∆΄ ΤΑΞΗ

∆΄ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆ʹ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ:
ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ :ΠΕΝΤΕ (5)

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

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

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

∆΄ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ 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

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

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

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

∆΄ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

2. Ποια εκτιµάτε ότι θα είναι η αλλαγή στη βιοµάζα
και στη δραστηριότητα των αποικοδοµητών το
χειµώνα και γιατί;
Μονάδες 8

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆ʹ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΜΑΙΟΥ 2002
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ:
ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ :ΕΞΙ (6)

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.

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. ενδοπλασµατικό δίκτυο.
β. κυτταρικό τοίχωµα.
γ. διακριτό πυρήνα.
δ. µιτοχόνδρια.
Μονάδες 3

∆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

ώρα

µετά

την

2. Το Μεσογειακό κλίµα χαρακτηρίζεται από
α. καύσωνες
που
εναλλάσσονται
µε
καταρρακτώδεις βροχές.
β. θερµό και ξηρό καλοκαίρι και ήπιο, υγρό
χειµώνα.
γ. τροπικά καλοκαίρια, και χειµώνες µε αρκετή
ηλιοφάνεια.
δ. ζεστές θαλάσσιες µάζες το χειµώνα και δροσερές
το καλοκαίρι.
Μονάδες 3

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

3. Οι οροί που χρησιµοποιούνται για την παθητική
ανοσοποίηση, περιέχουν

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

∆΄ ΤΑΞΗ

∆΄ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

α. έτοιµα
τα
αντιγόνα
της
συγκεκριµένης
ασθένειας.
β. λεµφοκύτταρα
που
αντιµετωπίζουν
την
προσβολή.
γ. έτοιµα αντισώµατα.
δ. µακροφάγα ικανά να καταστρέψουν τον
παθογόνο παράγοντα.
Μονάδες 3
4. Ως "τρύπα του όζοντος" χαρακτηρίζουµε
α. την τρύπα που προκαλείται σε ένα αρχαίο
µνηµείο από το όζον που παράγουν οι κινητήρες
εσωτερικής καύσης.
β. τη µείωση του πάχους της στιβάδας του όζοντος
στα ανώτερα στρώµατα της ατµόσφαιρας.
γ. τη διάβρωση των ψυκτικών µηχανηµάτων από
τους χλωροφθοράνθρακες.
δ. µια µορφή ρύπανσης που απορροφά την
υπεριώδη ακτινοβολία που φτάνει στη Γη.
Μονάδες 3
5. Στον κύκλο του νερού συµµετέχει άµεσα
α. η ηχορύπανση.
β. ο ευτροφισµός.
γ. η διαπνοή των φυτών.
δ. η αζωτοδέσµευση.

Μονάδες 3

Β. Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράµµατα της
στήλης Ι και δίπλα σε κάθε γράµµα τον αριθµό
της στήλης ΙΙ που δηµιουργεί τη σωστή
αντιστοίχιση.

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

α.
β.
γ.
δ.

Στήλη Ι
αντιβιοτικό
εµβόλιο
καφεΐνη
µετάγγιση
αίµατος

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Στήλη ΙΙ
µετάδοση ιού του ΑIDS
µορφίνη
εθισµός
αντιµικροβιακός
παράγοντας
βαρβιτουρικό
ενεργητική ανοσία
Μονάδες 10

ΘΕΜΑ 2ο
Α. Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας την ενότητα που
ακολουθεί, αφού διαγράψετε λέξεις από τις
ευρισκόµενες µέσα σε παρένθεση, έτσι ώστε κάθε
πρόταση να παραµένει σωστή.
Η συγκέντρωση µεγάλων ποσοτήτων τοξικών
ουσιών στους (ανώτερους/κατώτερους) καταναλωτές
ονοµάζεται (βιοαποικοδόµηση/βιοσυσσώρευση).
Το φαινόµενο αυτό παρατηρείται σε περιπτώσεις
ουσιών που (βιοδιασπώνται/δε βιοδιασπώνται), όπως
το (αντιβιοτικό/εντοµοκτόνο) DDT.
Μονάδες 10
Β. Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω
προτάσεις συµπληρώνοντας τα κενά µε τις
κατάλληλες λέξεις.
1. ...............
είναι
η
υπερευαισθησία
του
ανοσοποιητικού συστήµατος σε αντιγόνα που
φυσιολογικά δε δηµιουργούν προβλήµατα. Τέτοια
αντίδραση προκαλείται από τα ............... .
Μονάδες 5
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

∆΄ ΤΑΞΗ

∆΄ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

2. ............... είναι το σύνολο των πληθυσµών
διαφορετικών ειδών που συνυπάρχουν και
αλληλεπιδρούν σε συγκεκριµένο χώρο όπου, µαζί
µε τα αβιοτικά στοιχεία του περιβάλλοντος,
συγκροτούν το ............... .
Μονάδες 5
3. Στη βιόσφαιρα οι οργανισµοί δεσµεύουν άνθρακα από
την ατµόσφαιρα µε τη διαδικασία της ............... , ενώ το
άζωτο µε τη διαδικασία της ............... .
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ 3ο
΄Οταν ένας παθογόνος παράγοντας καταφέρει να
ξεπεράσει
τους
φυσικούς
φραγµούς
και
να
προσβάλλει τον ανθρώπινο οργανισµό τότε, µεταξύ
άλλων, συµβαίνουν:
α. παραγωγή αντισωµάτων
β. ενεργοποίηση µακροφάγων(φαγοκυττάρων)
γ. αντίδραση αντιγόνου-αντισώµατος
δ. ενεργοποίηση Β λεµφοκυττάρων
ε. αναγνώριση αντιγόνου από Τ Η (Τ 4 )
λεµφοκύτταρα.

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

2. Σε ποια κατηγορία ενώσεων (βιοµορίων) ανήκουν
τα αντισώµατα και ποια είναι τα βασικά δοµικά
χαρακτηριστικά τους;
Μονάδες 10
3. Ποιο
από
τα
παραπάνω
βήµατα
της
ανοσοβιολογικής απάντησης παρεµποδίζει ο HIV
(ιός που προκαλεί το AIDS);
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ 4ο
Σ' ένα παράλιο οικοσύστηµα, στο οποίο θεωρούµε
ότι δεν υπάρχουν µετακινήσεις των πληθυσµών, ζουν
σαρδέλες (τρέφονται µε ζωοπλαγκτόν), γλάροι,
φυτοπλαγκτόν,
λαυράκια
(σαρκοφάγα),
ζωοπλαγκτόν.
1. Τοποθετήστε τα παραπάνω στην κατάλληλη σειρά
ώστε να συγκροτηθεί µια απλή τροφική αλυσίδα.
Μονάδες 7
2. Αν η βιοµάζα του πληθυσµού της σαρδέλας είναι
100 kg να υπολογίσετε τη βιοµάζα που έχει ο
πληθυσµός
των
λαυρακιών
αλλά
και
το
φυτοπλαγκτόν.
Μονάδες 8

1. Τοποθετήστε
τα
παραπάνω
βήµατα
της
ανοσοβιολογικής απάντησης του οργανισµού στη
σωστή σειρά, όπως αυτά εξελίσσονται χρονικά
µέσα στον ανθρώπινο οργανισµό.
Μονάδες 10

3. Σε περίπτωση που αντί τροφικής αλυσίδας θα
µπορούσε να δηµιουργηθεί τροφικό πλέγµα, ποιος
από τους καταναλωτές µπορεί να συµπεριφέρεται
ταυτόχρονα ως καταναλωτής δύο τάξεων και
ποιων;
Μονάδες 10

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

∆΄ ΤΑΞΗ

∆΄ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
1. Στο

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

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.

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆ʹ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΜΑÏΟΥ 2003
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ:
ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΕΠΤΑ (7)

∆εν επιτρέπεται να γράψετε καµιά άλλη σηµείωση. Κατά
την αποχώρησή σας, να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο

ΘΕΜΑ 1ο

και το φωτοαντίγραφο.

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.

3. Να απαντήσετε σε όλα τα θέµατα.
4. Κάθε

απάντηση,

επιστηµονικά

τεκµηριωµένη,

είναι

αποδεκτή.

1. Το πλασµώδιο είναι

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

δυνατής

αποχώρησης

:

Μία

έναρξη της εξέτασης.
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

(1)

ώρα

µετά

την

α. προκαρυωτικός οργανισµός.
β. µονοκύτταρος ευκαρυωτικός µικροοργανισµός.
γ. παθογόνος ιός.
δ. µονόκλωνο DNA.
Μονάδες 3
2. Ο πολλαπλασιασµός των ιών γίνεται
α. µόλις αυτοί εγκαταλείψουν το κύτταρο στο
οποίο παρασιτούν.
β. στο εσωτερικό του κυττάρου – ξενιστή.
γ. πριν αυτοί εισβάλουν στο κύτταρο – ξενιστή.
δ. όταν έχουν αποθηκεύσει τα απαραίτητα για το
σκοπό αυτό νουκλεοτίδια από το εξωτερικό
περιβάλλον.
Μονάδες 3

ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

∆΄ ΤΑΞΗ

∆΄ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

3. Στο φρυγανικό οικοσύστηµα συναντάµε
α. καλλιεργούµενα είδη όπως το σιτάρι και το
κριθάρι.
β. φυτικά είδη που απαιτούν συχνές βροχοπτώσεις.
γ. φυτά όπως το θυµάρι, η ρίγανη, η λαδανιά κ.ά. .
δ. φυτικά
είδη
που
έχουν
τη
µεγαλύτερη
παραγωγικότητα που έχει καταγραφεί στον
πλανήτη.
Μονάδες 3

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Β. Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράµµατα της
στήλης Ι και, δίπλα σε κάθε γράµµα, τον αριθµό
της στήλης ΙΙ που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση.
α.
β.
γ.
δ.

Στήλη Ι
αυτοάνοσα
νοσήµατα
τροφική αλυσίδα
µεταµόσχευση
οργάνων
πληθυσµοί

4. Το δέρµα του ανθρώπου
α. παράγει λεµφοκύτταρα.
β. εκκρίνει υδροχλωρικό οξύ.
γ. προκαλεί τον πυρετό.
δ. εµποδίζει αποτελεσµατικά την είσοδο µικροβίων
στον οργανισµό.
Μονάδες 3
5. Η ρύθµιση του επιπέδου του CO 2 στο αίµα του
ανθρώπου γίνεται µε
α. την πρόσληψη τροφής.
β. την αποβολή υγρασίας από το δέρµα.
γ. οµοιοστατικό µηχανισµό.
δ. αύξηση της συγκέντρωσης της γλυκόζης στο
αίµα.
Μονάδες 3

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

1.

Στήλη ΙΙ
ροή ενέργειας

2.
3.

ιστοσυµβατότητα
βιοκοινότητα

4.
5.
6.

ρευµατοειδής αρθρίτιδα
αβιοτικοί παράγοντες
ιντερφερόνη
Μονάδες 10

ΘΕΜΑ 2ο
Α. Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας το παρακάτω
κείµενο, αφού συµπληρώσετε τα κενά µε τις
κατάλληλες λέξεις.
Η ιδιότητα των ψυχανθών να φέρουν στις ρίζες
τους αζωτοδεσµευτικά βακτήρια οδήγησε τους
καλλιεργητές
στην
παραδοσιακή
γεωργική
πρακτική της ____________. Η εναλλαγή στην
καλλιέργεια ____________ και ψυχανθών οδηγεί
στον εµπλουτισµό του εδάφους µε ____________.
Άλλος οικολογικός τρόπος εµπλουτισµού του
εδάφους σε ανόργανα θρεπτικά συστατικά είναι η
____________.
Μονάδες 10

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

∆΄ ΤΑΞΗ
ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Β. Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας την ενότητα που
ακολουθεί, αφού διαγράψετε έναν από τους δύο
ευρισκόµενους µέσα στην παρένθεση όρους, έτσι
ώστε κάθε πρόταση να είναι σωστή.
1. Η αποµάκρυνση του νερού από την επιφάνεια των
φύλλων µέσω των στοµάτων τους ονοµάζεται
(επιδερµική εξάτµιση/διαπνοή).
Μονάδες 5
2. Χηµικές ουσίες που απελευθερώνονται είτε από
τραυµατισµένα κύτταρα είτε από τους εισβολείς –
µικροοργανισµούς, προσελκύουν (φαγοκύτταρα/
κατασταλτικά
Τ-λεµφοκύτταρα)
τα
οποία
φτάνουν µε την κυκλοφορία του αίµατος στην
περιοχή (της φλεγµονής/του µυελού των οστών).
Μονάδες 10
ΘΕΜΑ 3ο
Α. 1. Οι παρακάτω εξειδικευµένες δοµές του
ανθρώπινου οργανισµού εµπλέκονται στη
ρύθµιση της θερµοκρασίας του σώµατος
α. ειδικό κέντρο ρύθµισης θερµοκρασίας στον
εγκέφαλο.
β. ειδικά νευρικά κύτταρα–θερµοϋποδοχείς του
δέρµατος.
γ. ιδρωτοποιοί αδένες και αιµοφόρα αγγεία
στην επιφάνεια του δέρµατος.

∆΄ ΤΑΞΗ
ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

2. Η παραγωγή του ιδρώτα µε ταυτόχρονη
αγγειοδιαστολή των αγγείων του δέρµατος τι
αποτέλεσµα έχει στη θερµοκρασία του αίµατος;
3. Σε χαµηλή θερµοκρασία περιβάλλοντος, ποια θα
είναι η αντίδραση των αιµοφόρων αγγείων του
δέρµατος που θα οδηγούσε, µετά το κατάλληλο
σήµα του εγκεφάλου, στη διατήρηση της
θερµοκρασίας του σώµατος; Να εξηγήσετε την
απάντησή σας.
Μονάδες 15
Β. Αλλεργία είναι η αντίδραση του ανοσοβιολογικού
συστήµατος
του
οργανισµού
ενάντια
σε
παράγοντες που δεν είναι παθογόνοι ή δεν
προκαλούν κίνδυνο για την υγεία. Τοποθετήστε
τα στάδια της αλλεργίας που αναφέρονται
παρακάτω, µε τη σωστή σειρά που εµφανίζονται
κατά την εξέλιξη της αντίδρασης αυτής:
α. παραγωγή ισταµίνης.
β. ευαισθητοποίηση του οργανισµού σε
αλλεργιογόνο.
γ. εµφάνιση καταρροής, άσθµατος, διάρροιας κ.ά..
δ. επανέκθεση στο αλλεργιογόνο.

Να γράψετε στο τετράδιό σας τις δοµές αυτές µε τη
σειρά που ενεργοποιούνται κατά τη διάρκεια της
οµοιοστατικής διαδικασίας της θερµορρύθµισης.
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Μονάδες 10

∆΄ ΤΑΞΗ

∆΄ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 7ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

ΘΕΜΑ 4ο
∆ίνεται το παρακάτω τροφικό πλέγµα:

1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνον τα προκαταρκτικά
(ηµεροµηνία, κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). ∆εν

πελαργοί

θα

µεταφέρετε

στο

τετράδιο

τα

κείµενα

και

τις

παρατηρήσεις.

νερόφιδα

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος

εντοµοφάγα
ψάρια

των

φωτοαντιγράφων,

αµέσως

µόλις

σας

παραδοθούν.

καραβίδες

φυτοφάγα
έντοµα

µικρά
τρωκτικά

∆εν

επιτρέπεται

να

γράψετε

οποιαδήποτε

άλλη

σηµείωση. Κατά την αποχώρησή σας, να παραδώσετε
µαζί µε το τετράδιο και το φωτοαντίγραφο.

φυτοπλαγκτόν

νούφαρα

καλαµιές

1. Να γράψετε τις τροφικές αλυσίδες που υπάρχουν
στο πλέγµα αυτό και να ονοµάσετε τους
καταναλωτές της 2 η ς τάξης.
Μονάδες 7
2. Αν η βιοµάζα των φυτοφάγων εντόµων είναι
18 Kg
να
υπολογίσετε
τη
βιοµάζα
των
εντοµοφάγων ψαριών και των νούφαρων.
Μονάδες 6

3. Να απαντήσετε σε όλα τα θέµατα.
4. Κάθε απάντηση, επιστηµονικά τεκµηριωµένη, είναι
αποδεκτή.
5. ∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή
των φωτοαντιγράφων.
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μία (1) ώρα µετά την
έναρξη της εξέτασης.
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

3. Μια µυκητιακή νόσος αφανίζει, πρακτικά, τον
πληθυσµό των καραβίδων. Να περιγράψετε τα
αποτελέσµατα που θα έχει η αλλαγή αυτή στους
υπόλοιπους πληθυσµούς που συγκροτούν το
παραπάνω τροφικό πλέγµα.
Μονάδες 12

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΤΕΛΟΣ 7ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

∆΄ ΤΑΞΗ

∆΄ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆ʹ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΜΑÏΟΥ 2004
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ:
ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΠΕΝΤΕ (5)

4. Η περιοχή του µορίου του αντισώµατος που συνδέεται
µε το αντιγόνο ονοµάζεται
α. µεταβλητή περιοχή.
β. σταθερή περιοχή.
γ. βαριά περιοχή.
δ. πρωτογενής περιοχή.
Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 1ο
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.

5. Ο ιός της επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας του
ανθρώπου (HIV) µεταδίδεται µε
α. κατανάλωση µολυσµένων τροφίµων.
β. επαφή µε αστικά λύµατα.
γ. µετάγγιση µολυσµένου αίµατος.
δ. τσίµπηµα µολυσµένου εντόµου.
Μονάδες 5

1. Στους ευκαρυωτικούς οργανισµούς ανήκουν
α. τα βακτήρια και οι ιοί.
β. οι µύκητες και τα πρωτόζωα.
γ. τα πρωτόζωα και οι ιοί.
δ. τα βακτήρια και τα πρωτόζωα.

ΘΕΜΑ 2ο
Μονάδες 5

2. Αντιγόνο είναι µία ξένη ουσία που
α. υπάρχει µόνο σε βακτήρια.
β. προκαλεί ανοσοβιολογική απόκριση του οργανισµού.
γ. δεν υπάρχει στους ανθρώπους.
δ. υπάρχει µόνο στη γύρη των ανθέων.
Μονάδες 5
3. Βασικός παράγοντας που οδηγεί
οικοσύστηµα σε ερηµοποίηση είναι
α. η αλόγιστη λίπανση.
β. οι πυρκαγιές και η υπερβόσκηση.
γ. οι συνεχείς βροχοπτώσεις.
δ. η έντονη κοσµική ακτινοβολία.

