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Να γράψετε στο τετράδιο 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.
Α1.
Σεξουαλικώς µεταδιδόµενο νόσηµα είναι η
α. ελονοσία
β. χολέρα
γ. σύφιλη
δ. πολιοµυελίτιδα.
Μονάδες 5
Α2.
Κέντρο αιµοττοίησης αποτελεί ο
α. ερυθρός µυελός των οστών
β. θύµος αδένας
γ. νωτιαίος µυελός
δ. πνεύµονας.
Μονάδες 5
A3.
Το φαινόµενο της βιοσυσσώρευσης µπορεί να προκληθεί από
α. νιτρικά άλατα
β. εντοµοκτόνο
γ. φωσφορικά άλατα
δ. αµµωνία.
Μονάδες 5
Α4.
Σε ένα αυτότροφο οικοσύστηµα το δεύτερο τροφικό επίπεδο περιλαµβάνει τους
α. παραγωγούς
β. καταναλωτές 1ης τάξης
γ. καταναλωτές 2ης τάξης
δ. αποικοδοµητές.
Μονάδες 5
Α5.
Κατά την ταξινόµηση των οργανισµών, πολλά γένη που µοιάζουν περισσότερο µεταξύ
τους απ' ό,τι άλλα, συνιστούν
α. µία κλάση
β. ένα είδος
γ. µία τάξη
δ. µία οικογένεια.
Μονάδες 5


Τεχνική Επεξεργασία: Keystone

ΘΕΜΑ Β
Β1.

Να αντιστοιχίσετε σωστά τον αριθµό καθεµιάς από τις φράσεις της στήλης I µε ένα
µόνο γράµµα, Α ή Β, της στήλης II
Στήλη I
Παράγεται από µύκητες
Αποτελεί συστατικό της µη ειδικής
άµυνας
του
ανθρώπινου
οργανισµού
Είναι ένζυµο
Παρεµποδίζει τη σύνθεση του
κυτταρικού
τοιχώµατος
στα
βακτήρια
Είναι αντιβιοτικό
∆ιασπά το κυτταρικό τοίχωµα των
βακτηρίων
Παράγεται από τον ανθρώπινο
οργανισµό
Η χρήση της µπορεί να οδηγήσει
στην
ανάπτυξη
ανθεκτικών
στελεχών βακτηρίων σε αυτήν
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1.
2.

Στήλη II

3.
4.

5.
6.
7.
8.

Α: Λυσοζύµη

Β: Πενικιλίνη

Μονάδες 8

Β2.
Β3.

Β4.

Β5.

Τι πληροφορίες διαθέτει το γενετικό υλικό ενός ιού;

Μονάδες 4
Να αναφέρετε δύο συνθήκες κάτω από τις οποίες τα βακτήρια σχηµατίζουν
ενδοσπόρια (µονάδες 2). Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των ενδοσπορίων (µονάδες 3);
Μονάδες 5
Ποιες είναι οι συνέπειες της όξινης βροχής;
Μονάδες 4
Η Βιολογία, όπως και κάθε άλλη επιστήµη, βασίζεται πάνω σε µερικές θεµελιώδεις
γενικεύσεις. Να διατυπώσετε τις θεµελιώδεις γενικεύσεις, στις οποίες βασίζεται η
Βιολογία.
Μονάδες 4



ΘΕΜΑ Γ

συγκέντρωση
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συγκέντρωση

∆ίνονται τα διαγράµµατα 1, 2, 3 και 4.

5

χρόνος (ηµέρες)

είσοδος
αντιγόνου

χρόνος (ηµέρες)

είσοδος
αντιγόνου

∆ιάγραµµα 2

συγκέντρωση

συγκέντρωση

∆ιάγραµµα 1

5

χρόνος (ηµέρες)

είσοδος
αντιγόνου

∆ιάγραµµα 3

Γ1.

Γ2.

Γ3.

