
 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο   
 
1. τους μεταμοσχευμένους ασθενείς χορηγούνται:  
Α. Αντιισταμινικά φάρμακα  
Β.  Αντιβιοτικά   
Γ.  Ανοσοκατασταλτικά φάρμακα  
Δ. Εμβόλια                                                                                                       

Μονάδες 5                                                                                       
                    
2.  Οι υφές παρατηρούνται: 
Α. τα βακτήρια 
Β. τους μύκητες 
Γ. τα πρωτόζωα 
Δ.  τους ιούς                                                                                                  Μονάδες 5                                                                

 

3. Ποια πρόταση δεν αφορά τα Β- λεμφοκύτταρα 
Α. Διαθέτουν ειδικούς υποδοχείς. 
Β. υμμετέχουν στην χυμική ανοσία. 
Γ. Ωριμάζουν στο θύμο αδένα. 
Δ. Παράγουν αντισώματα.                                                                         Μονάδες 5     
   
4. Ο ιός HIV προσβάλλει κυρίως: 

Α. Σα ουδετερόφιλα. 
Β.  Σα επιθηλιακά κύτταρα. 
Γ. Σα Β-λεμφοκύτταρα. 

Δ. Σα βοηθητικά Σ-λεμφοκύτταρα.                                                               Μονάδες 5       

 

 
                                                                                 

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

  



 

 
5. Η ταξινομική μονάδα που περιλαμβάνει οικογένειες που μοιάζουν μεταξύ 
τους λέγεται: 

Α. Είδος 

Β. Σάξη 

Γ. Γένος 

Δ.  Φύλο                                                                                                  Μονάδες 5                                                                         

 

ΘΕΜΑ 2ο   

 1. Να περιγράψετε τα χαρακτηριστικά του Homo Sapiens Neanderthalensis                          
Μονάδες 6                                      
 

2. α. Να αναφέρετε τους παράγοντες που διαμορφώνουν την εξελικτική 
πορεία.  

β.  Να αναφέρετε τα δεδομένα που οδήγησαν στην  επαναδιατύπωση της 
θεωρίας του Δαρβίνου.  

γ. Να περιγράψετε ένα μοντέλο ειδογένεσης.                                            Μονάδες 9
       

  

3. τα ούρα ασθενούς που παρουσίαζε συμπτώματα ουρολοίμωξης 
ανιχνεύτηκε το βακτήριο Escherichia coli. Οι ουρολοιμώξεις οφείλονται στην 
εγκατάσταση και τον πολλαπλασιασμό παθογόνου μικροβίου σε κάποιο από 
τα όργανα του ουροποιητικού συστήματος. Σο βακτήριο Escherichia coli είναι 
παθογόνο; Γιατί προκάλεσε ασθένεια στη συγκεκριμένη περίπτωση;                                                                                       

Μονάδες 10 

ΘΕΜΑ 3ο  

1. Σι  ονομάζετε εθισμός; Σι ονομάζουμε ανοχή στις ουσίες που προκαλούν 
εθισμό και τι εξάρτηση;                                                                                                               
 

Μονάδες 10 
 
 



 

 
 
2. Σο 2010 ο διευθυντής της UΝAΙDS (επιτροπή του Οργανισμού Ηνωμένων 
Εθνών για την αντιμετώπιση του AIDS) ανακοίνωσε ότι περίπου 400 χιλιάδες 
παιδιά γεννιούνται κάθε χρόνο στο Καμερούν με AIDS. Να εξηγήσετε πώς 
μπορεί ένα νεογνό να έχει AIDS παρόλο που η ασθένεια δεν είναι 
κληρονομική. Πώς θα μπορούσε να περιοριστεί ο αριθμός των παιδιών που 
γεννιούνται με AIDS;                                                                                Μονάδες 7 
 

1. Η Μαρία έπεσε στην εκδρομή του σχολείου  και τραυματίστηκε με 
αντικείμενο το οποίο είναι μολυσμένο με το βακτήριο του τετάνου. Αμέσως 
μετά του χορηγήθηκε αντιτετανικός ορός. το διάγραμμα απεικονίζεται η 
συγκέντρωση του βακτηρίου και η συγκέντρωση των αντισωμάτων που 
χορηγούνται ως ορός.                                                                                                                        
 

Μονάδες 8 
 

α. Ποια καμπύλη (α , β) αντιστοιχεί στο βακτήριο και ποια στα αντισώματα του 
ορού; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

β. τον χρόνο t1, ο η Μαρία μολύνθηκε πάλι από το ίδιο βακτήριο, χωρίς 
ωστόσο να του χορηγηθεί εκ νέου ορός. Να γράψετε εάν κατά τη δεύτερη 
αυτή μόλυνση ο οργανισμός της Μαρίας αντιδρά με πρωτογενή ή 
δευτερογενή ανοσοβιολογική απόκριση και να αιτιολογήσετε την απάντησή 
σας.  

