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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

Α5.

Τα δάκρυα περιέχουν
α. λυσοζύµη
β. γαλακτικό οξύ
γ. λιπαρά οξέα
δ. υδροχλωρικό οξύ.

Μονάδες 5

Τεχνική Επεξεργασία: Keystone

1

ΘΕΜΑ Β
Β1.

Σε ποια κατηγορία παθογόνων µικροοργανισµών ανήκει το µικρόβιο που προκαλεί την
πολιοµυελίτιδα και ποια κύτταρα του ανθρώπου προσβάλλει (µονάδες 2);
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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 ιού της επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (HIV).
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.
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

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

ΘΕΜΑ ∆
∆1.

Ένα ξενοδοχείο που βρίσκεται σε µια παραποτάµια περιοχή διοχετεύει τα απόβλητα των
αποχετεύσεών του στο ποτάµι, θεωρώντας ότι δεν ρυπαίνει το νερό του ποταµού. Οι
µετρήσεις που έγιναν, τόσο της ποσότητας του οξυγόνου όσο και της ποσότητας των
αποικοδοµητών στο νερό, απεικονίζονται στην παρακάτω γραφική παράσταση µε τις
καµπύλες Α και Β.
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ποσ ότ η τ α

A

B

σηµείο απόρριψης
αστικών λυµάτων

απόσταση

Ποια καµπύλη απεικονίζει την ποσότητα του διαλυµένου οξυγόνου και ποια καµπύλη
απεικονίζει την ποσότητα των αποικοδοµητών (µονάδες 2);
Να εξηγήσετε την απάντησή σας (µονάδες 8).

Μονάδες 10

∆2.

Τα παρακάτω διαγράµµατα απεικονίζουν τη µεταβολή της συγκέντρωσης δύο αέριων
ρύπων, του όζοντος και των οξειδίων του αζώτου κατά τη διάρκεια ενός
εικοσιτετραώρου στο κέντρο της Αθήνας.
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καµπύλη Α

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 ώρα της ηµέρας
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καµπύλη B

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 ώρα της ηµέρας
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Ποια καµπύλη απεικονίζει τη µεταβολή της συγκέντρωσης του όζοντος και ποια τη
µεταβολή της συγκέντρωσης των οξειδίων του αζώτου (µονάδες 2);
Να εξηγήσετε την απάντησή σας (µονάδες 8).
Μονάδες 10
Να αναφέρετε ποια προβλήµατα υγείας προκαλούν τα οξείδια του αζώτου στον
άνθρωπο.
Μονάδες 5
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∆3.
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