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ΘΕΜΑ Α 

Α1. Η πενικιλίνη παράγεται από: 

Α. Βακτήριο 

Β. Μύκητα 

Γ. Φυτό 

Δ. Πρωτόζωο                                       

Μονάδες 5 

Α2. Η ωρίμανση των Τ-λεμφοκυττάρων πραγματοποιείται: 

Α. Στο μυελό των οστών 

Β. Στο σπλήνα 

Γ. Στους λεμφαδένες  

Δ. Στο θύμο αδένα                                                                                   

Μονάδες 5 

Α3. Οι εξωτοξίνες είναι: 

Α. Ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν πτώση πίεσης του αίματος 

Β. Ουσίες στην μεμβράνη των ιών 

Γ. Ουσίες που παράγουν από αντιβιοτικά 

Δ. Τίποτα από τα παραπάνω                                                      

Μονάδες 5 

Α4. Η εξάτμιση του νερού από την επιφάνεια των φύλλων ονομάζεται: 

Α. Εξάτμιση 

Β. Κινητήρια δύναμη  

Γ. Διαπνοή 

Δ. Επιδερμική εξάτμιση 

Μονάδες 5 

Α5. Στα προγράμματα απεξάρτησης από ηρωίνη χορηγείται: 

Α. Μορφίνη 

Β. Ενδομορφίνη 

Γ. Μεθαδόνη 

Δ.  Όλα τα παραπάνω                                                 

Μονάδες 5 

Βιολογία Γενικής Παιδείας  
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ΘΕΜΑ Β 

Β1. Να αντιστοιχίσετε τα γράμματα της πρώτης στήλης με τους αριθμούς της 

δεύτερης στήλης: 

ΣΤΗΛΗ Ι ΣΤΗΛΗ ΙΙ 

1. Βιοσυσσώρευση Α. Υφές 

2. Homo erectus Β. DTT 

3. Μυελός των οστών Γ.  Ανοχή 

4. Μύκητες Δ.  Άνθρωπος ο όρθιος 

5. Νικοτίνη Ε. Κέντρο Αιμοποίησης 

6. Ετερότροφοι Στ. Καταναλωτές 

                                                                                                             Μονάδες 6 
Β2. Να περιγράψετε το περιβαλλοντικό πρόβλημα που προκύπτει από την 

προσθήκη μεγάλων ποσοτήτων αζωτούχων λιπασμάτων στις καλλιέργειες;  

Μονάδες 6 

Β3. Εξηγήστε γιατί ένα άτομο που αναρρώνει από μία λοίμωξη μπορεί να 

φροντίσει πάσχοντες από την ίδια λοίμωξη, χωρίς κίνδυνο να εκδηλώσει εκ 

νέου συμπτώματα της λοίμωξης αυτής; 

Μονάδες 5 

Β4. Να αντιστοιχίσετε τα παρακάτω ονόματα, με τους αριθμούς 1-5 της 

εικόνας. Α. Homo sapiens neanderthalensis, Β. Homo erectus, Γ. Homo 

sapiens sapiens, Δ. Homo habilis, Ε. Australopithecus bosei , και να 

ονομάσετε τους παράγοντες που διαμορφώνουν την εξελικτική πορεία 

σύμφωνα με την αντίληψη για την εξέλιξη. 

 
Μονάδες 8 (4+4) 



 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Ένας άνθρωπος μολύνθηκε ταυτόχρονα από το βακτήριο 

πνευμονιόκοκκος και από τον ιό της παρωτίτιδας. Ο άνθρωπος αυτός είχε 

εμβολιαστεί για τον ιό της παρωτίτιδας, εκδήλωσε όμως συμπτώματα 

πνευμονίας. Ποιο από τα ακόλουθα διαγράμματα περιγράφει την 

ανοσολογική απόκριση που εκδήλωσε ο οργανισμός του έναντι του ιού της 

παρωτίτιδας και ποιο έναντι του πνευμονιόκοκκου; Να δικαιολογήσεις την 

απάντησή σου. 

