
 
διαγϊνιςμα 
βιολογία γενικισ παιδείασ γ’ λυκείου 
ςελ. 9-34 
 

1. Να αντιςτοιχίςετε κακζνα από τουσ αρικμοφσ (1 ζωσ 7) τθσ πρϊτθσ ςτιλθσ, με ζνα 

γράμμα (Α ζωσ Ζ) τθσ δεφτερθσ: 

(μονάδεσ 7) 

 

2. Ποφ και πϊσ γίνεται θ παραγωγι των κυττάρων του αίματοσ που ςυμμετζχουν ςτθν 

άμυνα του οργανιςμοφ; 

(μονάδεσ 10) 

 

 

3. Ποια ςεξουαλικϊσ μεταδιδόμενα νοςιματα που οφείλονται ςε κάποιο ιό γνωρίηετε; 

(μονάδεσ 10) 

 

 

4. Να γράψετε ςτο τετράδιό ςασ το γράμμα που αντιςτοιχεί ςτη ςωςτή λζξη ή φράςη, 

η οποία ςυμπληρϊνει ςωςτά την πρόταςη: Όταν θ κερμοκραςία του ανκρϊπινου 

ςϊματοσ τείνει να μειωκεί, ο μθχανιςμόσ κερμορφκμιςθσ προκαλεί: 

Α. διαςτολι αιμοφόρων αγγείων 

Β. ρίγοσ 

Γ. εφίδρωςθ 

Δ. τίποτα από τα παραπάνω 

(μονάδεσ 10) 

 

5. Πϊσ πολλαπλαςιάηονται οι ευκαρυωτικοί μικροοργανιςμοί; 

(Μονάδεσ 12) 

 

6. Να περιγραφεί ο τρόποσ δράςθσ των αντιβιοτικϊν 

(μονάδεσ 11) 

 

 

1. φαιρικό ςχιμα Α. κολπίτιδα, ςτοματίτιδα 

2. Candida albicans Β. βάκιλοι 

3. Ερυκρότθτα και ζντονοσ κνθςμόσ Γ. υφζσ 

4. Αποικίεσ Δ. βακτιρια 

5. Ελικοειδζσ ςχιμα Ε. κόκκοι 

6. Ραβδοειδζσ ςχιμα τ. ςπειρφλλια 

7. Νθματοειδείσ δομζσ μυκιτων Ζ. δερματόφυτα 
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7. Να αντιςτοιχίςετε κακζνα από τουσ αρικμοφσ (1 ζωσ 5) τθσ πρϊτθσ ςτιλθσ, με ζνα 

γράμμα (Α ζωσ τ) τθσ δεφτερθσ: 

 

1. Ρφκμιςθ τθσ κερμοκραςίασ του 
ςϊματοσ 

Α. 7.2 

2. pH αίματοσ Β. 7.4 

3. διατιρθςθ ςτακερϊν ςυνκθκϊν 
ανκρϊπου 

Γ. ομοιοςτατικόσ μθχανιςμόσ 

4. κερμοχποδοχείσ Δ. εγκζφαλοσ 

5. κζντρο των γενικϊν αιςκιςεων του 
εγκεφάλου 

Ε. δζρμα 

 τ. ομοιόςταςθ 

(μονάδεσ 10) 

 

 

 

8. Περιγράψτε ζναν αμυντικό μθχανιςμό μθ ειδικισ άμυνασ που ενεργοποιείται μόνο 

ςτθν περίπτωςθ ιϊςεων 

(μονάδεσ 10) 

 

 

9. Γιατί τα αντιβιοτικά ζχουν επιλεκτικι δράςθ; 

(μονάδεσ 10) 

 

 

10. Να γράψετε ςτο τετράδιό ςασ το γράμμα που αντιςτοιχεί ςτη ςωςτή λζξη ή φράςη, 

η οποία ςυμπληρϊνει ςωςτά την πρόταςη: Σα ενδοςπόρια: 

Α. είναι ανκεκτικζσ μορφζσ που μποροφν να ςχθματίςουν όλα τα βακτιρια ςε 

δυςμενείσ ςυνκικεσ 

Β. είναι υπεφκυνα για τθν πρόκλθςθ ςφφιλθσ 

Γ. ςε ευνοϊκζσ ςυνκικεσ βλαςτάνουν, δίνοντασ το κακζνα ζνα βακτιριο 

Δ. αποτελοφν τρόπο πολλαπλαςιαςμοφ των βακτθρίων 

(μονάδεσ 10) 

 


