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ΘΕΜΑ Α
Α1.  Να  σημειώσετε  στο  γραπτό  σας  δίπλα  από  τον  αριθμό  καθεμιάς  από  τις 
παρακάτω ημιτελείς προτάσεις 1 εως 5 το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη 
φράση, η οποία συμπληρώνει σωστά την πρόταση:
1.  Το  σύνολο  των  ατόμων  του  ίδιου  είδους  τα  οποία  ζουν  σε  ένα  οικοσύστημα 
χαρακτηρίζονται ως:
Α) Πληθυσμός
Β) Τροφικό πλέγμα
Γ) Οικοσύστημα
∆) Βιότοπος
2. Η εναλλαγή στην καλλιέργεια σιτηρών και ψυχανθών λέγεται:
Α) Ευτροφισμός
Β) Αμειψισπορά
Γ) Αγρανάπαυση
∆) Βιοσυσσώρευση
3. Το πλασμώδιο είναι:
Α) Βακτήριο
Β) Ιός
Γ) Μύκητας
∆) Πρωτόζωο
4. Η Αρχή της χρήσης και της αχρησίας διατυπώθηκε από τον:
Α) Λινναίο
Β) Λαμάρκ
Γ) ∆αρβίνο
∆) Κανέναν από τους παραπάνω
5. Τα οξείδια του αζώτου συμμετέχουν:
Α) Στην όξινη βροχή
Β) Στο φαινόμενο του θερμοκηπίου
Γ) Στο φωτοχημικό νέφος
∆) Στα Α και Γ

Μονάδες 15

Α2. Να χαρακτηρίσετε με Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ) τις παρακάτω προτάσεις:
1. Στις  τροφικές  πυραμίδες  ενέργειας  η  ενέργεια  αυξάνεται  κατά  10%  όσο 

“ανεβαίνουμε” τροφικό επίπεδο. 
2. Όλοι οι ιοί διαθέτουν έλυτρο.
3. Η ισταμίνη παράγεται για την αντιμετώπιση αντιγόνων κάθε είδους.
4. Η βιόσφαιρα είναι το μεγαλύτερο οικοσύστημα.
5. ∆εν  υπάρχει  χυμική  ανοσία  κατά  την  ανοσοβιολογική  απόκριση  ενάντια  σε 

κάποιο ιό.
Μονάδες 10
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ΘΕΜΑ Β
Β1. Ποιες αντιικές πρωτεΐνες γνωρίζετε; Να περιγράψετε σύντομα τη δράση τους.

Μονάδες 7
Β2. Να αναφέρετε τις προϋποθέσεις διατήρησης ενός οικοσυστήματος.

Μονάδες 6
Β3. Να περιγράψετε τη δομή του ιού HIV. Πώς μεταδίδεται;

Μονάδες 6
Β4. Να εξηγήσετε την πρόταση: “το όζον παρότι είναι απαραίτητο για τη ζωή, μπορεί 
να αποτελέσει και ρύπο”.

Μονάδες 6

ΘΕΜΑ Γ
Γ1. Ποια είδη μικροοργανισμών συμμετέχουν στον κύκλο του αζώτου;

Μονάδες 6
Γ2.  Να  σχεδιάσετε  ένα  διάγραμμα  στο  οποίο  θα  αναπαριστάνεται  ο  κύκλος  του 
άνθρακα, τοποθετώντας σε κατάλληλες θέσεις τις διαδικασίες της φωτοσύνθεσης και 
της  κυτταρικής  αναπνοής,  καθώς  και  το  διοξείδιο  του  άνθρακα,  παραγωγούς, 
καταναλωτές  και  αποικοδομητές,  ενός  οικοσυστήματος  με  4  τροφικά  επίπεδα. 
Μπορείτε να συμπεριλάβετε, επιπλέον, διαδικασίες και οργανισμούς, που κρίνετε ότι 
θα  σας  βοηθήσουν  να  παρουσιάσετε  σωστά  τον  κύκλο  του  άνθρακα,  αλλά  δεν 
αναφέρονται παραπάνω. Να δικαιολογήσετε το σχεδιάγραμμα σας.