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

το

µεσογειακό

Α. Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας την ενότητα που
ακολουθεί, αφού διαγράψετε έναν από τους δύο
ευρισκόµενους µέσα στην παρένθεση όρους, έτσι ώστε
κάθε πρόταση να είναι σωστή.
Ο άνθρακας εισέρχεται στο οικοσύστηµα µε τη µορφή
(διοξειδίου / µονοξειδίου) του άνθρακα. Αυτό
παραλαµβάνεται
από
τους
(καταναλωτές
/
παραγωγούς), προκειµένου να µετατραπεί µε τη
διαδικασία της (φωτοσύνθεσης / αναπνοής), σε
(γλυκόζη / πρωτεΐνες).
Μονάδες 8

Μονάδες 5

Β. Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω
προτάσεις και να συµπληρώσετε τα κενά µε τις
κατάλληλες λέξεις.

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

∆΄ ΤΑΞΗ

∆΄ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

1. Οι οργανισµοί
ανήκουν
στο
____________.

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ενός οικοσυστήµατος, οι οποίοι
ίδιο
είδος,
αποτελούν
έναν
Μονάδες 2

2. Οι παραγωγοί είναι οργανισµοί που φωτοσυνθέτουν
και γι’ αυτό χαρακτηρίζονται ως ____________
οργανισµοί.
Μονάδες 2
3. Ο ρυθµός µε τον οποίο οι οργανισµοί ενός
οικοσυστήµατος
παράγουν
οργανική
ύλη
χαρακτηρίζεται
ως
____________
του
οικοσυστήµατος.
Μονάδες 2
4. Το δέρµα περιέχει δύο ειδών
____________ και τους ____________.

αδένες:

τους

Μονάδες 2

5. Βασικό χαρακτηριστικό των ____________ είναι ότι
λειτουργούν
ως
υποχρεωτικά
ενδοκυτταρικά
παράσιτα.
Μονάδες 2
6. Οι επαναλαµβανόµενες κυκλικές πορείες των
χηµικών
στοιχείων
στα
οικοσυστήµατα
____________
____________.
χαρακτηρίζονται ως

Μονάδες 2

Γ. Τι
είναι
η
λυσοζύµη
αντιµικροβιακή δράση της;

και

πού

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

οφείλεται

η

Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 3ο
1. Με ποιους τρόπους µπορεί ένας άνθρωπος να αποκτήσει
α. ενεργητική ανοσία;
β. παθητική ανοσία;
Μονάδες 8
2. Αν συγκριθούν µεταξύ τους η ενεργητική και η
παθητική ανοσία,
α. ποια από τις δύο λειτουργεί ταχύτερα και γιατί;
β. ποια προσφέρει µακροχρόνια προστασία και γιατί;
Μονάδες 8
3. Ένας ταξιδιώτης επισκέπτεται µία χώρα, στην οποία
καταγράφεται επιδηµία τετάνου, χωρίς να έχει
εµβολιαστεί. Κατά την επίσκεψή του τραυµατίζεται. Θα
κάνει τότε εµβόλιο ή ορό για να εξασφαλίσει την υγεία
του και γιατί;
Μονάδες 9
ΘΕΜΑ 4ο
Σ’ ένα χερσαίο οικοσύστηµα θεωρούµε ότι λειτουργεί η
παρακάτω τροφική αλυσίδα:
χορτάρι → ακρίδες → µικρά εντοµοφάγα ζώα → φίδια → αρπακτικά πτηνά
Κάθε οµάδα καταναλωτών τρέφεται αποκλειστικά από
οργανισµούς της αµέσως προηγούµενης οµάδας. Εάν η
βιοµάζα των µικρών εντοµοφάγων ζώων είναι 2Χ10 3 kg και
η ενέργεια που εµπεριέχεται στην οµάδα των ακρίδων είναι
8 KJ/kg, να υπολογιστούν:
α. η βιοµάζα καθεµιάς από τις υπόλοιπες οµάδες κατά
µήκος της αλυσίδας. Επίσης να σχεδιαστεί και η
τροφική πυραµίδα.
Μονάδες 10
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

∆΄ ΤΑΞΗ
ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

β. η ενέργεια που εµπεριέχεται σε κάθε οµάδα.

Μονάδες 5

γ. ο αριθµός των αρπακτικών πτηνών που µπορεί η
αλυσίδα αυτή να υποστηρίξει, αν η µέση βιοµάζα κάθε
πτηνού είναι 1,0 kg.
Μονάδες 10
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
1. Στο 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

οποιαδήποτε

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 µετά τη διανοµή
των φωτοαντιγράφων.
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μία (1) ώρα µετά την
έναρξη της εξέτασης.
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

∆΄ ΤΑΞΗ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆ʹ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2005
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ:
ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΕΞΙ (6)
ΘΕΜΑ 1ο
Α. Στις ημιτελείς προτάσεις 1 έως 5 να γράψετε στο τετράδιό σας
τον αριθμό της βασικής φράσης και δίπλα του το γράμμα που
αντιστοιχεί στο σωστό συμπλήρωμά της.
1. Αποικοδομητές καλούνται
α. οι οργανισμοί που τρέφονται με νεκρή οργανική ύλη.
β. όλοι οι ετερότροφοι οργανισμοί.
γ. οι φωτοσυνθετικοί οργανισμοί.
δ. οι καταναλωτές τρίτης ή μεγαλύτερης τάξης.
Μονάδες
2. Τα βακτήρια διαθέτουν
α. πυρήνα.
β. ριβοσώματα.
γ. μιτοχόνδρια.
δ. χλωροπλάστες.
Μονάδες
3. Στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς ανήκουν
α. τα βακτήρια και τα πρωτόζωα.
β. τα πρωτόζωα και οι ιοί.
γ. οι μύκητες και οι ιοί.
δ. τα πρωτόζωα και οι μύκητες.
Μονάδες
4. Τα ενδοσπόρια σχηματίζονται από
α. φυτά.
β. πρωτόζωα.
γ. βακτήρια.
δ. ιούς.
Μονάδες
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

3

3

3

3

∆΄ ΤΑΞΗ

∆΄ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

5. Αυτότροφος οργανισμός είναι
α. ο βάτραχος.
β. το τοξόπλασμα.
γ. ο κότσυφας.
δ. το θυμάρι.

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

3. Οι παράγοντες
............... .

Μονάδες 3

Β. Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράμματα της στήλης Ι
και δίπλα σε κάθε γράμμα έναν από τους αριθμούς της
στήλης ΙΙ, ώστε να προκύπτει η σωστή αντιστοίχιση.
Στήλη Ι
α.
β.
γ.
δ.
ε.

ιός
φωτοσύνθεση
πλασμώδιο
ζυγωτό
αλλεργία

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Στήλη ΙΙ
γονιμοποίηση
αποψίλωση
δέσμευση CO 2
ακυτταρική μορφή ζωής
κεράτινη στιβάδα
γύρη
ελονοσία
Μονάδες 10

ΘΕΜΑ 2ο
Α. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω
προτάσεις, συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες
λέξεις.
1. Η ικανότητα του οργανισμού να διατηρεί σταθερές τις
συνθήκες
του
εσωτερικού
του
περιβάλλοντος
ονομάζεται ............... .
Μονάδες 3
2. Στο βλεννογόνο του ............... εκκρίνεται υδροχλωρικό
οξύ που έχει αντιμικροβιακή δράση.
Μονάδες 3
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

που

προκαλούν

αλλεργία

ονομάζονται
Μονάδες 3

4. Ο ρυθμός με τον οποίο οι οργανισμοί ενός
οικοσυστήματος παράγουν οργανική ύλη αποτελεί την
............... του οικοσυστήματος.
Μονάδες 3
5. Η εναλλαγή στην καλλιέργεια σιτηρών και ψυχανθών
εμπλουτίζει το έδαφος με άζωτο και ονομάζεται
............... .
Μονάδες 3
Β. Να χαρακτηρίσετε κάθε μία από τις προτάσεις που
ακολουθούν ως Σωστή ή Λανθασμένη, γράφοντας στο
τετράδιό σας, δίπλα από τον αριθμό κάθε πρότασης, το
γράμμα Σ, αν αυτή είναι σωστή, ή το γράμμα Λ, αν
αυτή είναι λανθασμένη.
1. Ένας από τους σημαντικούς παράγοντες που οδηγούν
ένα οικοσύστημα σε ερημοποίηση είναι οι πυρκαγιές.
Μονάδες 2
2. Ο πυρετός είναι αντίδραση του οργανισμού που
εμποδίζει τον πολλαπλασιασμό και τη λειτουργία των
λεμφοκυττάρων.
Μονάδες 2
3. Το φαινόμενο του ευτροφισμού λόγω υπερβολικής χρήσης
λιπασμάτων παρατηρείται σε γεωργικά εδάφη.
Μονάδες 2
4. Η ισταμίνη, μεταξύ άλλων, διεγείρει
δραστηριότητα των βλεννογόνων αδένων.

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

την

εκκριτική
Μονάδες 2

∆΄ ΤΑΞΗ
ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

∆΄ ΤΑΞΗ
ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

5. Οι μύκητες είναι μικροοργανισμοί που περιβάλλονται από
έλυτρο.
Μονάδες 2
ΘΕΜΑ 3ο
Κατά τη διάρκεια της πρωτογενούς ανοσοβιολογικής
απόκρισης του οργανισμού, η οποία ακολουθεί την είσοδο
ενός αντιγόνου, ενεργοποιούνται, μεταξύ άλλων, και οι
παρακάτω κατηγορίες λεμφοκυττάρων:
Β – λεμφοκύτταρα
Βοηθητικά Τ – λεμφοκύτταρα
Κατασταλτικά Τ – λεμφοκύτταρα
1. Γράψτε με ποια σειρά ενεργοποιούνται οι κατηγορίες
αυτές των λεμφοκυττάρων κατά τη διάρκεια της
ανοσοβιολογικής απόκρισης του οργανισμού.
Μονάδες 5
2. Ποια απ’ αυτά διαφοροποιούνται και ωριμάζουν στο
θύμο αδένα και ποιες οι λειτουργίες τους;
Μονάδες 8
3. Ποια από τις κατηγορίες αυτές των λεμφοκυττάρων
προσβάλλεται από τον ιό ΗΙV, ποιες οι επιπτώσεις στο
ανοσοβιολογικό σύστημα μετά από μια τέτοια
προσβολή και με ποιους τρόπους έχει αποδειχθεί ότι
μεταδίδεται ο ιός ΗΙV;
Μονάδες 12

1. Να γράψετε, μία προς μία, όλες τις τροφικές αλυσίδες
που συγκροτούν το πλέγμα αυτό.
Μονάδες 4
2. Ποιοι είναι οι καταναλωτές 3 η ς τάξης;
Μονάδες 4
3. Αν η συνολική βιομάζα των ακρίδων είναι 32 Kg και η
μέση βιομάζα ενός φιδιού είναι 80 g, να υπολογίσετε
τον αριθμό των φιδιών που μπορεί να υποστηριχθεί
από το συγκεκριμένο τροφικό πλέγμα.
Μονάδες 8
4. Αν η χρήση εντομοκτόνου στην περιοχή οδηγήσει τον
πληθυσμό των ακρίδων σε αφανισμό, ποιες θα είναι οι
επιπτώσεις στον πληθυσμό των φιδιών και της
αγριάδας και γιατί;
Μονάδες 9
Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους υποψηφίους)

ΘΕΜΑ 4ο
∆ίνεται το παρακάτω τροφικό πλέγμα:

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά
(ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα). Τα θέματα δεν θα
τα αντιγράψετε στο τετράδιο.

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

∆΄ ΤΑΞΗ

∆΄ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν.
∆εν επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε άλλη
σημείωση.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆ʹ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΜΑΪΟΥ 2006
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ:
ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΕΞΙ (6)

4. Κάθε

λύση

επιστημονικά

τεκμηριωμένη

είναι

αποδεκτή.
5. ∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μία (1) ώρα μετά τη
διανομή των φωτοαντιγράφων.
ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΘΕΜΑ 1ο
Α. Για τις ημιτελείς προτάσεις 1 έως και 5, να γράψετε στο
τετράδιό σας τον αριθμό της βασικής φράσης και, δίπλα
του, το γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό συμπλήρωμά
της.
1. Προκαρυωτικοί οργανισμοί είναι
α. τα βακτήρια.
β. τα πρωτόζωα και τα βακτήρια.
γ. οι μύκητες.
δ. τα βακτήρια και οι ιοί.

Μονάδες 3

2. Ξενιστής ονομάζεται ο οργανισμός που
α. “φιλοξενεί” κάποιο παράσιτο.
β. έχει παράξενο τρόπο πολλαπλασιασμού.
γ. ζει σε ξένο περιβάλλον, παρά τις συνήθειές του.
δ. χρησιμοποιεί ξένα υλικά για τροφή.
Μονάδες 3
3. Τα Τ - λεμφοκύτταρα
α. ωριμάζουν στο πάγκρεας.
β. διαφοροποιούνται σε μακροφάγα.
γ. παράγουν αντισώματα.
δ. διαφοροποιούνται και ωριμάζουν
αδένα.

ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

στο

θύμο

Μονάδες 3

∆΄ ΤΑΞΗ
ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

4. Παθητική ανοσία αποκτά ένας οργανισμός, όταν
α. του χορηγηθούν έτοιμα αντισώματα.
β. ασθενήσει
από
συγκεκριμένο
παθογόνο
παράγοντα.
γ. για πρώτη φορά υποστεί κρίση αλλεργίας.
δ. έχει ήδη αποκτήσει κυτταρική ανοσία.
Μονάδες 3
5. Ο ιός HIV
α. αποκλείεται να μεταδοθεί κατά τον τοκετό από
τη μητέρα-φορέα προς το νεογνό.
β. μεταδίδεται με τη χειραψία και την κοινή χρήση
σκευών.
γ. ανιχνεύεται κυρίως στο αίμα, στο σπέρμα και
στις κολπικές εκκρίσεις.
δ. δεν διαθέτει έλυτρο.
Μονάδες 3
Β. Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράμματα της Στήλης
Ι και δίπλα σε κάθε γράμμα έναν από τους αριθμούς
της Στήλης ΙΙ, ώστε να προκύπτει η σωστή
αντιστοίχιση.
∆ύο
στοιχεία
της
Στήλης
ΙΙ
περισσεύουν.

α.
β.
γ.
δ.
ε.

Στήλη Ι
ιός
ερημοποίηση
λεμφοκύτταρα
αλλεργία
αζωτοδέσμευση

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Στήλη ΙΙ
αντισώματα
πρωτόζωα
δερματόφυτα
καψίδιο
φυμάτια
ισταμίνη
υπερβόσκηση

ΘΕΜΑ 2ο
Α. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω
προτάσεις, συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες
λέξεις.
1. Τα φαγοκύτταρα διακρίνονται στα ............... και στα
μονοκύτταρα.
Μονάδες 3
2. Στον ορό του αίματος του ανθρώπινου οργανισμού
υπάρχει
μια
ομάδα
είκοσι
πρωτεϊνών
με
αντιμικροβιακή δράση που λέγεται ............... .
Μονάδες 3
3. Ο ρυθμός με τον οποίο οι οργανισμοί ενός
οικοσυστήματος παράγουν οργανική ύλη αποτελεί
την ............... του οικοσυστήματος .
Μονάδες 3
4. Η αμμωνία που συγκεντρώνεται στο έδαφος
μετατρέπεται σε νιτρικά ιόντα με τη δράση των
............... βακτηρίων.
Μονάδες 3
5. Ο ιός HIV ανήκει σε μία κατηγορία RNA ιών που
ονομάζονται ............... .
Μονάδες 3
Β. Να χαρακτηρίσετε καθεμιά από τις προτάσεις που
ακολουθούν ως Σωστή ή Λανθασμένη, γράφοντας στο
τετράδιό σας, δίπλα από τον αριθμό κάθε πρότασης, το
γράμμα Σ, αν αυτή είναι σωστή, ή το γράμμα Λ, αν
αυτή είναι λανθασμένη.

Μονάδες 10
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

∆΄ ΤΑΞΗ

1. Η
πρωτογενής
ανοσοβιολογική
απόκριση
ενεργοποιείται κατά την πρώτη επαφή του
οργανισμού με ένα αντίσωμα.
Μονάδες 2

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

∆΄ ΤΑΞΗ

∆΄ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

2. Τα
Β-λεμφοκύτταρα
διαφοροποιούνται
και
ωριμάζουν στο μυελό των οστών.
Μονάδες 2
3. Η πρωτογενής παραγωγικότητα στα υδάτινα
οικοσυστήματα καθορίζεται και από το βάθος στο
οποίο μπορεί να διεισδύσει το φως.
Μονάδες 2
4. Το οίδημα, ο πόνος και η τοπική αύξηση της
θερμοκρασίας είναι χαρακτηριστικά συμπτώματα
της φλεγμονής.
Μονάδες 2
5. Οι αποικοδομητές συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία
των καταναλωτών.
Μονάδες 2
ΘΕΜΑ 3ο
Ένα υγιές άτομο μετακινείται από ένα χώρο
θερμοκρασία 25 ο C σε έναν άλλο με θερμοκρασία 35 ο C.