 
Μονάδες 12 

Γ2. Συμπληρώστε τα κενά 

 
Μονάδες 13 
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ΘΕΜΑ Δ 

Δ1. Δίνεται το διάγραμμα: 

 
Να γράψετε τα ονόματα των διαδικασιών που αντιστοιχούν στις θέσεις Α, Β, Γ, 
Δ, Ε.                                                                                                

Μονάδες 12 
Δ2. Τα πρώτα χρόνια χρήσης του εντομοκτόνου DDT αρκούσε μικρή δόση 
για τον αφανισμό τεράστιων πληθυσμών ακρίδας. Με την πάροδο, όμως, του 
χρόνου παρατηρήθηκε ότι η εξόντωση των πληθυσμών των εντόμων 
απαιτούσε ολοένα και αυξανόμενες ποσότητες DDT. Πολλοί ερευνητές 
θεώρησαν αρχικά ότι η ποιότητα του παραγόμενου DDT υποβαθμίστηκε. 
Συστηματικές όμως έρευνες έδειξαν ότι οι πληθυσμοί της ακρίδας, οι οποίοι 
δέχτηκαν την επίδραση του DDT, εξελίχθηκαν μέσω της φυσικής επιλογής.  
Να εξηγήσετε -σύμφωνα με τη θεωρία του Δαρβίνου- τον τρόπο με τον οποίο 
συνέβη αυτό. 

Μονάδες 7 
Δ3. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις μελετώντας το φυλογενετικό δέντρο που 
ακολουθεί:  

α. Ποια από τα είδη οργανισμών που αναφέρονται είναι τα περισσότερο 
συγγενικά; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.  
β. Ποιος είναι ο κοινός πρόγονος του ανθρώπου και του χοίρου;  

 
Μονάδες 6 

Φυτά  

 Άζωτο ατμόσφαιρας  

Ζώα   

Διοξείδιο άνθρακα   
Νερό ατμόσφαιρας   

Αμμωνία   

Χερσαίο οικοσύστημα   

Α 
Β 

Γ 

Δ 
Δ 

Ε 



 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. Β, Α2. Α, Α3. Α, Α4. Δ, Α5. Γ 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. 1. Β, 2. Δ, 3. Ε, 4. Α, 5. Γ, 6. ΣΤ 

 

Β2. Το φαινόμενο του ευτροφισμού προκαλείται από την προσθήκη μεγάλων 

ποσοτήτων αζωτούχων λιπασμάτων στις καλλιέργειες. 

Όσον αφορά το φαινόμενο αυτό, το υδάτινο οικοσύστημα, αφού δεχτεί τα 

αστικά λύματα, αλλά και τα λιπάσματα που αποπλένονται από το νερό της 

βροχής, εμπλουτίζεται με τα νιτρικά και τα φωσφορικά άλατα που αυτά 

περιέχουν. Επειδή όμως οι ουσίες αυτές αποτελούν θρεπτικά συστατικά για 

τους υδρόβιους φωτοσυνθετικούς οργανισμούς (φυτοπλαγκτόν), προκαλείται 

υπέρμετρη αύξηση του πληθυσμού τους. Έτσι αυξάνεται και ο πληθυσμός 

των μονοκύτταρων ζωικών οργανισμών (ζωοπλαγκτόν) που εξαρτώνται 

τροφικά από το φυτοπλαγκτόν. Με το θάνατο των πλαγκτονικών οργανισμών 

συσσωρεύεται νεκρή οργανική ύλη, η οποία με τη σειρά της πυροδοτεί την 

αύξηση των αποικοδομητών, δηλαδή των βακτηρίων που την 

καταναλώνουν. Με την αύξηση όμως των μικροοργανισμών ο ρυθμός 

κατανάλωσης οξυγόνου γίνεται πολύ μεγαλύτερος από το ρυθμό παραγωγής 

του. Έτσι η ποσότητα του οξυγόνου που βρίσκεται διαλυμένη στο νερό 

γίνεται ολοένα μικρότερη, γεγονός που πλήττει τους ανώτερους οργανισμούς 

του οικοσυστήματος, όπως τα ψάρια, που πεθαίνουν από ασφυξία. 

