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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ:
ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ :ΠΕΝΤΕ (5)

ΘΕΜΑ 1ο
Α. Στις ηµιτελείς προτάσεις 1 έως 5 να γράψετε στο τετράδιό
σας τον αριθµό της φράσης και δίπλα του το γράµµα που
αντιστοιχεί στο σωστό συµπλήρωµά της.
1. Τα βακτήρια διαθέτουν
α. µιτοχόνδρια
β. ριβοσώµατα
γ. χλωροπλάστες
δ. πυρήνα
2. Ασθένεια βακτηριακής αιτιολογίας είναι
α. το κοινό κρυολόγηµα
β. η ηπατίτιδα
γ. η πολιοµυελίτιδα
δ. η γονόρροια

Μονάδες 3

Μονάδες 3

3. Η αδυναµία επαναφοράς της διαταραγµένης
οµοιόστασης στα φυσιολογικά επίπεδα µπορεί
σταδιακά να οδηγήσει σε
α. συναισθηµατική φόρτιση
β. υψηλή αρτηριακή πίεση
γ. αύξηση της συγκέντρωσης της γλυκόζης στο αίµα
δ. θάνατο
Μονάδες 3
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

∆΄ ΤΑΞΗ
ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

4. Μεταξύ των παραγόντων στους οποίους στηρίζεται
η µη ειδική άµυνα του ανθρώπινου οργανισµού
είναι
α. τα Β λεµφοκύτταρα
β. οι βλεννογόνοι
γ. τα Τ λεµφοκύτταρα
δ. τα αντισώµατα
Μονάδες 3
5. Οι ιοί αποτελούνται από
α. DNA και πολυσακχαρίτες
β. νουκλεϊκό οξύ και πρωτεΐνες
γ. RNA και πρωτεΐνες
δ. νουκλεϊκό οξύ και κάποια επιπλέον γονίδια
Μονάδες 3
Β. Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράµµατα της
στήλης Ι και δίπλα σε κάθε γράµµα τον αριθµό
της στήλης ΙΙ που αντιστοιχεί στη σωστή
απάντηση.
α.
β.
γ.
δ.
ε.

Στήλη Ι
RNA ιός
µειξιολογικό
κριτήριο
πενικιλίνη
ασθένεια του ύπνου
τρύπα του όζοντος

1.
2.

Στήλη ΙΙ
αντιβιοτικό
χλωροφθοράνθρακες

3.
4.
5.
6.
7.

αντίστροφη µεταγραφάση
αντιτετανικός ορός
κατάταξη σε είδος
βλέννα
τρυπανόσωµα

Μονάδες 10

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

∆΄ ΤΑΞΗ
ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΘΕΜΑ 2ο
Α. Και οι τρεις φράσεις που ακολουθούν είναι
λανθασµένες. Να τις µεταφέρετε στο τετράδιό
σας, αφού πρώτα τις διατυπώσετε σωστά, λαµβάνοντας υπόψη σας ότι οι υπογραµµισµένες λέξεις
δεν πρέπει να αλλάξουν.
1. Οι καταναλωτές πρώτης τάξης είναι είτε
φυτοφάγα είτε σαρκοφάγα ζώα. Η τροφή τους
είναι είτε οι παραγωγοί είτε οι αποικοδοµητές.
2. Τα βακτήρια και οι µύκητες είναι ευκαρυωτικοί
οργανισµοί. Μερικοί απ' αυτούς είναι παθογόνοι όπως
λ.χ. το πλασµώδιο που προκαλεί τη χολέρα.
3. Τα αντισώµατα είναι µεγάλα µόρια πολυσακχαριτών. Αποτελούνται από τέσσερις ανόµοιες
πολυνουκλεοτιδικές αλυσίδες.
Μονάδες 15
Β. Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω
προτάσεις συµπληρώνοντας τα κενά µε τις
κατάλληλες λέξεις.
1. Ο ιός που προκαλεί το σύνδροµο της επίκτητης
ανοσολογικής ανεπάρκειας ονοµάζεται ................. .
2. Η
χορήγηση
...................
εξασφαλίζει
στον
οργανισµό ενεργητική ανοσία.
3. Σύµφωνα µε τη θεωρία του Λαµάρκ κληρονοµούνται τα
..................... χαρακτηριστικά.
4. Το συµπλήρωµα αποτελείται από πρωτεΐνες που
βρίσκονται στο ................... του αίµατος.
5. Οι
οργανισµοί
που
εξασφαλίζουν
ενέργεια
µετατρέποντας οργανικές ενώσεις που υπάρχουν στη
νεκρή οργανική ύλη σε ανόργανες, ονοµάζονται ................. .
Μονάδες 10
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