Με το παρακάτω σχήμα δίνονται οι τροφικές σχέσεις των
οργανισμών στα τέσσερα τροφικά επίπεδα μιας πυραμίδας

γεράκι
νυφίτσα

φίδι
περιστέρι

ακρίδα

χελώνα

πουρνάρι

ελιά

ποώδες φυτό

με

1. Με ποιο τρόπο θα «ειδοποιηθεί» ο εγκέφαλος του
ανθρώπου για την αλλαγή αυτή;
Μονάδες 5
2. Ποια θα είναι η αντίδραση του ειδικού κέντρου ρύθμισης της
θερμοκρασίας, που βρίσκεται στον εγκέφαλο;
Μονάδες 5
3. Ποιος ο ρόλος των αιμοφόρων αγγείων στη ρύθμιση της
θερμοκρασίας του σώματος;
Μονάδες 7
4. Τι διαφορετικό θα συμβεί στη διαδικασία ρύθμισης της
θερμοκρασίας του σώματος όταν το άτομο επιστρέψει
στο χώρο που έχει θερμοκρασία 25 ο C;
Μονάδες 8
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΘΕΜΑ 4ο

1. Ποιοι είναι οι παραγωγοί και ποιοι οι καταναλωτές
δεύτερης τάξης; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
2. Ποιο επίπεδο έχει τη μικρότερη
παραπάνω πυραμίδα και γιατί;

Μονάδες 5
βιομάζα στην
Μονάδες 5

3. Μια σύντομη πυρκαγιά περιορίζει μόνον τον πληθυσμό
των ποωδών φυτών. Ποιος άλλος πληθυσμός θα
επηρεαστεί άμεσα και γιατί;
Μονάδες 7
4. Μετά την πυρκαγιά, θα επηρεαστεί ο πληθυσμός των
ακρίδων; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 8

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

∆΄ ΤΑΞΗ
ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά
(ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα). Τα θέματα δεν θα
τα αντιγράψετε στο τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν.
∆εν επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε άλλη
σημείωση.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
4. Κάθε

λύση

επιστημονικά

τεκμηριωμένη

είναι

αποδεκτή.
5. ∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μία (1) ώρα μετά τη
διανομή των φωτοαντιγράφων.
ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

∆΄ ΤΑΞΗ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆ʹ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
∆ΕΥΤΕΡΑ 21 ΜΑΪΟΥ 2007
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ:
ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ ( 5 )
ΘΕΜΑ 1ο
Για τις ημιτελείς προτάσεις 1 έως και 5, να γράψετε στο
τετράδιό σας τον αριθμό της βασικής φράσης και δίπλα
του το γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό συμπλήρωμά
της.
1. Τα μακροφάγα είναι
α. κύτταρα που προκαλούν πυρετό.
β. μια κατηγορία λευκών αιμοσφαιρίων.
γ. κύτταρα μνήμης.
δ. κύτταρα που εκκρίνουν αντισώματα.

Μονάδες 5

2. Η χελώνα είναι
α. αυτότροφος οργανισμός, επειδή βρίσκει μόνη της
την τροφή της.
β. αποικοδομητής, επειδή τρώει νεκρά φύλλα.
γ. ετερότροφος οργανισμός, επειδή καταναλώνει
φυτά.
δ. παραγωγός, επειδή παράγει απορρίμματα.
Μονάδες 5
3. Τα πρωτόζωα
α. είναι μονοκύτταροι ευκαρυωτικοί οργανισμοί.
β. έχουν κυτταρικό τοίχωμα.
γ. δεν έχουν πυρήνα.
δ. σχηματίζουν εκβλαστήματα.
Μονάδες 5

ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

∆΄ ΤΑΞΗ

∆΄ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

4. Ασθένεια που προκαλείται από βακτήριο είναι η
α. πνευμονική καντιντίαση.
β. πολυομυελίτιδα.
γ. ελονοσία.
δ. χολέρα.
Μονάδες 5
5. Υψηλή παραγωγικότητα έχουν
α. οι έρημοι.
β. τα δέλτα των ποταμών.
γ. τα βάθη των ωκεανών.
δ. οι αστικές περιοχές (πόλεις).

Μονάδες 5

∆. Ένας ερευνητής μελετά τις καλλιέργειες τεσσάρων (4)
δειγμάτων μικροοργανισμών (Α, Β, Γ, ∆). Ο
μικροοργανισμός Α έχει ως γενετικό υλικό RNA. O
μικροοργανισμός Β έχει πλασμίδια. Ο μικροοργανισμός Γ
παράγει εκβλαστήματα. Ο μικροοργανισμός ∆ κινείται με
ψευδοπόδια.
Ποιος από τους παραπάνω μικροοργανισμούς είναι
πρωτόζωο, ποιος είναι ιός, ποιος είναι βακτήριο και
ποιος είναι μύκητας;
Μονάδες 8
ΘΕΜΑ 3ο
Α.

ΘΕΜΑ 2ο
Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους παρακάτω
παράγοντες ενός λιμναίου οικοσυστήματος και δίπλα
σε καθένα από αυτούς το γράμμα Α, αν πρόκειται για
αβιοτικό παράγοντα, ή το γράμμα Β, αν πρόκειται για
βιοτικό παράγοντα.
1.
2.
3.
4.
5.

βάτραχος
μύκητες
άνεμος
νερό
φυτοπλαγκτόν

Β. Τι ονομάζουμε ανοσία;

Μονάδες 5
Μονάδες 6

Γ. Η κατάταξη των καταναλωτών σε τροφικά επίπεδα δεν
είναι πάντοτε εύκολη. Να εξηγήσετε τους λόγους.
Μονάδες 6

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Β.

Το διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζει ένα τμήμα
του κύκλου του άνθρακα. Να αναφέρετε ονομαστικά
τις διαδικασίες που αντιστοιχούν στα γράμματα Α, Β,
Γ.

Μονάδες 9
Να αναπτύξετε τους δύο τρόπους με τους οποίους ο
άνθρωπος παρεμβαίνει στο βιογεωχημικό κύκλο του
άνθρακα.
Μονάδες 16

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

∆΄ ΤΑΞΗ

∆΄ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΘΕΜΑ 4ο

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

Το παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζει τη μεταβολή της
συγκέντρωσης των αντισωμάτων στο αίμα δύο ατόμων
(καμπύλες Α και Β). Η πρόκληση της ανοσίας γίνεται με
τεχνητό τρόπο, την ίδια ημέρα (ημέρα 1).

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά
(ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα). ∆εν θα αντιγράψετε
τα θέματα στο τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν.
∆εν επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε άλλη
σημείωση.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
4. Κάθε

λύση

επιστημονικά

τεκμηριωμένη

είναι

αποδεκτή.
5. ∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μία (1) ώρα μετά τη
διανομή των φωτοαντιγράφων.

Α.

Ποια από τις δύο καμπύλες του διαγράμματος
παριστάνει τη μεταβολή της συγκέντρωσης των
αντισωμάτων μετά από εμβόλιο και ποια μετά από
ορό;

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Μονάδες 6
Β.

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 10

Γ.

Ποια από τις δύο καμπύλες θα μπορούσε επιπλέον να
αντιστοιχεί και στην περίπτωση της ανοσίας μεγάλης
διάρκειας με φυσικό τρόπο και γιατί;
Μονάδες 9
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

∆΄ ΤΑΞΗ
ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆ʹ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2008
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ:
ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)
ΘΕΜΑ 1ο
Για τις ημιτελείς προτάσεις 1 έως και 5, να γράψετε στο
τετράδιό σας τον αριθμό της βασικής φράσης και δίπλα
του το γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό συμπλήρωμά
της.
1. Το Σύνδρομο της Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας
(AIDS) έχει αποδειχθεί ότι
α. μεταδίδεται με χειραψία.
β. οφείλεται στον ιό HIV.
γ. μεταδίδεται με το σάλιο.
δ. οφείλεται στο βακτήριο E. coli.
Μονάδες 5
2. Ως
α.
β.
γ.
δ.

αυτότροφοι οργανισμοί χαρακτηρίζονται οι
καταναλωτές α΄ τάξης.
αποικοδομητές.
καταναλωτές β΄ τάξης.
παραγωγοί.
Μονάδες 5

3. Ως
α.
β.
γ.

ανεστραμμένη πυραμίδα μπορεί να χαρακτηρισθεί
μια τροφική πυραμίδα ενέργειας.
μια τροφική πυραμίδα βιομάζας.
οποιαδήποτε τροφική πυραμίδα ενέργειας και
βιομάζας.
δ. μια τροφική πυραμίδα πληθυσμού με παρασιτικές
τροφικές σχέσεις.
Μονάδες 5

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

∆΄ ΤΑΞΗ
ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

4. Ένα οικοσύστημα είναι περισσότερο ισορροπημένο
α. όσο μεγαλύτερη ποικιλότητα έχει.
β. όσο μικρότερη ποικιλότητα έχει.
γ. αν αποτελείται μόνο από καταναλωτές.
δ. αν αποτελείται μόνο από αποικοδομητές.
Μονάδες 5
5. Η ερημοποίηση ενός μεσογειακού οικοσυστήματος
μπορεί να οφείλεται σε
α. έντονη παρουσία νιτροποιητικών βακτηρίων.
β. αύξηση της αυθαίρετης δόμησης.
γ. πυρκαγιές και υπερβόσκηση.
δ. παρουσία μυκήτων στο οικοσύστημα.
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ 2ο
Να γράψετε στο τετράδιό σας τις απαντήσεις των
παρακάτω ερωτήσεων:
Α. Γιατί οι ιοί χαρακτηρίζονται ως “υποχρεωτικά ενδοκυτταρικά
παράσιτα”;
Μονάδες 8
Β. Ποιοι μηχανισμοί θα ενεργοποιηθούν και ποια
συμπτώματα θα εμφανισθούν αν ένα αλλεργιογόνο
εισέλθει για δεύτερη φορά στον ίδιο οργανισμό;
Μονάδες 10
Γ. Τι ονομάζουμε βιολογική αζωτοδέσμευση και πώς αυτή
μπορεί πρακτικά να χρησιμοποιηθεί προς όφελος των
καλλιεργειών;
Μονάδες 7

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

∆΄ ΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 3ο

∆΄ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Ένας άνθρωπος προσβάλλεται από συγκεκριμένο
παθογόνο βακτήριο. Η προσβολή αυτή οδηγεί σε
γενικευμένη λοίμωξη.
Α. Να
αναφέρετε
ονομαστικά
τους
μηχανισμούς
εσωτερικής μη ειδικής άμυνας με τους οποίους θα έρθει
αντιμέτωπο το συγκεκριμένο βακτήριο, μετά την είσοδό
του στον οργανισμό.
Μονάδες 8

Α. Ποιοι οργανισμοί είναι οι παραγωγοί και ποιοι οι
καταναλωτές πρώτης τάξης; (μονάδες 3) Να δικαιολογήσετε
την απάντησή σας. (μονάδες 4)
Μονάδες 7
Β. Ένας μύκητας προσβάλλει και αφανίζει τους βολβούς
των φυτών του συγκεκριμένου οικοσυστήματος. Ποιος
πληθυσμός θα επηρεαστεί άμεσα (μονάδες 2) και γιατί;
(μονάδες 6)
Μονάδες 8

Β. Μετά από την παρέλευση μερικών ετών, ο ίδιος
άνθρωπος προσβάλλεται από το ίδιο παθογόνο
βακτήριο αλλά δεν ασθενεί. Ποια κύτταρα μνήμης
ενεργοποιούνται για την αντιμετώπιση του βακτηρίου;
Μονάδες 7

Γ. Με ποιον τρόπο θα επηρεαστεί ο πληθυσμός των
ακρίδων, μετά τον αφανισμό των βολβών;

Γ. Να εξηγήσετε γιατί ο άνθρωπος αυτός δεν εκδηλώνει τα
συμπτώματα της ασθένειας, μετά από τη δεύτερη προσβολή.
Μονάδες 10

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

Μονάδες 10

1.

3.

Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία,
εξεταζόμενο μάθημα). ∆εν θα αντιγράψετε τα θέματα στο
τετράδιο.
Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν.
∆εν επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε άλλη σημείωση.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο
και τα φωτοαντίγραφα.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.

4.

Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο στυλό.

5.

Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.

6.

∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης: μετά την 8.30΄ απογευματινή.

ΘΕΜΑ 4ο
∆ίνεται το παρακάτω τροφικό πλέγμα:

2.

κουκουβάγια

κουνάβι

φίδι

σπουργίτι

ακρίδα

ποντικός

7.

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
σιτάρι

φύλλα
φυτών
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

βολβοί
φυτών

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

∆΄ ΤΑΞΗ
ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆ʹ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 19 ΜΑΪΟΥ 2009
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ:
ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)
ΘΕΜΑ 1ο
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό κάθε μίας από
τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα του
το γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό συμπλήρωμά της.
1. Προκαρυωτικοί μικροοργανισμοί είναι
α. οι μύκητες.
β. οι ιοί.
γ. τα πρωτόζωα.
δ. τα βακτήρια.

2. Ασθένεια που προκαλείται από ιό είναι η
α. πολιομυελίτιδα.
β. σύφιλη.
γ. χολέρα.
δ. ελονοσία.

3. Στο βλεννογόνο του στομάχου εκκρίνεται
α. αμμωνία.
β. υδροχλωρικό οξύ.
γ. γλυκόζη.
δ. λυσοζύμη.

∆΄ ΤΑΞΗ
ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

4. Η περιοχή του μορίου του αντισώματος
συνδέεται με το αντιγόνο ονομάζεται
α. σταθερή περιοχή.
β. πρωτογενής περιοχή.
γ. μεταβλητή περιοχή.
δ. βαριά περιοχή.

που

Μονάδες 5
5. Τα φυτά προσλαμβάνουν το άζωτο από το έδαφος
με τη μορφή
α. αμμωνίας.
β. ουρικού οξέος.
γ. νιτρικών ιόντων.
δ. μοριακού αζώτου.
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ 2ο

Μονάδες 5

Μονάδες 5

Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράμματα της Στήλης Ι και,
δίπλα σε κάθε γράμμα, έναν από τους αριθμούς της Στήλης ΙΙ,
ώστε να προκύπτει η σωστή αντιστοίχιση. ∆ύο στοιχεία της
Στήλης ΙΙ περισσεύουν.
α.
β.
γ.
δ.
ε.

Στήλη Ι
μύκητες
αζωτοδέσμευση
βακτήρια
μεταμόσχευση
αλλεργία

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Στήλη ΙΙ
ενδοσπόρια
ιστοσυμβατότητα
ισταμίνη
πρωτόζωα
υφές
υπερβόσκηση
φυμάτια
Μονάδες 10

Μονάδες 5

Β. Ποιες προφυλάξεις πρέπει να παίρνει ο άνθρωπος, για
να περιοριστεί η μετάδοση του AIDS;
Μονάδες 8

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

∆΄ ΤΑΞΗ

∆΄ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Γ. Να αναφέρετε τους φυσικούς τρόπους με τους οποίους
επιτυγχάνεται παθητική ανοσία (μονάδες 4). Πώς
επιτυγχάνεται παθητική ανοσία με τεχνητό τρόπο;
(μονάδες 3)
Μονάδες 7

Α. Ποιο θα είναι το άμεσο αποτέλεσμα για τον πληθυσμό των
φιδιών και των αλεπούδων του νησιού Α και γιατί;
Μονάδες 10
Β. Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα για τους παραγωγούς που
αποτελούν την τροφή των σπίνων στο νησί Α και γιατί;
Μονάδες 10

ΘΕΜΑ 3ο
Α. Ποιοι είναι οι κύριοι λόγοι για τους οποίους ένα
οικοσύστημα μπορεί να ερημοποιηθεί;
Μονάδες 15
Β. Ο ανθρώπινος οργανισμός διατηρεί σταθερές τις
συνθήκες
του
εσωτερικού
του
περιβάλλοντος
(ομοιόσταση). Με ποιους μηχανισμούς επιτυγχάνεται
αυτό;
Μονάδες 10
ΘΕΜΑ 4ο

Γ. Αν η βιομάζα των βελανιδιών που αποτελούν την τροφή
των σπίνων στο νησί Α είναι 1800 Kg ποια θα είναι η
βιομάζα των σπίνων πριν τη μετανάστευση και γιατί;
Μονάδες 5
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
1.

3.

Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία,
εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο
τετράδιο.
Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν
επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε άλλη σημείωση. Κατά την
αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα
φωτοαντίγραφα.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.

4.

Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο στυλό.

5.

Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.

6.

∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης: μία (1) ώρα μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.

2.

7.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
Σε κάποιο νησί Α ενός νησιωτικού συμπλέγματος έχει
καταγραφεί το παραπάνω τροφικό πλέγμα. Λόγω μιας
ηφαιστειακής έκρηξης σε παρακείμενο νησί Β ένας μεγάλος
αριθμός σπίνων μεταναστεύει στο νησί Α. Ο αριθμός των
σπίνων στο νησί Α έχει τώρα διπλασιαστεί.

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Β΄)
∆ΕΥΤΕΡΑ 17 MAΪΟΥ 2010
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

ΘΕΜΑ Α
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις
παρακάτω ημιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το
γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση, η οποία
συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση.
Α1 Η πενικιλίνη παράγεται από
α. βακτήριο
β. μύκητα
γ. πρωτόζωο
δ. ιό
Α2 Το
α.
β.
γ.
δ.