 

ΘΕΜΑ 4ο  

1. Πώς θα εξηγούσε ο Λαμάρκ και πώς ο Δαρβίνος την ανθεκτικότητα που 
έχει αναπτύξει το βακτήριο Staphylococcus aureus στην πενικιλίνη;                                                  
Μονάδες 10 

2. Ο Δημοσθένης περίμενε στη στάση το λεωφορείο για να πάει στο σχολείο 
του, φορώντας ένα λεπτό βαμβακερό μπλουζάκι, παρόλο που η θερμοκρασία 
του περιβάλλοντος ήταν αρκετά χαμηλή. Ξαφνικά άρχισε να τρέμει. 
Προσπάθησε να εξηγήσεις γιατί.                                                          

     Μονάδες 5    

 



 

   

3. τη παρακάτω εικόνα φαίνεται το τοπογραφικό διάγραμμα μιας περιοχής η 
οποία επιβαρύνεται με ρύπους λόγω των δραστηριοτήτων του ανθρώπου.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α. Γιατί το νερό θεωρείται φυσικό και αναντικατάστατο αγαθό για τους 
οργανισμούς;                                                                                    

             Μονάδες 2      

β. Περιγράψετε τα αίτια δημιουργίας της όξινης βροχής.                                                       

 

Μονάδες 3      

 

 



 

 

γ. Ένας από τους ρύπους της όξινης βροχής προκαλεί ένα ακόμη 
ατμοσφαιρικό φαινόμενο.       Ποιο είναι αυτό το φαινόμενο και πως 
προκαλείται;                                                                                              Μονάδες 5                              

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΘΕΜΑ 1ο  

1.  Γ,     2. Β,     3.  Γ,     4. Δ,     5. Γ 

 

ΘΕΜΑ 2ο  

1. O Homo sapiens neanderthalensis εμφανίστηκε πριν από 130.000 περίπου 
χρόνια και έζησε μέχρι πριν από 35.000 χρόνια. Ήταν πιο δυνατός σωματικά 
από το σύγχρονο άνθρωπο, με προτεταμένο μέτωπο, τονισμένα υπερόφρυα 
τόξα και δόντια μεγαλύτερα του σύγχρονου ανθρώπου.  
Ζούσε ομαδικά σε σπηλιές ή καλύβες και κατασκεύαζε και χρησιμοποιούσε 
εργαλεία. Έκανε χρήση της φωτιάς, ντυνόταν με προβιές, έθαβε τους νεκρούς 
του και έδωσε δείγματα της πρωτόγονης τέχνης του. Σο γεγονός ότι μαζί με 
τους νεκρούς έθαβε και φαγητό, όπλα και άνθη υποδηλώνει ότι πίστευε στη 
μεταθανάτια ζωή. ’ αυτόν παρουσιάζονται τα πρώτα στοιχεία συμβολικής 
σκέψης που χαρακτηρίζουν το σημερινό άνθρωπο. 
 

2. α. ύμφωνα με τη νέα αντίληψη για την εξέλιξη, οι παράγοντες που 
διαμορφώνουν την εξελικτική πορεία είναι η ποικιλομορφία των 
κληρονομικών χαρακτηριστικών, η φυσική επιλογή και η γενετική 
απομόνωση.  

β. Η κατανόηση του τρόπου μεταβίβασης των κληρονομικών 
χαρακτηριστικών, η κατανόηση της σημασίας των μεταλλάξεων και η 
καθιέρωση ενός νέου κλάδου, της Γενετικής των Πληθυσμών, χάρη στην 
οποία η εξέλιξη συνδέθηκε με τις μεταβολές των συχνοτήτων των γονιδίων 
στους πληθυσμούς.  