∆΄ ΤΑΞΗ
ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΘΕΜΑ 3ο
Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:
1. Σε µια βραχονησίδα του Αιγαίου, ένας πληθυσµός
από αγριοκάτσικα διατηρεί σταθερό τον αριθµό
των ατόµων του παρά το γεγονός ότι κάθε χρόνο
γεννιούνται πολλά νέα άτοµα. Πώς εξηγείτε, µε
βάση τη θεωρία του ∆αρβίνου, τη διατήρηση των
ατόµων του πληθυσµού σε σταθερό αριθµό;
Μονάδες 8
2. Τι παρατηρείτε στον πληθυσµό των αγριοκάτσικων όσον αφορά την οµοιοµορφία των
ατόµων και πώς σχετίζετε την παρατήρησή σας µε
τις διαδικασίες της φυσικής επιλογής; Μονάδες 8
3. Ο
βασικός
περιοριστικός
παράγοντας
στη
παραπάνω βραχονησίδα, είναι η ξηρασία. Μια
φιλοζωική
οργάνωση
εγκαθιστά
στο
νησί
ποτίστρες και µεταφέρει τακτικά σ' αυτές γλυκό
νερό.
Τι
θα
συµβεί
-βραχυπρόθεσµα
και
µακροπρόθεσµα- στον αριθµό των ατόµων του
πληθυσµού και γιατί;
Μονάδες 9
ΘΕΜΑ 4ο
Στο οικοσύστηµα του φυλλοβόλου δάσους, οι φυτικοί
οργανισµοί κατά το χειµώνα µειώνουν την παραγωγή
τους κυρίως λόγω της πτώσης των φύλλων τους και
της ελάττωσης της διάρκειας της ηµέρας.
1. Ποια αλλαγή θα γίνει το χειµώνα στη βιοµάζα των
καταναλωτών πρώτης τάξης και δεύτερης τάξης
και γιατί;
Μονάδες 8
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

∆΄ ΤΑΞΗ
ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

2. Ποια εκτιµάτε ότι θα είναι η αλλαγή στη βιοµάζα
και στη δραστηριότητα των αποικοδοµητών το
χειµώνα και γιατί;
Μονάδες 8
3. Την άνοιξη που η µέρα µεγαλώνει και τα φύλλα
εµφανίζονται ξανά, ποια αλλαγή θα συµβεί στην
παραγωγή οργανικής ύλης στο δάσος και ποια στη
δραστηριότητα των αποικοδοµητών και γιατί;
Μονάδες 9
1. Στο

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
τετράδιο

να

γράψετε

µόνον

τα

προκαταρκτικά

(ηµεροµηνία, κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). ∆εν θα
µεταφέρετε στο τετράδιο τα κείµενα και τις παρατηρήσεις.
2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των
φωτοαντιγράφων, αµέσως µόλις σας παραδοθούν.
∆εν επιτρέπεται να γράψετε καµιά άλλη σηµείωση. Κατά
την αποχώρησή σας, να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο
και το φωτοαντίγραφο.
3. Να απαντήσετε σε όλα τα θέµατα.
4. Κάθε

απάντηση,

επιστηµονικά

τεκµηριωµένη,

είναι

αποδεκτή.
5. ∆ιάρκεια εξέτασης : τρεις (3) ώρες.
6. Χρόνος

δυνατής

αποχώρησης

:

Μία

(1)

έναρξη της εξέτασης.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ώρα

µετά

την