τοξόπλασμα είναι
βακτήριο
δερματόφυτο
πρωτόζωο
ιός

Μονάδες 5

Μονάδες 5
Α3 Μικροοργανισμοί του εδάφους που τρέφονται με νεκρή
οργανική ύλη είναι οι
α. παραγωγοί
β. καταναλωτές πρώτης τάξης
γ. αποικοδομητές
δ. αυτότροφοι οργανισμοί
Μονάδες 5
Α4 Τα βακτήρια διαθέτουν
α. έλυτρο
β. ψευδοπόδια
γ. πυρήνα
δ. κυτταρικό τοίχωμα
Μονάδες 5
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

Α5 Η παθητική ανοσία αποκτάται με
α. ορό αντισωμάτων
β. αντιβιοτικό
γ. εμβόλιο
δ. προπερδίνη

Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Β
Β1 Ποια χαρακτηριστικά παραδείγματα αποδεικνύουν πως
τα
μεσογειακά
οικοσυστήματα
μπορούν
να
επανακάμψουν μετά από πυρκαγιά, σε χρονικό διάστημα
λιγότερο από δέκα χρόνια.
Μονάδες 6
Β2 Οι μύκητες αναπαράγονται και με εκβλάστηση. Να
περιγράψετε αυτή τη διαδικασία.
Μονάδες 5
Β3 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. ∆ύο στοιχεία της
Στήλης ΙΙ περισσεύουν.
ΣΤΗΛΗ Ι
ΣΤΗΛΗ ΙΙ
α. ∆ιοξείδιο του άνθρακα
1. Φωτοχημικό νέφος
β. Χλωροφθοράνθρακες
2. Βιοσυσσώρευση
γ. Νιτρικά
και
φωσφορικά 3. Ευτροφισμός
άλατα
4. Αποψίλωση
δ. Μονοξείδιο του άνθρακα
και το νιτρικό
υπεροξυακετύλιο (ΡΑΝ)
5. Φαινόμενο θερμοκηπίου
6. Εξασθένηση της στιβάδας
του όζοντος
Μονάδες 8
Β4 Να εξηγήσετε τα δύο χαρακτηριστικά που διαθέτουν οι
μηχανισμοί ειδικής άμυνας που τους κάνουν να
ξεχωρίζουν από τους μηχανισμούς μη ειδικής άμυνας.
Μονάδες 6

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Γ1 Να εξηγήσετε πώς η αμειψισπορά αποτελεί οικολογικό
τρόπο εμπλουτισμού του εδάφους με άζωτο.
Μονάδες 8
Γ2 Τι ονομάζεται διαπνοή και ποιος είναι ο ρόλος της;
Μονάδες 8
Γ3 Αν το δέρμα ενός ανθρώπου τραυματιστεί από ένα
αιχμηρό
αντικείμενο
και
κάποιοι
παθογόνοι
μικροοργανισμοί καταφέρουν να εισβάλουν στον
οργανισμό του ανθρώπου από το τραύμα, εκδηλώνεται
στη συγκεκριμένη περιοχή φλεγμονή. Στη φλεγμονή
μεταξύ των άλλων προκαλείται τοπικό οίδημα και
σχηματίζονται ινώδες και πύον. Να εξηγήσετε γιατί
σχηματίζεται το ινώδες (μονάδες 3), πώς δρα το πλάσμα
στη συγκεκριμένη περιοχή (μονάδες 3) και από τι
σχηματίζεται το πύον (μονάδες 3).
Μονάδες 9

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΘΕΜΑ Γ

ΘΕΜΑ ∆
Σε μια βραχονησίδα του Αιγαίου υπάρχουν πολλά θαμνώδη
φυτά. Την άνοιξη τα φυτά ανθίζουν και εμφανίζονται
κίτρινα λουλούδια. Την ίδια εποχή εμφανίζονται και
πεταλούδες που τρέφονται από τα λουλούδια. Στην
βραχονησίδα ζουν και εντομοφάγα πτηνά που τρέφονται με
πεταλούδες. Ο πληθυσμός των πεταλούδων εμφανίζει πολύ
περισσότερα κίτρινα άτομα και λιγότερα ιώδη (μωβ) άτομα.
∆1 Να διατυπώσετε την έννοια του είδους, όσον αφορά τους
φυτικούς και ζωϊκούς οργανισμούς που αναφέρονται στο
οικοσύστημα της βραχονησίδας.
Μονάδες 7
∆2 Να εξηγήσετε γιατί οι κίτρινες πεταλούδες είναι πολύ
περισσότερες από τις ιώδεις (μωβ) πεταλούδες.
Μονάδες 8
∆3 Να εξηγήσετε πώς θα δράσει η φυσική επιλογή στη
σύσταση του πληθυσμού των πεταλούδων ως προς το
χρωματισμό τους, εάν παρατηρηθεί μεταβολή του
χρώματος των λουλουδιών από κίτρινο σε ιώδες (μωβ).
Μονάδες 10
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά
(ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε
τα θέματα στο τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Καμιά
άλλη σημείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μαύρο
στυλό διαρκείας και μόνον ανεξίτηλης μελάνης.
5. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι
αποδεκτή.
6. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10.00 π.μ.
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄

ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Β΄)
ΣΑΒΒΑΤΟ 14 MAΪΟΥ 2011
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄

ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

Α5. Μόλυνση ονομάζεται η
α. παραγωγή διαφόρων ουσιών από τους παθογόνους
μικροοργανισμούς.
β. εγκατάσταση και ο πολλαπλασιασμός ενός παθογόνου
μικροοργανισμού σε έναν οργανισμό.
γ. είσοδος ενός παθογόνου μικροοργανισμού σε έναν
οργανισμό.
δ. εκδήλωση των συμπτωμάτων μίας ασθένειας.
Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Α
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό κάθε μίας από
τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το
γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση η οποία
συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση.
Α1. Τα
α.
β.
γ.
δ.

ενδοσπόρια σχηματίζονται από
φυτά.
βακτήρια.
πρωτόζωα.
ιούς.

Α2. Από νηματοειδείς δομές (υφές) αποτελούνται
α. τα βακτήρια.
β. τα πρωτόζωα.
γ. οι μύκητες.
δ. οι ιοί.
Α3. Η τρύπα του όζοντος οφείλεται κυρίως
α. στο διοξείδιο του άνθρακα.
β. στο οξυγόνο.
γ. στα οξείδια του αζώτου.
δ. στους χλωροφθοράνθρακες.
Α4. ∆ευτερογενές λεμφικό όργανο είναι ο
α. σπλήνας.
β. θύμος αδένας.
γ. μυελός των οστών.
δ. πνεύμονας.
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Β
Β1. Πώς μπορεί να εξηγηθεί με βάση τη θεωρία της φυσικής
επιλογής η επικράτηση του χαρακτηριστικού «ψηλός
λαιμός» στις καμηλοπαρδάλεις;
Μονάδες 8
Β2. Ποια είναι τα δύο κριτήρια κατάταξης των οργανισμών
σε είδη και σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται το κάθε
ένα από αυτά;
Μονάδες 6
Β3. Τι είναι η λυσοζύμη, πού εντοπίζεται και ποια είναι η
δράση της;
Μονάδες 5
Β4. Να εξηγήσετε τις διεργασίες που οδηγούν στην πτώση
του pH της βροχής κάτω από 5.
Μονάδες 6

Μονάδες 5
ΘΕΜΑ Γ

Μονάδες 5

Μονάδες 5

Σε ένα οικοσύστημα υπάρχουν 5 (πέντε) πεύκα, που
φιλοξενούν συνολικά 10.000 (δέκα χιλιάδες) κάμπιες, σε
κάθε μία από τις οποίες παρασιτούν 500 (πεντακόσια)
πρωτόζωα.
Γ1. Να σχεδιάσετε την τροφική πυραμίδα πληθυσμού του
παραπάνω οικοσυστήματος (μονάδες 2). Nα εξηγήσετε
τη μορφή της τροφικής πυραμίδας πληθυσμού του
παραπάνω οικοσυστήματος (μονάδες 5).
Μονάδες 7
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄

ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

Γ2. Στο παραπάνω οικοσύστημα η ενέργεια που περιέχεται
στο τροφικό επίπεδο των καμπιών είναι 50.000
(πενήντα χιλιάδες) KJ.
Να υπολογίσετε την ενέργεια των άλλων τροφικών
επιπέδων (μονάδες 2).
Να σχεδιάσετε την τροφική πυραμίδα ενέργειας
(μονάδες 2).
Να εξηγήσετε τους λόγους που καθορίζουν τη μορφή
αυτής της τροφικής πυραμίδας (μονάδες 6).
Μονάδες 10
Γ3. Έστω ένα άτομο αζώτου (Ν), το οποίο μπορεί να
εντοπιστεί οπουδήποτε βρεθεί (επειδή π.χ είναι
ραδιενεργό). Αυτό το άτομο αζώτου εντοπίζεται σε
−

κάποιο νιτρικό ιόν (Ν O3 ) που βρίσκεται στο έδαφος.
Να περιγράψετε τις πιθανές πορείες του ατόμου αυτού
από τη στιγμή που προσλαμβάνεται από ένα φυτό έως
ότου ξαναβρεθεί στο έδαφος, πάλι ως νιτρικό ιόν
−

(Ν O3 ).
Μονάδες 8

ΘΕΜΑ ∆
∆1. Να περιγράψετε το δεύτερο στάδιο της πρωτογενούς
ανοσοβιολογικής απόκρισης.
Μονάδες 9
∆2. Να εξηγήσετε πώς τα μακροφάγα συμμετέχουν στην
άμυνα του ανθρώπινου οργανισμού.
Μονάδες 6
∆3 Μετά την είσοδο κάποιου είδους αντιγόνου σε έναν
άνθρωπο, δεν παρουσιάζονται συμπτώματα ασθένειας.
Η καμπύλη α στο παρακάτω διάγραμμα δείχνει τη
μεταβολή της συγκέντρωσης των αντιγόνων, ενώ η
καμπύλη β τη μεταβολή της συγκέντρωσης των
αντισωμάτων που δημιουργήθηκαν για το συγκεκριμένο
αντιγόνο στον οργανισμό του ανθρώπου.

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄

ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

Να εξηγήσετε το είδος της ανοσοβιολογικής απόκρισης
με βάση τις καμπύλες του παραπάνω διαγράμματος.
Μονάδες 10
Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία,
εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο
τετράδιο.
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 τα φωτοαντίγραφα.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο
στυλό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μολύβι μόνο για σχέδια,
διαγράμματα και πίνακες.
5. Να μη χρησιμοποιήσετε χαρτί μιλιμετρέ.
6. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
7. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
8. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10.30 π.μ.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ - ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Β΄)
ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2012
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ:
ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

Α5. Τα
α.
β.
γ.
δ.

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ - ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

δάκρυα περιέχουν
λυσοζύμη
γαλακτικό οξύ
λιπαρά οξέα
υδροχλωρικό οξύ.

Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Β

ΘΕΜΑ Α
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό κάθε μίας από τις
παρακάτω ημιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το
γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση η οποία
συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση.
Α1. Το τρυπανόσωμα προκαλεί
α. ελονοσία
β. ασθένεια του ύπνου
γ. δυσεντερία
δ. πνευμονία.
Μονάδες 5
Α2. Τα φαγοκύτταρα παράγονται
α. στο νωτιαίο μυελό
β. στο θύμο αδένα
γ. στους λεμφαδένες
δ. στον ερυθρό μυελό των οστών.
Μονάδες 5
Α3. Το συμπλήρωμα και η προπερδίνη συμβάλλουν στην
καταπολέμηση
α. των ιών
β. των βακτηρίων
γ. των μυκήτων
δ. όλων των παθογόνων μικροοργανισμών.
Μονάδες 5
Α4. Τα νιτροποιητικά βακτήρια μετατρέπουν
α. τα νιτρικά ιόντα σε μοριακό άζωτο
β. την αμμωνία σε νιτρικά ιόντα
γ. το ατμοσφαιρικό άζωτο σε νιτρικά ιόντα
δ. τις αζωτούχες οργανικές ενώσεις σε αμμωνία.
Μονάδες 5
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

Β1. Σε ποια κατηγορία παθογόνων μικροοργανισμών ανήκει το
μικρόβιο που προκαλεί την πολιομυελίτιδα και ποια
κύτταρα του ανθρώπου προσβάλλει (μονάδες 2);
Να εξηγήσετε πώς θα προστατευτεί ο οργανισμός ενός
ανθρώπου, ο οποίος έρχεται σε επαφή με το μικρόβιο
της πολιομυελίτιδας, αν κατά το παρελθόν είχε κάνει
εμβόλιο για την ασθένεια αυτή (μονάδες 5).
Μονάδες 7
Β2. Να
εξηγήσετε
ποιες
ανθρώπινες
δραστηριότητες
συμβάλλουν στη βαθμιαία αύξηση του διοξειδίου του
άνθρακα στην ατμόσφαιρα.
Μονάδες 6
Β3. Να περιγράψετε τη δομή του
ανοσολογικής ανεπάρκειας (HIV).

ιού

της

επίκτητης
Μονάδες 8

Β4. Ποιες προφυλάξεις συμβάλλουν στον περιορισμό της
μετάδοσης της νόσου που προκαλείται από τον HIV;
Μονάδες 4
ΘΕΜΑ Γ
Σε μια λίμνη ζει ένας πληθυσμός πέστροφας. Μετά από
μία βίαιη γεωλογική δραστηριότητα η λίμνη χωρίστηκε
σε δύο μικρότερες, με αποτέλεσμα ο αρχικός πληθυσμός
πέστροφας να χωριστεί σε δύο ομάδες. Η κάθε ομάδα
αντιμετώπισε διαφορετικές περιβαλλοντικές πιέσεις, οι
οποίες, μετά την πάροδο μεγάλης χρονικής περιόδου,
οδήγησαν στην ανάπτυξη διαφορετικών χαρακτηριστικών
στον καθένα από τους δύο πληθυσμούς.
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ - ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

Γ1. Πώς δικαιολογούνται οι διαφορές των χαρακτηριστικών
μεταξύ των δύο πληθυσμών;
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας σύμφωνα με τη
θεωρία του ∆αρβίνου.
Μονάδες 7
Γ2. Να δικαιολογήσετε αν η διαδικασία που περιγράφεται
παραπάνω μπορεί να οδηγήσει στο σχηματισμό νέων
ειδών.
Μονάδες 10

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ - ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

λόγους για τους οποίους χάνεται η ενέργεια κατά τη
μετάβαση από το ένα τροφικό επίπεδο στο άλλο.
(μονάδες 4)
Μονάδες 7
∆3. Πώς η εξάλειψη των καταναλωτών β΄ τάξης μπορεί να
οδηγήσει το παραπάνω οικοσύστημα σε ερημοποίηση;
Μονάδες 10

Γ3. Εάν μετά την πάροδο μεγάλης χρονικής περιόδου, στη
λίμνη Α ζουν 15 είδη ψαριών, ενώ στη λίμνη Β μόνο 3
είδη ψαριών, να εξηγήσετε ποιο από τα δύο
οικοσυστήματα θα είναι πιο ισορροπημένο.
Μονάδες 8

1.

ΘΕΜΑ ∆

2.

Στο
οικοσύστημα
ενός
απομονωμένου
νησιού
μελετήθηκαν τέσσερα είδη χερσαίων οργανισμών Α, Β,
Γ, ∆ οι οποίοι σχηματίζουν μία τροφική αλυσίδα. Κάθε
ένα από τα διαφορετικά είδη οργανισμών αποτελεί ένα
τροφικό επίπεδο. Όλοι οι οργανισμοί κάθε τροφικού
επιπέδου τρέφονται αποκλειστικά με οργανισμούς του
προηγούμενου τροφικού επιπέδου. Η βιομάζα στο
τροφικό επίπεδο των οργανισμών Α είναι 300 kg, των
οργανισμών Β είναι 30.000 kg, των οργανισμών Γ είναι
300.000 kg και των οργανισμών ∆ είναι 3.000 kg.
∆1. Ποιο είδος οργανισμών είναι α) οι παραγωγοί, β) οι
καταναλωτές πρώτης τάξης, γ)οι καταναλωτές δεύτερης
τάξης και δ) οι καταναλωτές τρίτης τάξης; (μονάδες 4).
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 4).
Μονάδες 8

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)
Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά
Να
μην
(ημερομηνία,
εξεταζόμενο
μάθημα).
αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο.
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
τα φωτοαντίγραφα.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με
μαύρο στυλό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μολύβι μόνο
για σχέδια, διαγράμματα και πίνακες.
Να μη χρησιμοποιήσετε χαρτί μιλιμετρέ.
Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10.30 π.μ.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

∆2. Αν η ενέργεια που περιέχεται στο τροφικό επίπεδο των
παραγωγών είναι 10 8 kJ, να υπολογίσετε την ενέργεια
που χάνεται μεταξύ του δεύτερου και του τρίτου
τροφικού επιπέδου (μονάδες 3). Να αναφέρετε τους
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ∆΄ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ∆΄ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Α5. Το
και
α.
β.
γ.
δ.

Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄)
ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΜΑΪΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

σύνολο των διαφορετικών πληθυσμών που ζουν σε μια περιοχή, αλλά
οι σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ τους αποτελούν:
ένα οικοσύστημα
μία βιοκοινότητα
τη βιόσφαιρα
ένα βιότοπο
Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Β

ΘΕΜΑ Α
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό κάθε μίας από τις παρακάτω ημιτελείς
προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση
η οποία συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση.
Α1. Η απομάκρυνση του νερού μέσω των στομάτων των φύλλων ονομάζεται:
α. κυτταρική αναπνοή
β. επιδερμική εξάτμιση
γ. διαπνοή
δ. φωτοσύνθεση
Μονάδες 5
Α2. Η ενέργεια, η οποία μεταφέρεται από ένα κατώτερο τροφικό επίπεδο στο
αμέσως ανώτερό του:
α. αυξάνεται κατά 10%
β. ελαττώνεται κατά 90%
γ. ελαττώνεται κατά 10%
δ. αυξάνεται κατά 90%
Μονάδες 5

Β1.

Τι ονομάζεται ομοιόσταση (μονάδες 4) και ποιους ομοιoστατικούς
μηχανισμούς γνωρίζετε στον ανθρώπινο οργανισμό (μονάδες 5);
Μονάδες 9

Β2.

Γιατί δεν είναι πάντοτε εύκολη η κατάταξη των καταναλωτών στα τροφικά
επίπεδα;
Μονάδες 8

Β3.

Ποιες είναι οι πιθανές πορείες του νερού μετά την πτώση του στην ξηρά;
Μονάδες 8

ΘΕΜΑ Γ
Ένας άνθρωπος μολύνεται από ένα βακτήριο. Στο παρακάτω διάγραμμα
απεικονίζεται, σε συνάρτηση με το χρόνο, η μεταβολή της συγκέντρωσης των
αντισωμάτων που παράγονται για να το εξουδετερώσουν.

Α3. Κυτταρικό τοίχωμα διαθέτει ο μικροοργανισμός που προκαλεί:
α. τη χολέρα
β. τη γρίπη
γ. την πολιομυελίτιδα
δ. το AIDS
Μονάδες 5
Α4. Καψίδιο διαθέτουν:
α. οι μύκητες
β. τα βακτήρια
γ. τα πρωτόζωα
δ. οι ιοί

Γ1.
Μονάδες 5

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

Να εξηγήσετε το είδος της ανοσοβιολογικής απόκρισης με βάση την καμπύλη
του παραπάνω διαγράμματος.
Μονάδες 3

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ∆΄ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ
Γ2.

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ∆΄ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

Να εξηγήσετε τις διαδικασίες στην παραπάνω ανοσοβιολογική απόκριση,
από τη στιγμή που ενεργοποιούνται τα βοηθητικά Τ-λεμφοκύτταρα μέχρι την
παραγωγή και την έκκριση μεγάλης ποσότητας αντισωμάτων.
Μονάδες 8

Γ3.

Να περιγράψετε τις διαδικασίες με τις οποίες αυξάνεται η συγκέντρωση
της αμμωνίας στο έδαφος.
Μονάδες 6

Γ4.

Να περιγράψετε τη δομή των αντισωμάτων.

Δ4.

Οι πάπιες έχουν τη δυνατότητα να κολυμπάνε στις λίμνες, όπου
συλλέγουν την τροφή τους. Στην κολύμβηση τις βοηθούν οι μεμβράνες
που διαθέτουν ανάμεσα στα δάκτυλα των ποδιών τους, τα οποία
χρησιμοποιούν σαν κουπιά. Με βάση τη θεωρία του Δαρβίνου να
ερμηνεύσετε
την
επικράτηση
του
συγκεκριμένου
μορφολογικού
χαρακτηριστικού στις πάπιες.
Μονάδες 8

Μονάδες 8

Δ5.

