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∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΟΝΟΜΑ:……………………………………………………..… 

ΘΕΜΑ Α

Α. Να σημειώσετε στο γραπτό σας δίπλα από τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω 
ημιτελείς προτάσεις 1 έως 5 το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη φράση, η οποία 
συμπληρώνει σωστά την πρόταση.
1. Η γονόρροια οφείλεται σε:
α. βακτήριο
β. ιός
γ. μύκητα
δ. πρωτόζωο
2. Το τοξόπλασµα είναι:
α. βακτήριο
β. ιός
γ. µύκητας
δ. πρωτόζωο.
3. Το τρυπανόσωµα προκαλεί: 
α. δυσεντερία
β. ελονοσία
γ. ασθένεια του ύπνου
δ. χολέρα.
4. Οι ιοί αποτελούνται από:
α. DNA  που περιβάλλεται από καψίδιο υδατανθράκων
β. νουκλεϊκό οξύ, DNA ή RNA, που περιβάλλεται από καψίδιο λιποπρωτεϊνικής σύστασης
γ. πυρήνα με DNA και λιπιδικό περίβλημα
δ. νουκλεϊκό οξύ, DNA ή RNA, που περιβάλλεται από καψίδιο πρωτεϊνικής σύστασης.
5. Τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα μπορεί να προκαλέσουν:
α. στειρότητα
β. νοσηρότητα
γ. θνησιμότητα
δ. Όλα τα παραπάνω
6. Η δράση των αντιβιοτικών είναι επιλεκτική διότι:
α. δεν είναι αποτελεσματικά ενάντια στους ιούς.
β. παράγονται μόνο από συγκεκριμένους μικροοργανισμούς.
γ. δρουν επηρεάζοντας, είτε τη σύνθεση του κυτταρικού τοιχώματος, είτε τη λειτουργία της 
κυτταρικής μεμβράνης. 
δ. βλάπτουν μόνο τους μικροοργανισμούς και όχι τα ανθρώπινα κύτταρα. 

Μονάδες 15

Β. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ).

1. Τα ενδοσπόρια περιέχουν DNA.
2. Το πλασμώδιο ανήκει στους προκαρυωτικούς οργανισμούς και προκαλεί την ελονοσία.
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3. Ένας μύκητας πολλαπλασιάζεται είτε με διχοτόμηση είτε με εκβλάστηση ανάλογα με τις 
συνθήκες.

4. Όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές, οι ιοί αναπαράγονται και έξω από τα κύτταρα μας.
5. Το βλεφαριδοφόρο επιθήλιο δε συμμετέχει στην άμυνα.

Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Β

Β1.  Τι  ονομάζονται  μικροοργανισμοί;  Τι  είναι  παράσιτο  και  τι  ξενιστής;  Ποιοι 
μικροοργανισμοί λέγονται παθογόνοι για τον άνθρωπο;

Μονάδες 8

Β2. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα με συν (+) και πλην (-):

Μονάδες 6

B3.  Τι  ονομάζεται  ομοιόσταση;  Να  αναφέρετε  παραδείγματα  ομοιοστατικών  μηχανισμών 
στον ανθρώπινο οργανισμό; 

Μονάδες 6

Β4. Ποιοι κανόνες προσωπικής και δημόσιας υγιεινής, σε σχέση με τη διατροφή, αποτελούν 
αναγκαίες  προϋποθέσεις  για  την  αποφυγή  μετάδοσης  ασθενειών  που  οφείλονται  σε 
παθογόνους μικροοργανισμούς;

Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Τι είναι οι τοξίνες, σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται και τι ξέρετε για κάθε κατηγορία από 
αυτές;

Μονάδες  5

Γ2. Γιατί οι ιοί χαρακτηρίζονται υποχρεωτικά ενδοκυτταρικά παράσιτα; 
Μονάδες 5

Γ3. Τι είναι η λυσοζύμη; Που ανιχνεύεται; Με ποιες ουσίες συνεργάζεται για τη δημιουργία 
δυσμενούς χημικά περιβάλλοντος για τους μικροοργανισμούς;

Μονάδες 8

Πυρήνας Κυτταρική 
Μεμβράνη

Κάψα Καψίδιο Αναπαραγωγή 
με διχοτόμηση

Θανατώνονται 
με αντιβιοτικά

Βακτήριο

Μύκητας

Ιός 
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Γ4.  Σε  ποια  κατηγορία  οργανισμών  ανήκουν  τα  πρωτόζωα;  Πως  αναπαράγονται  και  πως 
μετακινούνται;.  Να  αναφέρετε  δύο  χαρακτηριστικά  παραδείγματα  παθογόνων  πρωτόζωων 
και τι προκαλούν.

Μονάδες 7

ΘΕΜΑ ∆

∆1. Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:
Vibrio cholerae:
1. Σε ποια κατηγορία μικροοργανισμών ανήκει;

Μονάδες 2
2. Τι προκαλεί στον άνθρωπο; 

Μονάδες 2
3. Με ποιον τρόπο αναπαράγεται; 

Μονάδες 2
4.  Τι  είναι  και  πως  δρα  η  πενικιλίνη;  Να  εξηγήσετε  αν  η  πενικιλίνη  επηρεάζει  ή  όχι  την 
ανάπτυξή του παραπάνω μικροοργανισμού. 

Μονάδες 6

∆2. Ένας ασθενήςπάσχει από λοιμώδες νόσημα που οφείλεται σε βακτήριο.
Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να ικανοποιεί ένα νόσημα για να χαρακτηριστεί ως λοιμώδες; 

Μονάδες 6

 
∆3. Έστω ότι εργάζεστε, ως ερευνητής, και σας δίνονται τρία βιολογικά δείγματα με ενδείξεις 
Α, Β, Γ και τα εξής στοιχεία: το Α διαθέτει πυρήνα και αναπαράγεται με εκβλάστηση, το Β 
διαθέτει κυτταρικό τοίχωμα και το Γ διαθέτει έλυτρο. Σας ζητείται να αναφέρετε ποιο είναι 
βιολογικό δείγμα μύκητα, ποιο ιού και ποιο βακτηρίου (αιτιολόγηση). 

Μονάδες 4+3
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