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Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 1 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 

2010 

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 

 

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 

Μονάδες 5 

Α2 Το τοξόπλασµα είναι 

α. βακτήριο 

β. δερµατόφυτο 
γ. πρωτόζωο 
δ. ιός 

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 

Α5 Η παθητική ανοσία αποκτάται µε  

α. ορό αντισωµάτων  
β. αντιβιοτικό  

γ. εµβόλιο  
δ. προπερδίνη  

Μονάδες 5 
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Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 2 

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 
άλατα 

3. Ευτροφισµός 

δ. Μονοξείδιο του άνθρακα και 

το νιτρικό υπεροξυακετύλιο 
(ΡΑΝ)  

4. Αποψίλωση 

 5. Φαινόµενο θερµοκηπίου 

 
6. Εξασθένηση της στιβάδας 

του όζοντος 

 

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 

 

ΘΕΜΑ Γ 

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 
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Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 3 

το ινώδες (µονάδες 3), πώς δρα το πλάσµα στη συγκεκριµένη περιοχή 
(µονάδες 3) και από τι σχηµατίζεται το πύον (µονάδες 3). 

Μονάδες 9 

 

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 

 