Τι υποστηρίζει η αρχή της χρήσης και της αχρησίας των οργάνων
σύμφωνα με τη θεωρία του Λαμάρκ;
Μονάδες 3

ΘΕΜΑ Δ
Δίνεται το φυλογενετικό δέντρο ορισμένων οργανισμών διαφορετικού είδους που
ζουν σήμερα. Οι αριθμοί στις θέσεις 1, 2, 3 και 4 απεικονίζουν τις προγονικές
μορφές των οργανισμών που δίνονται στο φυλογενετικό δέντρο.

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομέ νους)
1.

2.

3.
Δ1.

Δ2.

Δ3.

Να εξηγήσετε ποια από τα παραπάνω είδη είναι περισσότερο συγγενικά
μεταξύ τους.
Μονάδες 4
Να εντοπίσετε και να αναφέρετε ποιος είναι ο πιο πρόσφατα κοινός
πρόγονος του σκύλου και του γορίλα.
Μονάδες 2
Σε ποιες περιπτώσεις κατά την ταξινόμηση των οργανισμών χρησιμοποιείται το τυπολογικό κριτήριο;
Μονάδες 8

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

4.
5.
6.

Στο εξώφυλλο του τετραδίου να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο
εσώφυλλο πάνω-πάνω να συμπληρώσετε τα ατομικά στοιχεία μαθητή. Στην
αρχή των απαντήσεών σας να γράψετε πάνω-πάνω την ημερομηνία και το
εξεταζόμενο μάθημα. Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο και να
μην γράψετε πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας.
Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων
αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα δεν
θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. Κατά την αποχώρησή σας να
παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε ή μόνο
με μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει. Μολύβι επιτρέπεται, μόνο αν το
ζητάει η εκφώνηση, και ΜΟΝΟ για πίνακες, διαγράμματα κλπ.
Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10.30 π.μ.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ∆΄ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ∆΄ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Α5. Η εξέλιξη σύμφωνα με το Δαρβίνο στηρίζεται
α. στη φυσική επιλογή
β. στην τεχνητή επιλογή
γ. στην αρχή της χρήσης και της αχρησίας
δ. στην έμφυτη τάση των όντων για συνεχή πρόοδο.

Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Μονάδες 5

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)
ΘΕΜΑ Β
ΘΕΜΑ Α

Β1.

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμίας από τις παρακάτω ημιτελείς
προτάσεις Α1 έως Α5 και, δίπλα, το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη
φράση η οποία συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση.

Σε ποιους παράγοντες μπορεί να οφείλονται οι διαταραχές της ομοιόστασης
που προκαλούν την εκδήλωση ασθενειών;
Μονάδες 6

Β2.

Με ποιους τρόπους γίνεται η διάγνωση της ασθένειας του AIDS;
Μονάδες 6

Β3.

Το οικοσύστημα είναι θεμελιώδης έννοια για την Οικολογία. Να ορίσετε το
οικοσύστημα και τι περιλαμβάνει αυτό.
Μονάδες 6

Β4.

Να αναφέρετε γιατί η δράση της φυσικής επιλογής είναι τοπικά και χρονικά
προσδιορισμένη.
Μονάδες 7

Α1. Η αμοιβαδοειδής δυσεντερία οφείλεται σε
α. βακτήριο
β. μύκητα
γ. ιό
δ. πρωτόζωο.
Μονάδες 5
Α2. Ο ιός που προκαλεί το AIDS προσβάλλει τα
α. ερυθρά αιμοσφαίρια
β. βοηθητικά Τ-λεμφοκύτταρα
γ. ουδετερόφιλα
δ. πλασματοκύτταρα.

ΘΕΜΑ Γ
Ένας άνθρωπος μολύνεται από ιό. Το παρακάτω διάγραμμα απεικονίζει τις
συγκεντρώσεις των αντιγόνων και των αντισωμάτων σε συνάρτηση με το χρόνο.

Μονάδες 5
Α3. Η παθητική ανοσία επιτυγχάνεται με τη χορήγηση
α. εμβολίου
β. προπερδίνης
γ. ορού
δ. ιντερφερονών.
Μονάδες 5
Α4. Αβιοτικός παράγοντας του οικοσυστήματος είναι
α. το φυτοπλαγκτόν
β. η ηλιοφάνεια
γ. το ζωοπλαγκτόν
δ. οι αποικοδομητές.
Μονάδες 5

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ∆΄ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ
Γ1.

Ποια καμπύλη αντιστοιχεί στα αντιγόνα και ποια καμπύλη στα αντισώματα;
Μονάδες 2

Γ2.

Να προσδιορίσετε το είδος της ανοσοβιολογικής απόκρισης (μονάδες 2).
Να περιγράψετε και να ερμηνεύσετε την μεταβολή των καμπυλών
(μονάδες 6).
Μονάδες 8

Γ3.

Να αναφέρετε τις κατηγορίες των Τ-λεμφοκυττάρων που ενεργοποιούνται
και που παράγονται κατά την παραπάνω ανοσοβιολογική απόκριση.
Μονάδες 5

Γ4.

Στην περίπτωση των ιών δρα ένας επιπλέον μηχανισμός μη ειδικής
άμυνας. Να ονομάσετε τον μηχανισμό αυτό και να περιγράψετε τον τρόπο
δράσης του.
Μονάδες 10

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ∆΄ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΘΕΜΑ Δ
Ένα χερσαίο οικοσύστημα περιλαμβάνει την παρακάτω τροφική αλυσίδα:
Ποώδη φυτά

→ ακρίδες → βάτραχοι → φίδια → γεράκια

Όλοι οι οργανισμοί κάθε τροφικού επιπέδου τρέφονται αποκλειστικά με
οργανισμούς του προηγούμενου τροφικού επιπέδου. Η συνολική ενέργεια που
εμπεριέχεται στις ακρίδες είναι 10 5 ΚJ.
Δ1.

Ποια είναι η ενέργεια των υπόλοιπων τροφικών επιπέδων; (μονάδες 2). Να
σχεδιάσετε την αντίστοιχη πυραμίδα ενέργειας (μονάδες 3). Να εξηγήσετε
πού οφείλεται η μεταβολή της ενέργειας από το ένα τροφικό επίπεδο στο
αμέσως επόμενο (μονάδες 4).
Μονάδες 9

Δ2.

Μια ασθένεια οδηγεί σε σημαντική μείωση του αριθμού των βατράχων. Να
εξηγήσετε ποια θα είναι η συνέπεια στον πληθυσμό των ακρίδων και ποια
στον πληθυσμό των ποώδων φυτών;
Μονάδες 6

Δ3.

Με βάση το σχήμα στην επόμενη σελίδα να γράψετε:
i. τις χημικές ουσίες που υποδηλώνουν οι αριθμοί 1 και 7
ii. τις διαδικασίες που υποδηλώνουν οι αριθμοί 2, 3, 4, 8, 9, 10 και
iii. τους μικροοργανισμούς που αντιστοιχούν στους αριθμούς 5 και 6.

Μονάδες 10
ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομέ νους)
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Στο εξώφυλλο του τετραδίου να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο
εσώφυλλο πάνω-πάνω να συμπληρώσετε τα Ατομικά στοιχεία μαθητή.
Στην αρχή των απαντήσεών σας να γράψετε πάνω-πάνω την ημερομηνία
και το εξεταζόμενο μάθημα. Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο
και να μη γράψετε πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας.
Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων
αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα
δεν θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. Κατά την αποχώρησή σας να
παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε ή μόνο
με μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει. Μολύβι επιτρέπεται, μόνο αν το
ζητάει η εκφώνηση, και μόνο για πίνακες, διαγράμματα κλπ.
Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10.30 π.μ.
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ∆΄ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ∆΄ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ
Α5. Κατά την ταξινόμηση των οργανισμών , πολλά
περισσότερο μεταξύ του̋ απ’ ό ,τι άλλα, συνιστούν
α. μία κλάση
β. ένα είδο̋
γ. μία τάξη
δ. μία οικογένεια.

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄)
ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

μοιάζουν

ΘΕΜΑ Β
Β1.

ΘΕΜΑ Α
Να γράψετε στο τετράδιό σα̋ τον αριθμό κ αθεμία̋ από τι̋ παρακάτω ημιτελεί̋
προτάσει̋ Α1 έω̋ Α5 και, δίπλα, το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη
φράση η οποία συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση.
πλασμώδιο προκαλεί
ασθένεια του ύπνου
χολέρα
ελονοσία
πολιομυελίτιδα.
Μονάδε̋ 5
Α2. Κέντρο αιμοποίηση̋ αποτελεί ο
α. ερυθρό̋ μυελό̋ των οστών
β. θύμο̋ αδένα̋
γ. νωτιαίο̋ μυελό̋
δ. πνεύμονα̋.

Τι πληροφορίε̋ διαθέτει το γενετικό υλικό ενό̋ ιού ;
Μονάδε̋ 4

Β2.

Να αναφέρετε δύο συνθήκε̋ κάτω από τι̋ οποίε̋ τα βακτήρια σχηματίζουν
ενδοσπόρια (μονάδε̋ 2). Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των ενδοσπορίων
(μονάδε̋ 3);
Μονάδε̋ 5

Β3.

Ο ιό̋ HIV ανιχνεύεται σε υγρά όπω̋ το αίμα, το σάλιο, τα δάκρυα, οι
κολπικέ̋ εκκρίσει̋, το σπέρμα και ο ιδρώτα̋. Με ποια από τα παραπάνω
υγρά έχει αποδειχθεί ότι ο ιό̋ HIV μπορεί να μεταδοθεί (μονάδε̋ 3) και γιατί
(μονάδε̋ 3);
Μονάδε̋ 6

Β4.

Ποιοι οργανισμοί ανήκουν στου̋ αποικοδομητέ̋ και ποιο̋ είναι ο ρόλο̋ του̋
σε ένα οικοσύστημα;
Μονάδε̋ 6

Β5.

Μονάδε̋ 5

Η Βιολογία, όπω̋ και κάθε άλλη επιστήμη, βασίζεται πάνω σε μερικέ̋
θεμελιώδει̋ γενικεύσει̋. Να διατυπώσετε τι̋ θεμελιώδει̋ γενικεύσει̋, στι̋
οποίε̋ βασίζεται η Βιολογία.
Μονάδε̋ 4
ΘΕΜΑ Γ

Δίνονται τα διαγράμματα 1, 2 και 3.
Α3. Αβιοτικό̋ παράγοντα̋ ενό̋ οικοσυστήματο̋ είναι
α. οι αποικοδομητέ̋
β. το κλίμα
γ. οι παραγωγοί
δ. οι καταναλωτέ̋.
Μονάδε̋ 5
Α4. Σε ένα αυτότροφο οικοσύστημα το δεύτερο τροφικό επίπεδο περιλαμβάνει
του̋
α. παραγωγού̋
β. καταναλωτέ̋ 1η̋ τάξη̋
γ. καταναλωτέ̋ 2η̋ τάξη̋
δ. αποικοδομητέ̋.
Μονάδε̋ 5

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

που

Μονάδε̋ 5

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

Α1. Το
α.
β.
γ.
δ.

γένη

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ∆΄ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ∆΄ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ
Δ1.

Να σχεδιάσετε την τροφική πυραμίδα πληθυσμού αυτού του δασικού
οικοσυστήματο̋.
Μονάδε̋ 6

Δ2.

Αν η μέση βιομάζα ενό̋ κουνελιού είναι 1 Kg, να υπολογίσετε τη βιομάζα
κάθε τροφικού επιπέδου του οικοσυστήματο̋ και να σχεδιάσετε την
αντίστοιχη πυραμίδα (μονάδε̋ 6). Να υπολογίσετε τ η μέση βιομάζα που
έχει κάθε γεράκι (μονάδε̋ 3).
Μονάδε̋ 9

Μια πυρκαγιά καταστρέφει το παραπάνω μικρό δασικό οικοσύστημα . Οι
πληθυσμοί όλων των καταναλωτών μεταναστεύουν σε ένα γειτονικό θαμνώδε̋
οικοσύστημα, το οποίο μπορεί να του̋ υποστηρίξει διατροφικά. Στο
οικοσύστημα αυτό το έδαφο̋ είναι ανοιχτόχρ ωμο σε αντίθεση με το έδαφο̋ του
προηγούμενου οικοσυστήματο̋, που ήταν σκουρόχρωμο.
Γ1.

Ποιο από τα διαγράμματα 1, 2 και 3 απεικονίζει τη συγκέντρωση των
αντισωμάτων στον οργανισμό ενό̋ ανθρώπου μετά από μόλυνση που
προκλήθηκε για δεύτερη φορά από τον ίδιο ιό (μονάδα 1); Να
αιτιολογήσετε την απάντησή σα̋ με βάση τα χαρακτηριστικά του
διαγράμματο̋ που επιλέξατε (μονάδε̋ 4).

Η γραφική παράσταση στην εικόνα 1 απεικονίζει τη μεταβολή του αριθμού των
ανοιχτόχρωμων και των σκουρόχρωμων κουνελιών στο οικοσύστημα μετά τη
μετανάστευση.

Μονάδε̋ 5
Γ2.

Ποιο από τα διαγράμματα 1, 2 και 3 απεικονίζει τη συγκέντρωση του
αντιγόνου στον οργανισμό ενό̋ ανθρώπου , τι̋ ημέρε̋ που ακολουθούν
μετά τον εμβολιασμό του από το συγκεκριμένο αντιγόνο (μονάδα 1); Να
αιτιολογήσετε την απάντησή σα̋ με βάση τα χαρακτηριστικά του
διαγράμματο̋ που επιλέξατε (μονάδε̋ 4).
Μονάδε̋ 5

Γ3.

Ποιο από τα διαγράμματα 1, 2 και 3 απεικονίζει τη συγκέντρωση των
αντισωμάτων που παράγονται στον οργανισμό ενό̋ ανθρώπου , τι̋ ημέρε̋
που ακολουθούν μετά τον πρώτο εμβολιασμό του (μονάδ α 1); Να
αιτιολογήσετε την απάντησή σα̋ με βάση τα χαρακτηριστικά του
διαγράμματο̋ που επιλέξατε (μονάδε̋ 5).
Μονάδε̋ 6

Γ4.

Ένα̋ υγιή̋ ενήλικ ο̋ άνθρωπο̋ μολύνεται από ένα είδο̋ παθογόνου
βακτηρίου. Να εξηγήσετε τ ρει̋ πιθανού̋ λόγου̋ για του̋ οποίου̋ ο
άνθρωπο̋ αυτό̋ δεν εμφάνισε τα συμπτώματα τη̋ ασθένεια̋.

Εικόνα 1
Δ3.

Με βάση τη θεωρία τη̋ Φυσική̋ Επιλογή̋ , να ερμηνεύσετε τι̋ μεταβολέ̋
των καμπυλών Α και Β στο οικοσύστημα αυτό.
Μονάδε̋ 10

Μονάδε̋ 9

ΘΕΜΑ Δ
Σε ένα μικρό δασικό οικοσύστημα υπάρχουν 1 .000 δέντρα, 25 κουνέλια με
ανοιχτό χρώμα τριχώματο̋, 175 κουνέλια με σκούρο χρώμα τριχώματο̋ και 10
γεράκια στα οποία συνολικά παρασιτούν 10.000 πρωτόζωα.

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ∆΄ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ (για του̋ εξεταζομένου̋)
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Στο εξώφυλλο του τετραδίου να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο
εσώφυλλο πάνω -πάνω να συμπληρώσετε τα ατομικά στοιχεία μαθητή.
Στην αρχή τω ν απαντήσεών σα̋ να γράψετε πάνω -πάνω την ημερομηνία
και το εξεταζόμενο μάθημα. Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο
και να μη γράψετε πουθενά στι̋ απαντήσει̋ σα̋ το όνομά σα̋.
Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σα̋ στο πάνω μέρο̋ των φωτοαντιγράφων
αμέσω̋ μόλι̋ σα̋ παραδοθούν. Τυχόν σημειώσει̋ σα̋ πάνω στα θέματα
δεν θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. Κατά την αποχώρησή σα̋ να
παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σα̋ σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε ή μόνο
με μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει. Μολύβι επιτρέπεται, μόνο αν το
ζητάει η εκφώνηση, και μόνο για πίνακε̋, διαγράμματα κλπ .
Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
Διάρκεια εξέταση̋: τρει̋ (3) ώρε̋ μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.
Χρόνο̋ δυνατή̋ αποχώρηση̋: 10. 30 π.μ.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙ Α
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ƆƕƛƋ 1ƋƗ ƗƉƏƍ¨ƆƗ
ƐƓƑƓ ƔƆƏƆƍƓ ƗƙƗƘƋƐƆ – ¨Ź ƉƗƔƉƕƍƑƑ

ƆƕƛƋ 2ƋƗ ƗƉƏƍ¨ƆƗ
ƐƓƑƓ ƔƆƏƆƍƓ ƗƙƗƘƋƐƆ – ¨Ź ƉƗƔƉƕƍƑƑ
ǹ5. ȉĮ
Į.
ȕ.
Ȗ.
į.

ȆǹȃǼȁȁǹǻǿȀǼȈ ǼȄǼȉǹȈǼǿȈ
ǻǯ ȉǹȄǾȈ ǼȈȆǼȇǿȃȅȊ īǼȃǿȀȅȊ ȁȊȀǼǿȅȊ
Ȁǹǿ ǼȆǹȁ (ȅȂǹǻǹ Ǻǯ)
ȆǹȇǹȈȀǼȊǾ 20 ȂǹȎȅȊ 2016 - ǼȄǼȉǹǽȅȂǼȃȅ ȂǹĬǾȂǹ:
Ǻǿȅȁȅīǿǹ īǼȃǿȀǾȈ ȆǹǿǻǼǿǹȈ

ĳȪțȘ İȓȞĮȚ
țĮĲĮȞĮȜȦĲȑȢ ĲȠȣ ȠȚțȠıȣıĲȒȝĮĲȠȢ
ĮʌȠȚțȠįȠȝȘĲȑȢ ĲȠȣ ȠȚțȠıȣıĲȒȝĮĲȠȢ
İĲİȡȩĲȡȠĳȠȚ ȠȡȖĮȞȚıȝȠȓ
ĮȣĲȩĲȡȠĳȠȚ ȠȡȖĮȞȚıȝȠȓ.