 

 



 

 

γ. Προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της εξελικτικής διαδικασίας είναι να 
απομονωθούν γενετικά οι πληθυσμοί του ίδιου είδους, ώστε να 
ακολουθήσουν διαφορετική εξελικτική πορεία που θα οδηγήσει στη 
δημιουργία ενός νέου είδους. Από τους σημαντικότερους μηχανισμούς 
απομόνωσης είναι η γεωγραφική απομόνωση. ’ αυτήν ένας πληθυσμός 
χωρίζεται σε ομάδες λόγω κάποιου γεωγραφικού φραγμού (π.χ. δημιουργία 
νησιών, σχηματισμός λιμνών, εμφάνιση βουνών, αλλαγές στις κλιματικές 
συνθήκες). Οι ομάδες αναπτύσσονται ξεχωριστά και δεν είναι δυνατή η 
διασταύρωση των μελών τους και επομένως η ανταλλαγή γονιδίων. Σα άτομα 
συνεχίζουν να εμφανίζουν αλλαγές στο γενετικό υλικό τους και να υφίστανται 
διαφορετικά τη δράση της φυσικής επιλογής. Αυτό σταδιακά οδηγεί σε 
διαφοροποιήσεις, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων ειδών.  

 

3. Σο βακτήριο Escherichia coli είναι δυνητικά παθογόνο και ζει στο έντερο. 
Σα δυνητικά παθογόνα μικρόβια, όταν βρίσκονται σε μικρό αριθμό και δε 
μεταναστεύουν σε άλλους ιστούς και όργανα, αποτελούν φυσιολογική 
μικροχλωρίδα για τον άνθρωπο, είτε διότι παράγουν χρήσιμες χημικές ουσίες 
τις οποίες ο άνθρωπος δεν μπορεί να συνθέσει μόνος του (το βακτήριο 
Escherichia coli παράγει βιταμίνη Κ) είτε διότι συμβάλλουν στην άμυνα του 
οργανισμού. Αν όμως, για κάποιο λόγο, αυξηθούν ή βρεθούν σε άλλους 
ιστούς, τότε προκαλούν την εκδήλωση ασθενειών. την περίπτωση της 
ασθενούς το βακτήριο μεταφέρθηκε και εγκαταστάθηκε στο ουροποιητικό 
σύστημα και για τον λόγο αυτό προκάλεσε ασθένεια. 

 

ΘΕΜΑ 3ο  

1. χολικό βιβλίο σελ 61«Μερικές από τις ουσίες που καταναλώνει ο 
άνθρωπος προκαλούν εθισμό…. οργανικά συμπτώματα, όπως είναι η ναυτία, 
η τάση για εμετό, οι σωματικοί πόνοι, η διάρροια κ.ά.» 
 

2. Σο AIDS είναι σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα που οφείλεται σε ιό. Σο 
AIDS, όπως και τα περισσότερα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα 
μεταδίδονται, εκτός με τη σεξουαλική επαφή, μέσω του αίματος καθώς επίσης 
από τη μολυσμένη μητέρα στο έμβρυο. Δεν αποκλείεται επίσης η μετάδοση 
του ιού κατά τον τοκετό, από τη μητέρα φορέα προς το νεογνό (ο ιός 
εντοπίζεται και στο μητρικό γάλα). Καθώς η επιστήμη σήμερα δε διαθέτει  



 

 
αποτελεσματικά μέσα για την αντιμετώπιση του ιού θα πρέπει η πολιτεία και 
τα μέσα μαζικής επικοινωνίας να ενημερώνουν συνεχώς τους πολίτες για τους 
τρόπους πρόληψης της μόλυνσης από τον ιό. Η χρήση προφυλακτικού κατά 
τη σεξουαλική επαφή θα περιορίσει τον αριθμό των γυναικών-φορέων του 
ιού HIV και επομένως θα περιόριζε τον αριθμό των παιδιών που γεννιούνται 
με AIDS.  
 

3. α. Η καμπύλη α αντιστοιχεί στο βακτήριο και η καμπύλη β στα αντισώματα, 
διότι προηγήθηκε η είσοδος του αντιγόνου και ακολούθησε η χορήγηση 
αντισωμάτων με τον ορό.  
 

β. Θα αντιδράσει με πρωτογενή ανοσοβιολογική απόκριση διότι ο ορός 
αποτελεί παθητική ανοσία. 