10

είσοδος
αντιγόνου

χρόνος (ηµέρες)

∆ιάγραµµα 4

Ποιο από τα διαγράµµατα 1, 2, 3 και 4 απεικονίζει τη συγκέντρωση των αντισωµάτων
στον οργανισµό ενός ανθρώπου µετά από µόλυνση που προκλήθηκε για δεύτερη φορά
από τον ίδιο ιό (µονάδα 1); Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας µε βάση τα
χαρακτηριστικά του διαγράµµατος που επιλέξατε (µονάδες 3).
Μονάδες 4
Ποιο από τα διαγράµµατα 1, 2, 3 και 4 απεικονίζει τη συγκέντρωση του αντιγόνου στον
οργανισµό ενός ανθρώπου, τις ηµέρες που ακολουθούν µετά τον εµβολιασµό του από
το συγκεκριµένο αντιγόνο (µονάδα 1); Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας µε βάση
τα χαρακτηριστικά του διαγράµµατος που επιλέξατε (µονάδες 3).
Μονάδες 4
Ποιο από τα διαγράµµατα 1, 2, 3 και 4 απεικονίζει τη συγκέντρωση των αντισωµάτων
που παράγονται στον οργανισµό ενός ανθρώπου, τις ηµέρες που ακολουθούν µετά τον
πρώτο εµβολιασµό του (µονάδα 1); Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας µε βάση τα
χαρακτηριστικά του διαγράµµατος που επιλέξατε (µονάδες 3).
Μονάδες 4
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Γ4.
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Γ5.

Ποιο από τα διαγράµµατα 1, 2, 3 και 4 απεικονίζει τη συγκέντρωση των κυτταροτοξικών Τ-λεµφοκυττάρων στον οργανισµό ενός ανθρώπου που µολύνθηκε από ένα
βακτήριο (µονάδα 1); Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας µε βάση τα χαρακτηριστικά
του διαγράµµατος που επιλέξατε (µονάδες 3).
Μονάδες 4
Ένας υγιής ενήλικος άνθρωπος µολύνεται από ένα είδος παθογόνου βακτηρίου. Να
εξηγήσετε τρεις πιθανούς λόγους για τους οποίους ο άνθρωπος αυτός δεν εµφάνισε τα
συµπτώµατα της ασθένειας.
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ ∆

Σε ένα µικρό δασικό οικοσύστηµα υπάρχουν 1.000 δέντρα, 25 κουνέλια µε ανοιχτό χρώµα
τριχώµατος, 175 κουνέλια µε σκούρο χρώµα τριχώµατος και 10 γεράκια στα οποία συνολικά
παρασιτούν 10.000 πρωτόζωα.
∆1.
Να σχεδιάσετε την τροφική πυραµίδα πληθυσµού αυτού του δασικού οικοσυστήµατος.
Μονάδες 4
∆2.
Αν η µέση βιοµάζα ενός κουνελιού είναι 1 Kg, να υπολογίσετε τη βιοµάζα κάθε
τροφικού επιπέδου του οικοσυστήµατος και να σχεδιάσετε την αντίστοιχη πυραµίδα
(µονάδες 5). Να υπολογίσετε τη µέση βιοµάζα που έχει κάθε γεράκι (µονάδες 2).
Μονάδες 7
∆3.
Αν µια ασθένεια µειώσει τη βιοµάζα των παραγωγών σε 400 Kg, ποιος είναι ο αριθµός
των γερακιών που θα µπορεί να υποστηρίξει το οικοσύστηµα; ∆ίνεται ότι η µέση
βιοµάζα των γερακιών παραµένει σταθερή.
Μονάδες 4
Μια πυρκαγιά καταστρέφει το παραπάνω µικρό δασικό οικοσύστηµα. Οι πληθυσµοί όλων των
καταναλωτών µεταναστεύουν σε ένα γειτονικό θαµνώδες οικοσύστηµα, το οποίο µπορεί να
τους υποστηρίξει διατροφικά. Στο οικοσύστηµα αυτό το έδαφος είναι ανοιχτόχρωµο σε
αντίθεση µε το έδαφος του προηγούµενου οικοσυστήµατος, που ήταν σκουρόχρωµο.

αριθµός ατόµων

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

Β

Α

σκουρόχρωµα κουνέλια

Β

Α

χρόνος

µετανάστευση

Εικόνα 1

∆4.

Με βάση τη θεωρία της Φυσικής Επιλογής, να ερµηνεύσετε τις µεταβολές των
καµπυλών Α και Β στο οικοσύστηµα αυτό.
Μονάδες 10