ĬǼȂǹ Ǻ

ȈȊȃȅȁȅ ȈǼȁǿǻȍȃ: ȆǼȃȉǼ (5)

Ǻ1.
ĬǼȂǹ ǹ
ȃĮ ȖȡȐȥİĲİ ıĲȠ ĲİĲȡȐįȚȩ ıĮȢ ĲȠȞ ĮȡȚșȝȩ țĮșİȝȓĮȢ Įʌȩ ĲȚȢ ʌĮȡĮțȐĲȦ ȘȝȚĲİȜİȓȢ
ʌȡȠĲȐıİȚȢ ǹ1 ȑȦȢ ǹ5 țĮȚ, įȓʌȜĮ, ĲȠ ȖȡȐȝȝĮ ʌȠȣ ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ıĲȘ ȜȑȟȘ Ȓ ıĲȘ
ĳȡȐıȘ Ș ȠʌȠȓĮ ıȣȝʌȜȘȡȫȞİȚ ıȦıĲȐ ĲȘȞ ȘȝȚĲİȜȒ ʌȡȩĲĮıȘ.

ȃĮ ĮȞĲȚıĲȠȚȤȓıİĲİ ĲȘȞ țȐșİ ʌȡȩĲĮıȘ ĲȘȢ ıĲȒȜȘȢ ǿ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȚȢ
ʌİĲĮȜȠȪįİȢ Biston betularia, ıİ ȝȓĮ Įʌȩ ĲȚȢ șİȦȡȓİȢ ǹ (ǻĮȡȕȓȞȠȣ) Ȓ Ǻ
(ȁĮȝȐȡț) ĲȘȢ ıĲȒȜȘȢ ǿǿ.
ȈĲȒȜȘ ǿ
1.

ǹ1. Ǿ ıȪĳȚȜȘ ȠĳİȓȜİĲĮȚ ıİ
Į. Țȩ
ȕ. ȝȪțȘĲĮ
Ȗ. ȕĮțĲȒȡȚȠ
į. ʌȡȦĲȩȗȦȠ.

2.
3.
ȂȠȞȐįİȢ 5

ǹ2. ǲȞĮȢ ȚȩȢ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ įȚĮșȑĲİȚ
Į. ȝĮıĲȓȖȚȠ
ȕ. RNA
Ȗ. ʌȜĮıȝȓįȚĮ
į. ȣĳȑȢ.

4.
5.

6.
ȂȠȞȐįİȢ 5

ǹ3. ȉĮ
Į.
ȕ.
Ȗ.
į.

ĳȣĲȐ ʌȡȠıȜĮȝȕȐȞȠȣȞ ĲȠ ȐȗȦĲȠ Įʌȩ ĲȠ ȑįĮĳȠȢ ȝİ ĲȘ ȝȠȡĳȒ
ĮȝȝȦȞȓĮȢ
ȞȚĲȡȚțȫȞ ȚȩȞĲȦȞ
ȝȠȡȚĮțȠȪ ĮȗȫĲȠȣ
ȠȣȡȚțȠȪ ȠȟȑȠȢ.

7.

ȂȠȞȐįİȢ 5
ǹ4. īȚĮ ĲȘȞ İȟİȜȚțĲȚțȒ șİȦȡȓĮ (șİȦȡȓĮ ǻĮȡȕȓȞȠȣ) Ș ȝȚțȡȩĲİȡȘ įȣȞĮĲȒ ȝȠȞȐįĮ
ʌȠȣ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İȟİȜȚȤșİȓ İȓȞĮȚ
Į. ȑȞĮ ȝİȝȠȞȦȝȑȞȠ ȐĲȠȝȠ
ȕ. ȑȞĮȢ ʌȜȘșȣıȝȩȢ
Ȗ. ȑȞĮ İȓįȠȢ
į. ȝȓĮ țȜȐıȘ.
ȂȠȞȐįİȢ 5

ƘƉƏƓƗ 1ƋƗ ƆƔƓ 5 ƗƉƏƍ¨ƉƗ

ȂȠȞȐįİȢ 5

Ǻ2.

Ǻ3.

ȈĲȠȣȢ ʌȜȘșȣıȝȠȪȢ ĲȦȞ ʌİĲĮȜȠȪįȦȞ İȓȞĮȚ țĮșȠȡȚıĲȚțȩ
ȩĲȚ ȣʌȐȡȤİȚ ʌȠȚțȚȜȠȝȠȡĳȓĮ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȠ ȤȡȦȝĮĲȚıȝȩ ĲȦȞ
ʌĲİȡȪȖȦȞ.
ȅȚ ʌİĲĮȜȠȪįİȢ įȘȝȚȠȣȡȖȒșȘțĮȞ Įʌȩ ȠȡȖĮȞȚıȝȠȪȢ
țĮĲȫĲİȡȦȞ ȕĮșȝȓįȦȞ įȚĮ ȝȑıȠȣ ĲȘȢ ĳȣıȚțȒȢ țȜȓȝĮțĮȢ.
Ȃİ ĲȘ įȡȐıȘ ĲȘȢ ĳȣıȚțȒȢ İʌȚȜȠȖȒȢ, İʌȚȜȑȖȠȞĲĮȚ ȠȚ
ʌİĲĮȜȠȪįİȢ ȝİ ĲȠ ȤȡȦȝĮĲȚıȝȩ ʌĲİȡȪȖȦȞ ʌȠȣ ĲȠȣȢ
ʌȡȠıįȓįİȚ ĲȘ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ȞĮ ĮĳȒȞȠȣȞ ʌİȡȚııȩĲİȡȠȣȢ
ĮʌȠȖȩȞȠȣȢ.
ȂİĲĮȟȪ ĲȦȞ ʌİĲĮȜȠȪįȦȞ ȣʌȐȡȤİȚ ĮȖȫȞĮȢ ȖȚĮ İʌȚȕȓȦıȘ.
Ȃİ ĲȘ ȕȠȒșİȚĮ ȝȚĮȢ İıȦĲİȡȚțȒȢ įȪȞĮȝȘȢ, ȠȡȚıȝȑȞİȢ
ʌİĲĮȜȠȪįİȢ ĮʌȑțĲȘıĮȞ ıĲĮįȚĮțȐ ʌĲȑȡȣȖİȢ ȝĮȪȡȠȣ
ȤȡȦȝĮĲȚıȝȠȪ.
Ȉİ ıȣȞșȒțİȢ ȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȒȢ ȡȪʌĮȞıȘȢ, ȠȡȚıȝȑȞİȢ
ʌİĲĮȜȠȪįİȢ ȝİ ȐıʌȡȠ ȤȡȦȝĮĲȚıȝȩ ʌĲİȡȪȖȦȞ
ĮʌȑțĲȘıĮȞ ȝĮȪȡȠ ȤȡȫȝĮ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ĮȡȤȒ ĲȘȢ
ȤȡȒıȘȢ țĮȚ ĮȤȡȘıȓĮȢ.
ǵĲĮȞ ȠȚ țȠȡȝȠȓ ĲȦȞ įȑȞĲȡȦȞ ȝĮȪȡȚıĮȞ ȜȩȖȦ ĲȘȢ
ȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȒȢ ȡȪʌĮȞıȘȢ, ȠȚ ʌİĲĮȜȠȪįİȢ ȝİ ĮȞȠȚțĲȩ
ȤȡȫȝĮ ʌĲİȡȪȖȦȞ țĮĲĮȞĮȜȫȞȠȞĲĮȞ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ Įʌȩ ĲĮ
ʌȠȣȜȚȐ țĮȚ ȜȚȖȩıĲİȣĮȞ, İȞȫ ȠȚ ȝĮȪȡİȢ İʌȚțȡĮĲȠȪıĮȞ
ĮȡȚșȝȘĲȚțȐ.

ȃĮ ȖȡȐȥİĲİ ĲȠȣȢ ȠȡȚıȝȠȪȢ:
ǹ. ǺȚȠȖİȦȤȘȝȚțȠȓ țȪțȜȠȚ (ȝȠȞȐįİȢ 4).
Ǻ. ȂȩȜȣȞıȘ (ȝȠȞȐįİȢ 2).

ȈĲȒȜȘ ǿǿ

ǹ: ĬİȦȡȓĮ
ǻĮȡȕȓȞȠȣ

Ǻ: ĬİȦȡȓĮ
ȁĮȝȐȡț

ȂȠȞȐįİȢ 7

ȂȠȞȐįİȢ 6

ȃĮ ĮȞĮĳȑȡİĲİ įȪȠ ĲȡȩʌȠȣȢ ȝȑıȦ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ Ș ĮȞșȡȫʌȚȞȘ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮ
ȑȤİȚ ȠįȘȖȒıİȚ ıİ ĮȪȟȘıȘ ĲȦȞ İʌȚʌȑįȦȞ ĲȠȣ įȚȠȟİȚįȓȠȣ ĲȠȣ ȐȞșȡĮțĮ ıĲȘȞ
ĮĲȝȩıĳĮȚȡĮ.
ȂȠȞȐįİȢ 4

ƘƉƏƓƗ 2ƋƗ ƆƔƓ 5 ƗƉƏƍ¨ƉƗ

ƆƕƛƋ 3ƋƗ ƗƉƏƍ¨ƆƗ
ƐƓƑƓ ƔƆƏƆƍƓ ƗƙƗƘƋƐƆ – ¨Ź ƉƗƔƉƕƍƑƑ

Ǻ4.

ȃĮ ĮȞĮĳȑȡİĲİ ĲȚȢ ʌȡȠĳȣȜȐȟİȚȢ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ
ʌİȡȚȠȡȚıĲİȓ Ș ʌȚșĮȞȩĲȘĲĮ ȝİĲȐįȠıȘȢ ĲȠȣ AIDS.

ȞĮ

ƆƕƛƋ 4ƋƗ ƗƉƏƍ¨ƆƗ
ƐƓƑƓ ƔƆƏƆƍƓ ƗƙƗƘƋƐƆ – ¨Ź ƉƗƔƉƕƍƑƑ

ȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ

ȖȚĮ

ȞĮ
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ĬǼȂǹ ǻ
ǻ1.

ȈĲȘȞ ǼȚțȩȞĮ 2 ȣʌȐȡȤȠȣȞ įȪȠ įȚĮȖȡȐȝȝĮĲĮ ĲȠ ǹ țĮȚ ĲȠ Ǻ.

ĬǼȂǹ ī
ȈĲȘȞ ǼȚțȩȞĮ 1 ĲĮ țİĳĮȜĮȓĮ ȖȡȐȝȝĮĲĮ ĮȞĲȚıĲȠȚȤȠȪȞ ıİ ȠȡȖĮȞȚıȝȠȪȢ țĮȚ ĲĮ ȕȑȜȘ
įİȓȤȞȠȣȞ ĲȘ ȝİĲĮĳȠȡȐ ȪȜȘȢ țĮȚ İȞȑȡȖİȚĮȢ ȝİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ ıİ ĲȑııİȡĮ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ
ȠȚțȠıȣıĲȒȝĮĲĮ (ȠȚțȠıȪıĲȘȝĮ ǿ, ǿǿ, ǿǿǿ, ǿV).

ǼȚțȩȞĮ 1
Ȉİ țĮșȑȞĮ Įʌȩ ĮȣĲȐ ĲĮ ȠȚțȠıȣıĲȒȝĮĲĮ ȣʌȐȡȤİȚ ȝȚĮ ǺȚȠțȠȚȞȩĲȘĲĮ Įʌȩ ĲȚȢ
ʌĮȡĮțȐĲȦ:
ǺȚȠțȠȚȞȩĲȘĲĮ 1: ǻȪȠ ȆĮȡĮȖȦȖȠȓ, ȑȞĮȢ ȀĮĲĮȞĮȜȦĲȒȢ 1 Ș Ȣ ĲȐȟȘȢ țĮȚ ȑȞĮȢ
ǹʌȠȚțȠįȠȝȘĲȒȢ.
ǺȚȠțȠȚȞȩĲȘĲĮ 2: ǲȞĮȢ ȆĮȡĮȖȦȖȩȢ, ȑȞĮȢ ȀĮĲĮȞĮȜȦĲȒȢ 1 Ș Ȣ ĲȐȟȘȢ, ȑȞĮȢ
ȀĮĲĮȞĮȜȦĲȒȢ 2 Ș Ȣ ĲȐȟȘȢ țĮȚ ȑȞĮȢ ǹʌȠȚțȠįȠȝȘĲȒȢ.
ǺȚȠțȠȚȞȩĲȘĲĮ 3: ǲȞĮȢ ȆĮȡĮȖȦȖȩȢ, įȪȠ ȀĮĲĮȞĮȜȦĲȑȢ 1 Ș Ȣ ĲȐȟȘȢ, țĮȚ ȑȞĮȢ
ȀĮĲĮȞĮȜȦĲȒȢ 2 Ș Ȣ ĲȐȟȘȢ.
ǺȚȠțȠȚȞȩĲȘĲĮ 4: ǻȪȠ ȆĮȡĮȖȦȖȠȓ țĮȚ įȪȠ ȀĮĲĮȞĮȜȦĲȑȢ 1 Ș Ȣ ĲȐȟȘȢ.
ī1.

ī2.

Ȃİ ȕȐıȘ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȘȢ ǼȚțȩȞĮȢ 1 ȞĮ ĮȞĲȚıĲȠȚȤȓıİĲİ ıȦıĲȐ ĲĮ
ȅȚțȠıȣıĲȒȝĮĲĮ (ǿ, ǿǿ, ǿǿǿ, ǿV) ȝİ ĲȚȢ ǺȚȠțȠȚȞȩĲȘĲİȢ, ȖȡȐĳȠȞĲĮȢ ıĲȠ ĲİĲȡȐįȚȠ
ıĮȢ ĲȘ ǺȚȠțȠȚȞȩĲȘĲĮ ʌȠȣ ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ıİ țȐșİ ȑȞĮ Įʌȩ ĲĮ ĲȑııİȡĮ
ȠȚțȠıȣıĲȒȝĮĲĮ.
ȂȠȞȐįİȢ 6

ǼȚțȩȞĮ 2
Ǿ țĮȝʌȪȜȘ 3 (įȚĮțİțȠȝȝȑȞȘ ȖȡĮȝȝȒ) țĮȚ ıĲȠ įȚȐȖȡĮȝȝĮ ǹ țĮȚ ıĲȠ įȚȐȖȡĮȝȝĮ Ǻ
ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘ ȝİĲĮȕȠȜȒ ĲȦȞ ȉ-țȣĲĲĮȡȠĲȠȟȚțȫȞ ȜİȝĳȠțȣĲĲȐȡȦȞ įȣȠ
įȚĮĳȠȡİĲȚțȫȞ ĮȞșȡȫʌȦȞ, ȝİĲȐ ĲȘ ȝȩȜȣȞıȘ ȖȚĮ ʌȡȫĲȘ ĳȠȡȐ Įʌȩ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠ
ʌĮșȠȖȩȞȠ ȝȚțȡȠȠȡȖĮȞȚıȝȩ.
ȈĲĮ įȚĮȖȡȐȝȝĮĲĮ ǹ țĮȚ Ǻ ȠȚ țĮȝʌȪȜİȢ 1 țĮȚ 2 ĮȞĲȚıĲȠȚȤȠȪȞ ıĲȘ ȝİĲĮȕȠȜȒ ĲȘȢ
ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘȢ İȞȩȢ ʌĮșȠȖȩȞȠȣ ȕĮțĲȘȡȓȠȣ ĲȠ ȑȞĮ țĮȚ İȞȩȢ ʌĮșȠȖȩȞȠȣ ȚȠȪ ĲȠ
ȐȜȜȠ.
ȆȠȚĮ țĮȝʌȪȜȘ Įʌȩ ĲȚȢ 1 țĮȚ 2 ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ıĲȘ ȝİĲĮȕȠȜȒ ĲȘȢ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘȢ ĲȠȣ ȚȠȪ
țĮȚ ʌȠȚĮ ıĲȘ ȝİĲĮȕȠȜȒ ĲȘȢ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘȢ ĲȠȣ ȕĮțĲȘȡȓȠȣ (ȝȠȞȐįİȢ 2); ȃĮ
ĮȚĲȚȠȜȠȖȒıİĲİ ĲȘȞ ĮʌȐȞĲȘıȒ ıĮȢ (ȝȠȞȐįİȢ 5).
ȂȠȞȐįİȢ 7
ǻ2.

ȈĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ ĲȘȢ ĮȞȠıȠȕȚȠȜȠȖȚțȒȢ ĮʌȩțȡȚıȘȢ ȝİĲȐ ĲȘ ȝȩȜȣȞıȘ ĲȠȣ
ĮȞșȡȫʌȠȣ Įʌȩ ĲȠȞ ʌĮȡĮʌȐȞȦ Țȩ, İȞİȡȖȠʌȠȚȒșȘțĮȞ ĲĮ ȉ-țȣĲĲĮȡȠĲȠȟȚțȐ
ȜİȝĳȠțȪĲĲĮȡĮ. ȉĮ ȉ-țȣĲĲĮȡȠĲȠȟȚțȐ ȜİȝĳȠțȪĲĲĮȡĮ ʌȠȚĮ ȐȜȜĮ țȪĲĲĮȡĮ
ıĲȩȤȠȣȢ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ țĮĲĮıĲȡȑȥȠȣȞ ȝİ ĲȘ įȡȐıȘ ĲȠȣȢ;
ȂȠȞȐįİȢ 8

ǻ3.

ȅȚ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ʌĮșȠȖȩȞȠȚ ȝȚțȡȠȠȡȖĮȞȚıȝȠȓ, ȕȡȑșȘțĮȞ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ
įȑȡȝĮĲȠȢ İȞȩȢ ȣȖȚȠȪȢ ĮȞșȡȫʌȠȣ. Ȃİ ʌȠȚȠȣȢ ĲȡȩʌȠȣȢ ĲȠ įȑȡȝĮ ĲȠȣ
ĮȞșȡȫʌȠȣ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ıȣȝȕȐȜİȚ ıĲȘȞ ĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘ ĮȣĲȫȞ ĲȦȞ ʌĮșȠȖȩȞȦȞ
ȝȚțȡȠȠȡȖĮȞȚıȝȫȞ;

ȈĲȠ ȅȚțȠıȪıĲȘȝĮ ǿ ȞĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȓıİĲİ ĲȠȣȢ ȠȡȖĮȞȚıȝȠȪȢ ǹ1, Ǻ1, ī1, ǻ1.
ȂȠȞȐįİȢ 4

ī3.

