε) 
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Β3.Ζ ζσζηή απάληεζε βξίζθεηαη ζηε ζειίδα 
125-126 ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ. 
 Β4. 
Παζνγόλα 
πξσηόδσα 

Τξόπνο 
κεηάδνζεο 

Παζνγόλνο 
δξάζε/αζζέλεηα 

Πιαζκώδην Μεηαδίδεηαη κε 
ηα θνπλνύπηα 

Δινλνζία 

Τξππαλόζσκα Μύγα ηζε-ηζε Αζζέλεηα ηνπ 
ύπλνπ 

Τνμόπιαζκα Καηνηθίδηα δώα Πξνζβάιιεη 
πλεύκνλεο, ήπαξ, 
ζπιήλα θαη 
πξνθαιεί απνβνιέο 
ζηηο εγθύνπο 
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Θέκα Γ 
Γ1.Σρνιηθό Βηβιίν ζει. 108 (ην θαηλόκελν ηνπ 

επηξνθηζκνύ). 
Ζ απάληεζε βξίζθεηαη ζηε ζειίδα 108 – 109 ηνπ 

ζρνιηθνύ βηβιίνπ από  « Τα αζηηθά ιύκαηα πνπ 
θαηαιήγνπλ … » έσο « … όπσο ηα ςάξηα πνπ 
πεζαίλνπλ από αζθπμία » 

 
Γ2.Τξνθηθή αιπζίδα: 

Φπηνπιαγθηόλ  ΕσνπιαγθηόλΨάξηα  Πνπιηά 
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Φπηνπιαγθηόλ 1 mg/Kg 

Ψάξηα 10
2
mg/Kg 

Εσνπιαγθηόλ 10 mg/Kg 

Πνπιηά   10
3
mg/Kg 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τξνθηθή ππξακίδα ζπγθέληξσζεο(mg/Kg) 
 
Άξα ε ζπγθέληξσζε ηνπ DDTζηνπο ηζηνύο ησλ 
ππόινηπσλ νξγαληζκώλ ζα είλαη ρακειόηεξε από ηα 
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πνπιηά, ηα νπνία είλαη νη θνξπθαίνη θαηαλαισηέο θαη 
παξαηεξείηαη ην θαηλόκελν ηεο βηνζπζζώξεπζεο. 

 
θαη ζει. 109-110  « Τν θνηλό ζηνηρείν ηεο επίδξαζεο… 
ζε πνιιέο  δηαηξνθηθέο αιπζίδεο. » 

 
Γ3.Σρνιηθό Βηβιίν ζει. 88 «Οη δύν πην νηθνινγηθνί 

ηξόπνη εκπινπηηζκνύ…κε άδσην γηα λα κελ εμαζζελεί». 
 
Θέκα Γ 

Γ1. Ο ηύπνο αλνζίαο πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε άηνκν 
είλαη ν εμήο: Ο Δομίνικος-Κακπύιε Α έρεη ελεξγεηηθή 
ηερλεηή αλνζία (εκβόιην) ελώ ε Γαλάτεια- Κακπύιε Β 
έρεη παζεηηθή ηερλεηή αλνζία(νξό). Ο Γνκίληθνο έρεη 
θαζπζηεξεκέλε παξαγσγή αληηζσκάησλ ζε ζρέζε κε 
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ηελ Γαιάηεηα ε νπνία έρεη άκεζε εηζαγσγή 
αληηζσκάησλ. Γηα αηηηνιόγεζε ζρνιηθό βηβιίν ζει 39 
«Ζ Αλνζία… από άιιν νξγαληζκό (παζεηηθή αλνζία) 
θαη ν νξηζκόο ηνπ εκβνιίνπ ζει 39 « Να δερηεί… θαη 
θπζηθά δελ ηελ κεηαδίδεη» θαη ζει 40 «Σε έλα ελήιηθν 
άηνκν… αιιά ε δηάξθεηα ηεο είλαη παξνδηθή» 

Γ2.Ζ θακπύιε Η αληηζηνηρεί ζην Γνκίληθν θαη ε 
θακπύιε ΗΗ ζηελ Γαιάηεηα. Απηό γηαηί, θαηά ην παξειζόλ 
ν Γνκίληθνο είρε απνθηήζεη ελεξγεηηθή ηερλεηή αλνζία 
(εκβόιην), άξα θαζπζηεξεκέλε παξαγσγή αληηζσκάησλ 
αιιά γηα πάληα. Άξα κε ηελ επαλέθζεζε ηνπ 
νξγαληζκνύ ζην ίδην αληηγόλν ν Γνκίληθνο ελεξγνπνηεί 
ηα θύηηαξα κλήκεο κε άκεζε παξαγσγή αληηζσκάησλ 
(θακπύιε Η), θαη ελεξγνπνίεζε ελεξγεηηθήο αλνζίαο 
πνπ είρε απνθηεζεί θαηά ην παξειζόλ. Αληίζεηα ε 
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Γαιάηεηα θαηά ην παξειζόλ δέρηεθε παζεηηθή αλνζία 
(νξό), δειαδή άκεζε εηζαγσγή αληηζσκάησλ αιιά 
παξνδηθή άξα ηώξα ν νξγαληζκόο ηεο ζα 
πξαγκαηνπνηήζε πξσηνγελή αλνζνβηνινγηθή 
απόθξηζε έηζη ώζηε λα δεκηνπξγήζεη θαη απηή 
ελεξγεηηθή αλνζία. 

 
Γ3.Όχι θαη Ζ απάληεζε βξίζθεηαη ζην ζρνιηθό βηβιίν 

ζει 48 « ε δηάγλσζε ηεο λόζνπ…κε ηα αληηζώκαηα πνπ 
έρνπλ παξαρζεί από απηόλ» 

 
 

Από το Βιολογικό τμήμα των Φροντιστηρίων Πουκαμισάς Ηρακλείου 
συνεργάστηκαν οι Βιολόγοι: Ε. Ανδρώνης, Α. Μαρή 

 
 