Χαρακτηριστικό των ευτροφικών συστημάτων αποτελεί το γεγονός ότι είναι 

πλούσια σε οργανική ύλη και έχουν μεγάλο αριθμό παραγωγών. 

 

Β3. Το άτομο που αναρρώνει, έχει ήδη αντιμετωπίσει με επιτυχία τον 

παθογόνο παράγοντα που προκαλεί τη νόσο.  

Ο οργανισμός του διαθέτει πλέον εξειδικευμένα λεμφοκύτταρα μνήμης για το 

συγκεκριμένο αντιγόνο.  

Επίσης η συγκέντρωση των ειδικών για τον παθογόνο μικροοργανισμό 

αντισωμάτων στον ορό του αίματος του ατόμου είναι ακόμα υψηλή. Έτσι 

ακόμα κι αν εκτεθεί και εκ νέου στο αντιγόνο και μολυνθεί, ο παθογόνος 

μικροοργανισμός   θα   αντιμετωπιστεί    άμεσα    χωρίς    να     προλάβει    να 
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εγκατασταθεί και να πολλαπλασιαστεί. Δεν θα εκδηλωθούν επομένως ξανά τα 

συμπτώματα της λοίμωξης.  

 

Β4. Α.4 Β.3 Γ.5 Δ.2 Ε.1 και σχολικό βιβλίο σελ 132 « Σύμφωνα με την εξέλιξη, 

οι παράγοντες… η φυσική επιλογή και η γενετική απομόνωση» 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Ο άνθρωπος αυτός διέθετε για τον ιό της παρωτίτιδας ενεργητική ανοσία 

λόγω του εμβολιασμού του. Ο οργανισμός του, όταν δέχτηκε το εμβόλιο, 

αντέδρασε εκδηλώνοντας ανοσολογική απόκριση, κατά την οποία 

παράχθηκαν, εκτός από αντισώματα και εξειδικευμένα για τον ιό 

λεμφοκύτταρα μνήμης. Όταν μολύνθηκε από τον ιό της παρωτίτιδας με 

φυσικό τρόπο ο οργανισμός του εκδήλωσε δευτερογενή ανοσολογική 

απόκριση. Ενεργοποιήθηκαν τα λεμφοκύτταρα μνήμης που είχαν παραμείνει 

στον οργανισμό του, ξεκίνησε αμέσως η παραγωγή και έκκριση και έτσι δεν 

πρόλαβαν να εκδηλωθούν τα συμπτώματα της ασθένειας. Το διάγραμμα που 

περιγράφει την αντίδραση του οργανισμού αυτού του ανθρώπου στο 

αντιγόνο της παρωτίτιδας είναι το διάγραμμα Β. Βλέπουμε σε αυτό ότι η 

απελευθέρωση των αντίστοιχων αντισωμάτων στον ορό του αίματος ξεκινά 

αμέσως και μάλιστα η συγκέντρωσή τους φτάνει σε πολύ υψηλά επίπεδα.  

 