ȃĮ ĮȚĲȚȠȜȠȖȒıİĲİ ĲȘȞ ĮʌȐȞĲȘıȒ ıĮȢ ıĲȠ İȡȫĲȘȝĮ ī2.
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ī4. ȃĮ ʌİȡȚȖȡȐȥİĲİ ĲĮ țȡȚĲȒȡȚĮ ȝİ ĲĮ ȠʌȠȓĮ ȑȤȠȣȝİ țĮĲĮĲȐȟİȚ įȪȠ ȖȐĲİȢ ıĲȠ
ȓįȚȠ İȓįȠȢ țĮȚ įȪȠ ĮȝȠȚȕȐįİȢ ıĲȠ ȓįȚȠ İȓįȠȢ.
ȂȠȞȐįİȢ 6

ƘƉƏƓƗ 3ƋƗ ƆƔƓ 5 ƗƉƏƍ¨ƉƗ

ȂȠȞȐįİȢ 10

ƘƉƏƓƗ 4ƋƗ ƆƔƓ 5 ƗƉƏƍ¨ƉƗ

ƆƕƛƋ 1ƋƗ ƗƉƏƍ¨ƆƗ – ƑƉƓ ƗƙƗƘƋƐƆ ¨ŹƉƗƔƉƕƍƑƑ
ȆǹȃǼȁȁǹǻǿȀǼȈ ǼȄǼȉǹȈǼǿȈ

ƆƕƛƋ 2ƋƗ ƗƉƏƍ¨ƆƗ – ƑƉƓ ƗƙƗƘƋƐƆ ¨ŹƉƗƔƉƕƍƑƑ
ǹ5. ȈĲĮ ıȣȝʌĲȫȝĮĲĮ ĲȘȢ ĳȜİȖȝȠȞȒȢ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ
Į. ĲȠ ȠȓįȘȝĮ (ʌȡȒȟȚȝȠ)
ȕ. Ș ʌȡȠʌİȡįȓȞȘ
Ȗ. Ș ȜȣıȠȗȪȝȘ
į. ĲȠ ıȣȝʌȜȒȡȦȝĮ.

ǻǯ ȉǹȄǾȈ ǼȈȆǼȇǿȃȅȊ īǼȃǿȀȅȊ ȁȊȀǼǿȅȊ
ȉǼȉǹȇȉǾ 1 ǿȅȊȃǿȅȊ 2016 - ǼȄǼȉǹǽȅȂǼȃȅ ȂǹĬǾȂǹ:
Ǻǿȅȁȅīǿǹ īǼȃǿȀǾȈ ȆǹǿǻǼǿǹȈ (ȃǼȅ ȈȊȈȉǾȂǹ)
ȈȊȃȅȁȅ ȈǼȁǿǻȍȃ: ȆǼȃȉǼ (5)

ȂȠȞȐįİȢ 5

ĬǼȂǹ ǹ
ȃĮ ȖȡȐȥİĲİ ıĲȠ ĲİĲȡȐįȚȩ ıĮȢ ĲȠȞ ĮȡȚșȝȩ țĮșİȝȚȐȢ Įʌȩ ĲȚȢ ʌĮȡĮțȐĲȦ ȘȝȚĲİȜİȓȢ
ʌȡȠĲȐıİȚȢ ǹ1 ȑȦȢ ǹ5 țĮȚ, įȓʌȜĮ, ĲȠ ȖȡȐȝȝĮ ʌȠȣ ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ıĲȘ ȜȑȟȘ Ȓ ıĲȘ
ĳȡȐıȘ Ș ȠʌȠȓĮ ıȣȝʌȜȘȡȫȞİȚ ıȦıĲȐ ĲȘȞ ȘȝȚĲİȜȒ ʌȡȩĲĮıȘ.
ǹ1. Ǿ įȚĮįȚțĮıȓĮ ȝİ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ȠȚ ȠȡȖĮȞȚıȝȠȓ ʌȠȣ İȓȞĮȚ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ
ʌȡȠıĮȡȝȠıȝȑȞȠȚ ıĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ ĲȠȣȢ, İʌȚȕȚȫȞȠȣȞ țĮȚ ĮȞĮʌĮȡȐȖȠȞĲĮȚ
ʌİȡȚııȩĲİȡȠ
Įʌȩ
ĲȠȣȢ
ȜȚȖȩĲİȡȠ
ʌȡȠıĮȡȝȠıȝȑȞȠȣȢ
ȠȡȖĮȞȚıȝȠȪȢ,
ȠȞȠȝȐȗİĲĮȚ
Į. ĲİȤȞȘĲȒ İʌȚȜȠȖȒ
ȕ. ĳȣıȚțȒ İʌȚȜȠȖȒ
Ȗ. ʌȡȩȠįȠȢ
į. ĳȣıȚțȒ țȜȓȝĮțĮ.
ȂȠȞȐįİȢ 5
ǹ2. ȆȠȜȜȐ ȕĮțĲȒȡȚĮ ıİ ĮȞĲȓȟȠİȢ ıȣȞșȒțİȢ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȝİĲĮĲȡĮʌȠȪȞ ıİ
Į. ȣĳȑȢ
ȕ. İțȕȜĮıĲȒȝĮĲĮ
Ȗ. ȑȜȣĲȡĮ
į. İȞįȠıʌȩȡȚĮ.
ȂȠȞȐįİȢ 5

ĬǼȂǹ Ǻ
Ǻ1.

ȀȐșİ ȤȡȩȞȠ ȖȚȞȩȝĮıĲİ ȝȐȡĲȣȡİȢ ʌȠȜȜȫȞ ȝȚțȡȫȞ Ȓ ȝİȖĮȜȪĲİȡȦȞ
ʌȣȡțĮȖȚȫȞ ıĲȘȞ ǼȜȜȐįĮ țĮȚ ıİ ȐȜȜİȢ ȝİıȠȖİȚĮțȑȢ ȤȫȡİȢ. ȃĮ ĮȞĮĳȑȡİĲİ
ĲȠȣȢ ȜȩȖȠȣȢ ȖȚĮ ĲȠȣȢ ȠʌȠȓȠȣȢ, ıĲȚȢ ȤȫȡİȢ ĮȣĲȑȢ, İȣȞȠİȓĲĮȚ Ș İțįȒȜȦıȘ
ʌȣȡțĮȖȚȫȞ ıĲĮ ȝİıȠȖİȚĮțȐ ȠȚțȠıȣıĲȒȝĮĲĮ, ıĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȠȣ țĮȜȠțĮȚȡȚȠȪ.
ȂȠȞȐįİȢ 6

Ǻ2.

ȃĮ ȝİĲĮĳȑȡİĲİ ıĲȠ ĲİĲȡȐįȚȠ ıĮȢ ĲȘȞ ĮȞĲȚıĲȠȚȤȓĮ țȐșİ ĮȡȚșȝȠȪ ĲȘȢ ıĲȒȜȘȢ ǿ,
ȝİ ȑȞĮ ȝȩȞȠ ȖȡȐȝȝĮ (ǹ Ȓ Ǻ) ĲȘȢ ıĲȒȜȘȢ ǿǿ.

ǻȚĮʌȞȠȒ
ĭȣȝȐĲȚĮ

4.

ǹȝİȚȥȚıʌȠȡȐ

5.
6.

ȆİȡȚĲĲȫȝĮĲĮ ȗȫȦȞ (țȠʌȡȚȐ)
ȃȚĲȡȠʌȠȚȘĲȚțȐ ȕĮțĲȒȡȚĮ

ǹ. ȀȪțȜȠȢ
ǹȗȫĲȠȣ
Ǻ. ȀȪțȜȠȢ
ȃİȡȠȪ

ȃĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȓıİĲİ ĲȚȢ ʌȡȠĲȐıİȚȢ ʌȠȣ ĮțȠȜȠȣșȠȪȞ, ȖȡȐĳȠȞĲĮȢ ıĲȠ ĲİĲȡȐįȚȩ ıĮȢ
įȓʌȜĮ ıĲȠ ȖȡȐȝȝĮ ʌȠȣ ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ıİ țȐșİ ʌȡȩĲĮıȘ, ĲȘ ȜȑȟȘ ȈȦıĲȩ, ĮȞ Ș
ʌȡȩĲĮıȘ İȓȞĮȚ ıȦıĲȒ, Ȓ ȁȐșȠȢ, ĮȞ Ș ʌȡȩĲĮıȘ İȓȞĮȚ ȜĮȞșĮıȝȑȞȘ.
Į.

Ǿ ʌȓııĮ ʌȠȣ ʌĮȡȐȖİĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ țĮȪıȘ ĲȠȣ ĲıȚȖȐȡȠȣ, ĮʌȠĲİȜİȓ ĮȚĲȓĮ
ȖȚĮ ĲȘȞ İȝĳȐȞȚıȘ țĮȡțȓȞȠȣ ĲȠȣ ʌȞİȪȝȠȞĮ.

ȕ.

Ǿ ıȣȞİȤȚȗȩȝİȞȘ țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ȠȚȞȠʌȞİȪȝĮĲȠȢ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠțĮȜȑıİȚ
țȓȡȡȦıȘ ĲȠȣ ȒʌĮĲȠȢ.
ȅ ĲȡȩʌȠȢ įȡȐıȘȢ ĲȘȢ ȝȠȡĳȓȞȘȢ ıĲĮ İȖțİĳĮȜȚțȐ țȑȞĲȡĮ İȓȞĮȚ ʌȠȜȪ
įȚĮĳȠȡİĲȚțȩȢ Įʌȩ ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ įȡȐıȘȢ ĲȦȞ İȞįȠȡĳȚȞȫȞ.
ȉȠ ȖİȞİĲȚțȩ ȣȜȚțȩ ĲȠȣ ȚȠȪ HIV İȓȞĮȚ DNA.
Ǿ ȜȠȓȝȦȟȘ Įʌȩ ĲȡȚȤȠȝȠȞȐįĮ ȠĳİȓȜİĲĮȚ ıİ ʌĮșȠȖȩȞĮ ʌȡȦĲȩȗȦĮ.
ȂȠȞȐįİȢ 5

Ȗ.

ȂȠȞȐįİȢ 5

ƘƉƏƓƗ 1ƋƗ ƆƔƓ 5 ƗƉƏƍ¨ƉƗ

2.
3.

ȈĲȒȜȘ ǿǿ

ȂȠȞȐįİȢ 6
Ǻ3.

ǹ3. ǲȞĮ İȝȕȩȜȚȠ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ʌİȡȚȑȤİȚ
Į. ȑĲȠȚȝĮ ĮȞĲȚıȫȝĮĲĮ
ȕ. ȞİțȡȠȪȢ ȝȚțȡȠȠȡȖĮȞȚıȝȠȪȢ
Ȗ. ĮȞĲȚȕȚȠĲȚțȩ
į. Ǻ-ȜİȝĳȠțȪĲĲĮȡĮ ȝȞȒȝȘȢ.
ǹ4. ȂȓĮ ĮȚĲȓĮ ʌȡȩțȜȘıȘȢ İȣĲȡȠĳȚıȝȠȪ ıİ ȝȓĮ ȜȓȝȞȘ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ
Į. Ș ʌĮȡȠȣıȓĮ DDT ıĲȠ Ȟİȡȩ ĲȘȢ ȜȓȝȞȘȢ
ȕ. ĲĮ ȕĮȡȑĮ ȝȑĲĮȜȜĮ, ʌȠȣ țĮĲȑȜȘȟĮȞ ıĲȠ Ȟİȡȩ ĲȘȢ ȜȓȝȞȘȢ
Ȗ. ĲĮ ȞȚĲȡȚțȐ țĮȚ ĳȦıĳȠȡȚțȐ ȐȜĮĲĮ ʌȠȣ ʌİȡȚȑȤȠȞĲĮȚ ıİ ȜȚʌȐıȝĮĲĮ,
ĮʌȠʌȜȑȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ Ȟİȡȩ ĲȘȢ ȕȡȠȤȒȢ țĮȚ țĮĲĮȜȒȖȠȣȞ ıĲȘ ȜȓȝȞȘ
į. Ș ȩȟȚȞȘ ȕȡȠȤȒ, ʌȠȣ ʌȑĳĲİȚ ıĲȠ Ȟİȡȩ ĲȘȢ ȜȓȝȞȘȢ.
ȂȠȞȐįİȢ 5

1.

ȈĲȒȜȘ ǿ
ǼʌȚįİȡȝȚțȒ İȟȐĲȝȚıȘ

į.
İ.
Ǻ4.

ȃĮ ȖȡȐȥİĲİ ĲȠȣȢ ȠȡȚıȝȠȪȢ:
Į.
ȜȠȓȝȦȟȘ (ȝȠȞȐįİȢ 2)
ȕ.
ȝȚțȡȠȠȡȖĮȞȚıȝȠȓ (ȝȠȞȐįİȢ 4)
Ȗ.
ǊǎǈǋǙįİǐ ǌǗıǆǋĮ (ǋǎǌƾįİǐ 2).

ƘƉƏƓƗ 2ƋƗ ƆƔƓ 5 ƗƉƏƍ¨ƉƗ

ȂȠȞȐįİȢ 8

ƆƕƛƋ 3ƋƗ ƗƉƏƍ¨ƆƗ – ƑƉƓ ƗƙƗƘƋƐƆ ¨ŹƉƗƔƉƕƍƑƑ

ƆƕƛƋ 4ƋƗ ƗƉƏƍ¨ƆƗ – ƑƉƓ ƗƙƗƘƋƐƆ ¨ŹƉƗƔƉƕƍƑƑ

ĬǼȂǹ ī
ī1.

īȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ ȝİĲȐįȠıȘȢ ĮıșİȞİȚȫȞ ʌȠȣ ȠĳİȓȜȠȞĲĮȚ ıİ ʌĮșȠȖȩȞȠȣȢ
ȝȚțȡȠȠȡȖĮȞȚıȝȠȪȢ, ĲȠ Ȟİȡȩ țĮȚ ĲȠ ȖȐȜĮ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ıİ
țȐʌȠȚĮ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘ ȤȡȒıȘ/țĮĲĮȞȐȜȦıȒ ĲȠȣȢ. ȃĮ
ʌİȡȚȖȡȐȥİĲİ ĲȘ ȝȑșȠįȠ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ (ȝȠȞȐįİȢ 2) țĮȚ ĲȠȣ
ȖȐȜĮțĲȠȢ (ȝȠȞȐįİȢ 5).
ȂȠȞȐįİȢ 7

ī2.

ī3.

ȃĮ ĮȞĮĳȑȡİĲİ ȠȞȠȝĮıĲȚțȐ ĲȠȣȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ ʌȠȣ įȚĮȝȠȡĳȫȞȠȣȞ ĲȘȞ
İȟİȜȚțĲȚțȒ ʌȠȡİȓĮ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘ ıȣȞșİĲȚțȒ șİȦȡȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ İȟȑȜȚȟȘ.
ȂȠȞȐįİȢ 6
ȈĲȠ ȞȠıȠțȠȝİȓȠ ȝȚĮȢ ʌȩȜȘȢ ʌȡȠıȒȜșĮȞ įȪȠ ĮıșİȞİȓȢ, Ƞ īȚȐȞȞȘȢ țĮȚ Ƞ
ȀȫıĲĮȢ. ȅ ȑȞĮȢ įȚĮȖȞȫıĲȘțİ ȝİ ȖȡȓʌȘ țĮȚ Ƞ ȐȜȜȠȢ ȝİ ȕĮțĲȘȡȚĮțȒ ȜȠȓȝȦȟȘ
ĲȠȣ ĮȞĮʌȞİȣıĲȚțȠȪ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ.

ǼȚțȩȞĮ 1
ȈĲĮ ĮʌȠĲİȜȑıȝĮĲĮ ĲȦȞ İȟİĲȐıİȦȞ ʌȠȣ ĲȠȣȢ ȑȖȚȞĮȞ, ĮȞȚȤȞİȪĲȘțİ ıĲȠ ĮȓȝĮ
ĲȠȣ ȀȫıĲĮ ʌȠȜȪ ȣȥȘȜȒ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ȚȞĲİȡĳİȡȠȞȫȞ, İȞȫ ıĲȠ ĮȓȝĮ ĲȠȣ
īȚȐȞȞȘ Ș ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ȒĲĮȞ ıİ ȝȘįİȞȚțȐ İʌȓʌİįĮ, ȩʌȦȢ ĳĮȓȞİĲĮȚ ıĲȘȞ
İȚțȩȞĮ 1. Ȃİ ȕȐıȘ ĲĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ıĲȠȚȤİȓĮ, ȞĮ ȕȡİȓĲİ ʌȠȚȠȢ Įʌȩ ĲȠȣȢ įȪȠ,
Ƞ īȚȐȞȞȘȢ Ȓ Ƞ ȀȫıĲĮȢ, ʌȐıȤİȚ Įʌȩ ȖȡȓʌȘ țĮȚ ʌȠȚȠȢ Įʌȩ ȕĮțĲȘȡȚĮțȒ
ȜȠȓȝȦȟȘ ĲȠȣ ĮȞĮʌȞİȣıĲȚțȠȪ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ (ȝȠȞȐįİȢ 4); ȃĮ ĮȚĲȚȠȜȠȖȒıİĲİ
ĲȘȞ ĮʌȐȞĲȘıȒ ıĮȢ (ȝȠȞȐįİȢ 4).
ȂȠȞȐįİȢ 8
ī4.

ȉȡȠĳȚțȩ ʌȜȑȖȝĮ 1 ĲȠȣ ȠȚțȠıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ǿ

ȉȡȠĳȚțȩ ʌȜȑȖȝĮ 2 ĲȠȣ ȠȚțȠıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ǿǿ
ǼȚțȩȞĮ 2

ǻ1.

ȃĮ ȖȡȐȥİĲİ ıĲȠ ĲİĲȡȐįȚȩ ıĮȢ, ʌȩıİȢ ĲȡȠĳȚțȑȢ ĮȜȣıȓįİȢ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ıĲȠ țȐșİ
ĲȡȠĳȚțȩ ʌȜȑȖȝĮ (ȝȩȞȠ ĲȠȞ ĮȡȚșȝȩ ĲȠȣȢ) Įʌȩ ĲĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ.
ȂȠȞȐįİȢ 4

ǻ2.

ȃĮ ȖȡȐȥİĲİ ĲȚȢ ĲȡȠĳȚțȑȢ ĮȜȣıȓįİȢ ĲȠȣ ĲȡȠĳȚțȠȪ ʌȜȑȖȝĮĲȠȢ 2, ıĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ
ıȣȝȝİĲȑȤİȚ ĲȠ ʌİȪțȠ.
ȂȠȞȐįİȢ 3

ǻ3.