Μονάδες  6
Γ3. Ο Γιάννης μολύνεται από δύο μικρόβια ταυτόχρονα: από το βακτήριο Α και από 
τον  ιό  Β.  Στο  διάγραμμα  βλέπετε  τη  συγκέντρωση  των  αντισωμάτων  στο  αίμα  του, 
κατά τη διάρκεια των ημερών που ακολουθούν τη μόλυνση.

 S  
Α) Ποιά είναι η χημική σύσταση και η δομή ενός αντισώματος;

Μονάδες 4
Β) Ποια κύτταρα είναι υπεύθυνα για την παραγωγή των αντισωμάτων;

Μονάδες 2
Γ)  Να  συγκρίνετε,  με  βάση  το  διάγραμμα,  την  καμπύλη  για  το  μικρόβιο  Α  με  την 
καμπύλη για το μικρόβιο Β.

Ριζηνίας 69 & Λασαίας 21 τηλ 2810313170 www.kmathisi.com

http://www.kmathisi.com


�

Μονάδες 3
∆) Πώς θα ήταν η καμπύλη αντισωμάτων - χρόνου, για το βακτήριο Α αν είχε γίνει 
χορήγηση ορού; Να σχεδιάσετε και να δικαιολογήσετε την απάντηση σας.

Μονάδες 4

ΘΕΜΑ ∆
∆1.  Σε  θαλάσσιο  οικοσύστημα  έχει  γίνει  εισαγωγή  μη  βιοδιασπώμενης  ουσίας.  Να 
συμπληρώσετε τον πίνακα και να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας:

 Μονάδες  2
∆2.  Σ’  ένα  χερσαίο  οικοσύστημα  θεωρούμε  ότι  λειτουργεί  η  παρακάτω  τροφική 
αλυσίδα: 

χορτάρι →έντομα→βάτραχοι→φίδια→κουκουβάγιες 

Κάθε  ομάδα  καταναλωτών  τρέφεται  αποκλειστικά  από  οργανισμούς  της  αμέσως 
προηγούμενης  ομάδας.  Εάν  η  βιομάζα  των  βατράχων  είναι  20.000kg και  η  ενέργεια 
που εμπεριέχεται στην ομάδα των εντόμων είναι 20KJ/kg, να υπολογιστούν:
Α) Η βιομάζα καθεμιάς από τις υπόλοιπες ομάδες κατά μήκος της αλυσίδας και να 
σχεδιαστεί η αντίστοιχη πυραμίδα 

Μονάδες  4
Β)  Η  ενέργεια  που  εμπεριέχεται  σε  κάθε  ομάδα  και  να  σχεδιαστεί  η  αντίστοιχη 
τροφική πυραμίδα

Μονάδες 4
Γ) Ο  αριθμός  των  κουκουβαγιών  που  μπορεί  η  αλυσίδα  αυτή  να  υποστηρίξει,  αν  η 
μέση βιομάζα κάθε κουκουβάγιας είναι 2,0kg. 

Μονάδες 2
∆3. Με βάση το παρακάτω φυλογενετικό δένδρο μερικών ειδών χερσαίων φυτών να 
απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:
Α) Ποιο είδος έχει εξαφανιστεί και ποια ειδή σχηματίστηκαν πιο πρόσφατα;

Μονάδες 4
Β) Μεταξύ των ειδών Β, Γ, ∆, Ε, ποια αναμένεται να ανήκουν στο ίδιο γένος και ποια 
στην ίδια οικογένεια;

Βιομάζα Ποσότητα μη 
βιοδιασπώμενης 
ουσίας

Συγκέντρωση μη 
βιοδιασπώμενης 
ουσίας

Φυτοπλαγκτόν

Ζωοπλαγκτόν 2*104kg 
Γαρίδες 5kg
Ψάρια
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Μονάδες 3
Γ) Εκτός του είδους Α, ποιο αναμένεται να εμφανίζει πολλές και μεγάλες διαφορές σε 
σχέση με τα υπόλοιπα;

Μονάδες 3
∆) Σε ποιο σημείο του φυλογενετικού αυτού δένδρου θα τοποθετούσατε την βάση του 
κλάδου  που  υποδεικνύει  την  δημιουργία  των  φυκιών,  εάν  η  ρίζα  του  δένδρου 
αντιπροσωπεύει  τον  κοινό  πρόγονο  όλων  των  πολυκύτταρων  φωτοσυνθέτοντων 
οργανισμών του πλανήτη;

Μονάδες 3
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