Αντίθετα η μόλυνση του ανθρώπου αυτού από το βακτήριο πνευμονιόκοκκος 

προκάλεσε πρωτογενή ανοσολογική απόκριση. Στην περίπτωση αυτή η 

παραγωγή των ειδικών αντισωμάτων για την αντιμετώπιση του βακτηρίου 

καθυστέρησε και στο διάστημα που μεσολάβησε από τη μόλυνση μέχρι την 

απελευθέρωσή τους από τα πλασματοκύτταρα ο άνθρωπος εκδήλωσε τα 

συμπτώματα της ασθένειας. Το διάγραμμα που περιγράφει την ανοσολογική 

απόκριση του ανθρώπου για το βακτήριο πνευμονιόκοκκος είναι το 

διάγραμμα Α. Βλέπουμε σε αυτό ότι αρχίζουν να ανιχνεύονται αντισώματα 

στον ορό του αίματος του ασθενούς αρκετά αργότερα από την έκθεσή του 

στο αντιγόνο, η συγκέντρωση των αντισωμάτων αυξάνεται με πιο αργούς 

ρυθμούς σε σχέση με την αύξηση της συγκέντρωσης των αντισωμάτων του 

διαγράμματος Β και τέλος παρατηρούμε ότι η μέγιστη συγκέντρωσή τους είναι 

μικρότερη από αυτή των αντισωμάτων του διαγράμματος Β. 



 

 

Γ2. 

 
ΘΕΜΑ Δ 

Δ1. Α: Κυτταρική Αναπνοή,  Β: Φωτοσύνθεση,   Γ : Διαπνοή,   Δ: Εξάτμιση, 

Ε: Ατμοσφαιρική αζωτοδέσμευση 

 

Δ2. Όπως ακριβώς και στον βιομηχανικό μελανισμό που παρατηρήθηκε στις 

νυχτοπεταλούδες, τα άτομα ενός πληθυσμού ακρίδας είχαν διαφορετική 

ανθεκτικότητα στο DDT ακόμη και πριν από τη χρήση του. Αυτό συμβαίνει, 

άλλωστε, εξαιτίας της γενετικής ποικιλότητας που χαρακτηρίζει τους 

πληθυσμούς.  

Με τη χρησιμοποίηση του DDT παρέμεινε αρχικά ζωντανό ένα πολύ μικρό 

ποσοστό ακριδών, ανθεκτικό στη δόση του DDT που χρησιμοποιήθηκε.  

Οι ανθεκτικές ακρίδες ήταν σε θέση να αναπαράγονται και οι απόγονοί τους 

κληρονόμησαν από τους γονείς τους την αυξημένη ανθεκτικότητα στο DDT. 

Με τον τρόπο αυτό αυξήθηκε εντέλει η ανθεκτικότητα του πληθυσμού στο 

DDT.  

Η ορθή κατανόηση του μηχανισμού με τον οποίο προχωρά η εξέλιξη απαιτεί 

την κατανόηση ότι οι οργανισμοί δεν ανταποκρίνονται στις μεταβολές του 

περιβάλλοντος, αναπτύσσοντας ένα γνώρισμα που δεν υπήρχε 

προηγουμένως, όπως θα ισχυριζόταν ένας οπαδός της θεωρίας του Λαμάρκ.  
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Απλώς, η φυσική επιλογή έδρασε ευνοώντας από τα υπάρχοντα 

κληρονομήσιμα χαρακτηριστικά εκείνο που προσέδιδε σε κάθε περίπτωση 

μεγαλύτερες πιθανότητες επιβίωσης στον φορέα του 

 

Δ3.  α. Περισσότερο συγγενικά είδη είναι ο άνθρωπος και ο χιμπατζής. 

Σύμφωνα με το φυλογενετικό δέντρο, ο κοινός πρόγονος των δύο ειδών 

έζησε πιο πρόσφατα από τον κοινό πρόγονο άλλων ειδών. Ο κοινός 

πρόγονος φαίνεται, στο φυλογενετικό δέντρο, από το σημείο τομής των 

κλάδων που καταλήγουν στα είδη. Ο κοινός πρόγονος του ανθρώπου και του 

χιμπατζή είναι ο (1).  

 
 

β. Ο άνθρωπος και ο χοίρος έχουν κοινό πρόγονο τον (2). Ο κοινός πρόγονος 

φαίνεται, στο φυλογενετικό δέντρο, από το σημείο τομής των κλάδων τους.    

 

 

Από τα Φροντιστήρια Πουκαμισάς Ηρακλείου 

συνεργάστηκαν οι Βιολόγοι: 

Ε. Ανδρώνης, Α. Μαρή 