ȆȠȚȠ Įʌȩ ĲĮ įȪȠ ȠȚțȠıȣıĲȒȝĮĲĮ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ĮʌȠțĮĲĮıĲȒıİȚ ĲȘȞ ȚıȠȡȡȠʌȓĮ
ĲȠȣ İȣțȠȜȩĲİȡĮ, ȝİĲȐ Įʌȩ ȝȓĮ ȝİĲĮȕȠȜȒ ʌȠȣ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ıȣȝȕİȓ ıİ ĮȣĲȩ;
(ȝȠȞȐįİȢ 3). ȃĮ ȠȞȠȝȐıİĲİ ĲȠ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȩ ıĲȠ ȠʌȠȓȠ įȚĮĳȑȡȠȣȞ ĲĮ įȪȠ
ĮȣĲȐ ȠȚțȠıȣıĲȒȝĮĲĮ țĮȚ ĲȠ ȠʌȠȓȠ ıȣȝȕȐȜȜİȚ ıĲȘȞ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ ĲȦȞ
ȠȚțȠıȣıĲȘȝȐĲȦȞ ȞĮ ĮʌȠțĮșȚıĲȠȪȞ ĲȘȞ ȚıȠȡȡȠʌȓĮ ĲȠȣȢ; (ȝȠȞȐįİȢ 3).
ȂȠȞȐįİȢ 6

ǻ4.

ǱȗȦĲȠ ʌȠȣ ʌȡȠıȑȜĮȕĮȞ ȠȚ ȝĮȡȖĮȡȓĲİȢ ĲȠȣ ĲȡȠĳȚțȠȪ ʌȜȑȖȝĮĲȠȢ 2,
ȕȡȑșȘțİ ıĲȠ ȖİȡȐțȚ. Ȃİ ʌȠȚĮ ȤȘȝȚțȒ ȝȠȡĳȒ ʌȡȠıȑȜĮȕĮȞ ȠȚ ȝĮȡȖĮȡȓĲİȢ ĲȠ
ȐȗȦĲȠ Įʌȩ ĲȠ ȑįĮĳȠȢ;
ȂȠȞȐįİȢ 2

ǻ5.

Ǿ İȚțȩȞĮ 3 ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȠ ȕȚȠȖİȦȤȘȝȚțȩ țȪțȜȠ ĲȠȣ ȐȞșȡĮțĮ ȩʌȦȢ ĮȣĲȩȢ
ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ ıĲȠ ȠȚțȠıȪıĲȘȝĮ ǿǿ ĲȘȢ İȚțȩȞĮȢ 2.

īȚĮĲȓ Ƞ İȖțȑĳĮȜȠȢ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ ĲȘȞ ĲȐıȘ ȞĮ ıȣȖțİȞĲȡȫȞİȚ ĲȠ ȠȚȞȩʌȞİȣȝĮ,
ĮțȩȝȘ țĮȚ ĮȞ Ș ʌȠıȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ĮȜțȠȠȜȠȪȤȦȞ ʌȠĲȫȞ, ʌȠȣ șĮ țĮĲĮȞĮȜȦșİȓ,
İȓȞĮȚ ȝȚțȡȒ;
ȂȠȞȐįİȢ 4

ĬǼȂǹ ǻ
ȈĲȘȞ İȚțȩȞĮ 2, įȓȞȠȞĲĮȚ įȪȠ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ ĲȡȠĳȚțȐ ʌȜȑȖȝĮĲĮ (ĲȡȠĳȚțȩ ʌȜȑȖȝĮ 1
țĮȚ ĲȡȠĳȚțȩ ʌȜȑȖȝĮ 2), ʌȠȣ ĮʌİȚțȠȞȓȗȠȣȞ ĲȡȠĳȚțȑȢ ıȤȑıİȚȢ ĲȦȞ ȠȡȖĮȞȚıȝȫȞ ıİ
įȪȠ ȤİȡıĮȓĮ ȠȚțȠıȣıĲȒȝĮĲĮ (ȠȚțȠıȪıĲȘȝĮ ǿ țĮȚ ȠȚțȠıȪıĲȘȝĮ ǿǿ).

ǼȚțȩȞĮ 3

ƘƉƏƓƗ 3ƋƗ ƆƔƓ 5 ƗƉƏƍ¨ƉƗ

ƘƉƏƓƗ 4ƋƗ ƆƔƓ 5 ƗƉƏƍ¨ƉƗ

ƆƕƛƋ 5ƋƗ ƗƉƏƍ¨ƆƗ – ƑƉƓ ƗƙƗƘƋƐƆ ¨ŹƉƗƔƉƕƍƑƑ
ȃĮ ȖȡȐȥİĲİ ıĲȠ ĲİĲȡȐįȚȩ ıĮȢ
Į.

ĲȚȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ ȠȡȖĮȞȚıȝȫȞ ʌȠȣ ĮȞĲȚıĲȠȚȤȠȪȞ ıĲȠȣȢ ĮȡȚșȝȠȪȢ 1 țĮȚ 2.
(ȝȠȞȐįİȢ 4).

ȕ.

ʌȠȚȠ İȓȞĮȚ ĲȠ ĮȑȡȚȠ ī ıĲȘȞ İȚțȩȞĮ 3; (ȝȠȞȐįİȢ 2).

Ȗ.

ʌȠȚİȢ İȓȞĮȚ ȠȚ ȕȚȠȜȠȖȚțȑȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ĮȞĲȚıĲȠȚȤȠȪȞ ıĲĮ ȕȑȜȘ ǹ țĮȚ
Ǻ; (ȝȠȞȐįİȢ 4).
ȂȠȞȐįİȢ 10

ȅǻǾīǿǼȈ (ȖȚĮ ĲȠȣȢ İȟİĲĮȗȠȝȑȞȠȣȢ)
1.

2.

3.

4.
5.
6.

ȈĲȠ İȟȫĳȣȜȜȠ ĲȠȣ ĲİĲȡĮįȓȠȣ ȞĮ ȖȡȐȥİĲİ ĲȠ İȟİĲĮȗȩȝİȞȠ ȝȐșȘȝĮ. ȈĲȠ
İıȫĳȣȜȜȠ ʌȐȞȦ-ʌȐȞȦ ȞĮ ıȣȝʌȜȘȡȫıİĲİ ĲĮ ĮĲȠȝȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ȝĮșȘĲȒ.
ȈĲȘȞ ĮȡȤȒ ĲȦȞ ĮʌĮȞĲȒıİȫȞ ıĮȢ ȞĮ ȖȡȐȥİĲİ ʌȐȞȦ-ʌȐȞȦ ĲȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ
țĮȚ ĲȠ İȟİĲĮȗȩȝİȞȠ ȝȐșȘȝĮ. ȃĮ ȝȘȞ ĮȞĲȚȖȡȐȥİĲİ ĲĮ șȑȝĮĲĮ ıĲȠ ĲİĲȡȐįȚȠ
țĮȚ ȞĮ ȝȘ ȖȡȐȥİĲİ ʌȠȣșİȞȐ ıĲȚȢ ĮʌĮȞĲȒıİȚȢ ıĮȢ ĲȠ ȩȞȠȝȐ ıĮȢ.
ȃĮ ȖȡȐȥİĲİ ĲȠ ȠȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȩ ıĮȢ ıĲȠ ʌȐȞȦ ȝȑȡȠȢ ĲȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȦȞ
ĮȝȑıȦȢ ȝȩȜȚȢ ıĮȢ ʌĮȡĮįȠșȠȪȞ. ȉȣȤȩȞ ıȘȝİȚȫıİȚȢ ıĮȢ ʌȐȞȦ ıĲĮ șȑȝĮĲĮ
įİȞ șĮ ȕĮșȝȠȜȠȖȘșȠȪȞ ıİ țĮȝȓĮ ʌİȡȓʌĲȦıȘ. ȀĮĲȐ ĲȘȞ ĮʌȠȤȫȡȘıȒ ıĮȢ ȞĮ
ʌĮȡĮįȫıİĲİ ȝĮȗȓ ȝİ ĲȠ ĲİĲȡȐįȚȠ țĮȚ ĲĮ ĳȦĲȠĮȞĲȓȖȡĮĳĮ.
ȃĮ ĮʌĮȞĲȒıİĲİ ıĲȠ ĲİĲȡȐįȚȩ ıĮȢ ıİ ȩȜĮ ĲĮ șȑȝĮĲĮ ȝȩȞȠ ȝİ ȝʌȜİ Ȓ ȝȩȞȠ
ȝİ ȝĮȪȡȠ ıĲȣȜȩ ȝİ ȝİȜȐȞȚ ʌȠȣ įİȞ ıȕȒȞİȚ. ȂȠȜȪȕȚ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ, ȝȩȞȠ ĮȞ ĲȠ
ȗȘĲȐİȚ Ș İțĳȫȞȘıȘ, țĮȚ ȝȩȞȠ ȖȚĮ ʌȓȞĮțİȢ, įȚĮȖȡȐȝȝĮĲĮ țȜʌ.
ȀȐșİ ĮʌȐȞĲȘıȘ İʌȚıĲȘȝȠȞȚțȐ ĲİțȝȘȡȚȦȝȑȞȘ İȓȞĮȚ ĮʌȠįİțĲȒ.
ǻȚȐȡțİȚĮ İȟȑĲĮıȘȢ: ĲȡİȚȢ (3) ȫȡİȢ ȝİĲȐ ĲȘ įȚĮȞȠȝȒ ĲȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȦȞ.
ȋȡȩȞȠȢ įȣȞĮĲȒȢ ĮʌȠȤȫȡȘıȘȢ: 10.00 ʌ.ȝ.
ȈǹȈ ǼȊȋȅȂǹȈȉǼ KǹȁǾ ǼȆǿȉȊȋǿǹ
ȉǼȁȅȈ ȂǾȃȊȂǹȉȅȈ

ƘƉƏƓƗ 5ƋƗ ƆƔƓ 5 ƗƉƏƍ¨ƉƗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Α5. Μετάδοση τη̋ ασθένεια̋ του AIDS μπορεί να γίνει μέσω
α. των εντόμων
β. τη̋ χειραψία̋
γ. των σκευών φαγητού
δ. των κολπικών εκκρίσεων.

Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

Μονάδε̋ 5
ΘΕΜΑ Β
ΘΕΜΑ Α
Να γράψετε στο τετράδιό σα̋ τον αριθμό κ αθεμιά̋ από τι̋ παρακάτω ημιτελεί̋
προτάσει̋ Α1 έω̋ Α5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση
η οποία συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση.

Β1.

Να αντιστοιχίσετε κάθε όρο τη̋ στήλη̋ Ι με έναν όρο τη̋ στήλη̋ ΙΙ. Ένα̋
όρο̋ τη̋ στήλη̋ ΙΙ περισσεύει.
Στήλη Ι

Α1. Αυτότροφοι οργανισμοί είναι:
α. οι ποντικοί
β. τα φύκη
γ. οι άνθρωποι
δ. τα φυτοφάγα ζώα.
Μονάδε̋ 5
Α2. Λοίμωξη ονομάζουμε
α. την είσοδο ενό̋ παθογόνου μικροβίου στο ανθρώπινο σώμα
β. την παραγωγή βλέννα̋
γ. την εγκατάσταση και τον πολλαπλασιασμό ενό̋ παθογόνου μικροβίου
στο ανθρώπινο σώμα
δ. την παραγωγή αντισωμάτων.
Μονάδε̋ 5
Α3. Η υπεριώδη̋ ακτινοβολία μπορεί να προκαλέσει
α. υπερθέρμανση του σώματο̋
β. καρκίνο του δέρματο̋
γ. αναπνευστικά προβλήματα
δ. εμφύσημα.

Στήλη ΙΙ

α. Τρυπανόσωμα

1. Ελονοσία

β. Κάντιντα λευκάζουσα

2. Αποβολή σε εγκύου̋

γ. Ιστολυτική αμοιβάδα

3. Χολέρα

δ. Πλασμώδιο

4. AIDS

ε. Τοξόπλασμα

5. Στοματίτιδα

στ. Ιό̋ HIV

6. Προσβολή τριχωτού κεφαλή̋

ζ. Δερματόφυτα

7. Αμοιβαδοειδή̋ δυσεντερία

η. Vibrio cholerae

8. Πολιομυελίτιδα
9. Ασθένεια ύπνου
Μονάδε̋ 8

Β2.

Ο κύκλο̋ του αζώτου πραγματοποιείται με τη βοήθεια μικροοργανισμών. Να
κατονομάσετε τι̋ κατηγορίε̋ των μικροοργανισμών Α, Β, Γ, Δ, που συμμετέχουν
στι̋ παρακάτω μετατροπέ̋

Μονάδε̋ 5
Α4. Σεξουαλικώ̋ μεταδιδόμενο νόσημα είναι
α. η χολέρα
β. η ελονοσία
γ. η γρίπη
δ. η σύφιλη
Μονάδε̋ 5

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

Μονάδε̋ 4

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ
ΘΕΜΑ Δ

Β3.

Τι ονομάστηκε από τον Κάρολο Δαρβίνο φυσική επιλογή; (μονάδε̋ 5) Να
αναφέρετε τη μικρότερη μονάδα στην οποία δρα η φυσική επιλογή. (μονάδε̋
2)
Μονάδε̋ 7

Β4.

Τι ισχύει σύμφωνα με την αρχή τη̋ χρήση̋ και τη̋ αχρησία̋ που υποστήριξε
ο Λαμάρκ;
Μονάδε̋ 6

Δ1.

Να αναφέρετε ονομαστικά τα πρωτογενή λεμφικά όργανα (μονάδε̋ 2) και
τα δευτερογενή λεμφικά όργανα (μονάδε̋ 4) του ανοσοβιολογικού
συστήματο̋ του ανθρώπου.
Μονάδε̋ 6

Ένα̋ άνθρωπο̋ μολύνεται από ένα ν παθογόνο μικροοργανισμό . Στην εικόνα 1
παριστάνονται συνοπτικά τα στάδια τη̋ πρωτογενού̋ ανοσοβιολογική̋
απόκριση̋

ΘΕΜΑ Γ
Μετά από συνεχεί̋ ψεκασμού̋ σε ένα οικοσύστημα με μεγάλε̋ ποσότητε̋
εντομοκτόνου DDT έγιναν μετρήσει̋ , από τι̋ οποίε̋ κάποιε̋ αποτυπώνονται
στον πίνακα 1.

Τροφικά επίπεδα

Βιομάζα (Kg)

Ποσότητα DDT
(mg)

10 5

10 6

Συγκέντρωση
DDT (mg/Kg)

Καταναλωτέ̋ 2η̋ τάξη̋
Καταναλωτέ̋ 1η̋ τάξη̋

Εικόνα 1

Παραγωγοί
Πίνακα̋ 1

Γ1.

Να μεταφέρετε τον πίνακα 1 στο τετράδιό σα̋ και να συμπληρώσετε όλα
τα κενά του πίνακα .
Μονάδε̋ 7

Γ2.

Πώ̋ ονομάζεται το φαινόμενο ρύπανση̋ που προκαλεί το DDT; (μονάδα
1). Να δώσετε τον ορισμό αυτού του φαινομένου. (μονάδε̋ 3) Για ποιου̋
λόγου̋ το DDT προκαλεί αυτό το φαινόμενο; (μονάδε̋ 5)

Δ2.

Σε ποια κύτταρα του ανοσοβιολογικού συστήματο̋ αντιστοιχούν οι αριθμοί 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 και σε τι αντιστοιχούν τα μόρια Α στην εικόνα 1;
Μονάδε̋ 8

Δ3.

Σε ποια κατηγορία ανήκει ο παθογόνο̋ μικροοργανισμό̋ που προκάλεσε
αυτή την ανοσοβιολογική απόκριση; (μονάδα 1) Να αιτιολογήσετε την
απάντησή σα̋. (μονάδε̋ 2)
Μονάδε̋ 3

Δ4.

Στην εικόνα 2 παριστάνεται σε μεγέθυνση ένα μόριο Α τη̋ εικόνα̋ 1.

Μονάδε̋ 9
Γ3.

Σε ένα οικοσύστημα σε γενικέ̋ γραμμέ̋ η ίδια πτωτική τάση που
παρουσιάζεται στι̋ τροφικέ̋ πυραμίδε̋ ενέργεια̋ , εμφανίζεται και στι̋
τροφικέ̋ πυραμίδε̋ βιομάζα̋. Ποιο είναι το ποσοστό τη̋ απώλεια̋ τη̋
ενέργεια̋ από το ένα τροφικό επίπεδο στο επόμενο; (μονάδ α 1) Σε τι
οφείλεται αυτό το φαινόμενο ; (μονάδε̋ 8)
Μονάδε̋ 9

Εικόνα 2
Να ονομάσετε την περιοχή Ζ και την περιοχή Η. (μονάδε̋ 2) Ποιο̋ είναι ο
ρόλο̋ τη̋ περιοχή̋ Ζ στη λειτουργία του μορίου Α; (μονάδε̋ 2)
Μονάδε̋ 4

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ
Δ5.

Στην
εικόνα
3
παριστάνεται
το
διάγραμμα
τη̋
πρωτογενού̋
ανοσιοβιολογική̋ απόκριση̋ που εκδηλώθηκε σ ε αυτόν τον άνθρωπο. Σε
ποια καμπύλη αντιστοιχεί η μεταβολή τη̋ συγκέντρωση̋ των μορίων Α τη̋
εικόνα̋ 1; (μονάδα 1) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σα̋. (μονάδε̋ 3)
Μονάδε̋ 4

Εικόνα 3

ΟΔΗΓΙΕΣ (για του̋ εξεταζομένου̋)
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Στο εξώφυλλο του τετραδίου να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο
εσώφυλλο πάνω -πάνω να συμπληρώσετε τα ατομικά στοιχεία μαθητή.
Στην αρχή τω ν απαντήσεών σα̋ να γράψετε πάνω -πάνω την ημερομηνία
και το εξεταζόμενο μάθημα. Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο
και να μη γράψετε πουθενά στι̋ απαντήσει̋ σα̋ το όνομά σα̋.
Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σα̋ στο πάνω μέρο̋ των φωτοαντιγράφων
αμέσω̋ μόλι̋ σα̋ παραδοθούν. Τυχόν σημειώσει̋ σα̋ πάνω στα θέματα
δεν θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. Κατά την αποχώρησή σα̋ να
παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σα̋ σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε ή μόνο
με μαύρο στυλό με μελάνι π ου δεν σβήνει. Μολύβι επιτρέπεται, μόνο αν το
ζητάει η εκφώνηση, και μόνο για πίνακε̋, διαγράμματα κλπ .
Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
Διάρκεια εξέταση̋: τρει̋ (3) ώρε̋ μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.
Χρόνο̋ δυνατή̋ αποχώρηση̋: 10.00 π.μ.
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙ Α
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