 

ΘΕΜΑ 4ο  

1. Ο Λαμάρκ υποστήριζε ότι, πριν από τη χρήση της πενικιλίνης, κανένα 
βακτήριο Staphylococcus aureus δεν διέθετε ανθεκτικότητα στο αντιβιοτικό. 
Όταν όμως άρχισε να χρησιμοποιείται η πενικιλίνη προέκυψε η ανάγκη 
ανάπτυξης ανθεκτικότητας απέναντι στο αντιβιοτικό, προκειμένου τα 
βακτήρια να επιβιώσουν. Αντίθετα, ο Δαρβίνος, υποστήριζε ότι σε έναν 
πληθυσμό βακτηρίων Staphylococcus aureus, με μεγάλη ποικιλομορφία 
κάποια βακτήρια έτυχε να έχουν ανθεκτικότητα στην πενικιλίνη. Ο Λαμάρκ 
είπε με τη βοήθεια μιας εσωτερικής δύναμης ορισμένα βακτήρια ανέπτυξαν 
σταδιακά ανθεκτικότητα στην πενικιλίνη και κατάφεραν να επιβιώσουν, ενώ ο 
Δαρβίνος, υποστήριζε ότι η φυσική επιλογή ευνόησε τα άτομα που διέθεταν 
ανθεκτικότητα στην πενικιλίνη, γιατί μπορούσαν να επιβιώσουν παρά την 
ύπαρξη του αντιβιοτικού. Αντίθετα τα άτομα που δε διέθεταν ανθεκτικότητα 
στην πενικιλίνη λιγόστευαν. Σέλος ο Λαμάρκ σύμφωνα με την αρχή της 
κληρονομικής μεταβίβασης των επίκτητων χαρακτηριστικών η ανθεκτικότητα 
κληροδοτήθηκε στους απογόνους και αποτέλεσε χαρακτηριστικό του είδους 
τους ενώ ο Δαρβίνος δεχόταν ότι η ανθεκτικότητα στην πενικιλίνη 
κληροδοτήθηκε στους απογόνους και αποτέλεσε χαρακτηριστικό του είδους 
τους. 

 

 



 

 

2. Ο οργανισμός του Δημοσθένη λειτούργησε ως εξής: Θερμοϋποδοχείς του 
δέρματος, δηλαδή τα ειδικά νευρικά σωμάτια που ανιχνεύουν τις μεταβολές 
της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος, «ειδοποίησαν» τον εγκέφαλο για την 
μείωση της θερμοκρασίας με μηνύματα που απέστειλαν στο κέντρο των 
γενικών αισθήσεων του εγκεφάλου.  
τη συνέχεια το ειδικό κέντρο ρύθμισης της θερμοκρασίας του εγκεφάλου, 
απέστειλε μηνύματα στους μύες οι οποίοι συσπάστηκαν. Σαυτόχρονα όμως 
απελευθερώθηκε θερμότητα η οποία απέτρεψε τη μείωση της θερμοκρασίας 
του σώματος. 

3. α. χολικό βιβλίο σελ 88 «Σο νερό καλύπτει το μεγαλύτερο τμήμα της 
Γης,…… στη φωτοσύνθεση των φυτικών οργανισμών».  

β. χολικό βιβλίο σελ 107 «Η ηφαιστειακή δραστηριότητα, οι διεργασίες 
αποικοδόμησης των οργανικών ουσιών…… μπορεί να πέσει αρκετά κάτω 
από το 5».  

γ. χολικό βιβλίο σελ 105 «Σα οξείδια του αζώτου που προκαλούν όξινη 
βροχή μπορεί να προκαλέσουν και το φωτοχημικό νέφος. Σο φωτοχημικό 
νέφος προκαλείται από την αντίδραση…. νιτρικό υπεροξυακετύλιο (ΡΑΝ)».  

Σχόλιο:  Στα σχήματα όπως αυτά του θέματος 3,4 (ερωτήματα 3) 
απαραίτητη είναι η σωστή αιτιολόγηση, η οποία μάλιστα συνήθως 
αποδίδει και τις περισσότερες μονάδες. Η σωστή αιτιολόγηση ξεκινάει 
πάντα με την περιγραφή των μεταβολών που φαίνονται στα σχήματα, 
ενώ πλαισιώνεται και με τις κατάλληλες αναφορές στην σχετική 
θεωρία.  

 

 

Από τα Φροντιστήρια Πουκαμισάς Ηρακλείου 
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