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ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  

20 ΜΑΪΟΥ 2016 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. γ 

Α2. β 

Α3. β 

Α4. β 

Α5. γ 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1.  1 – Α,  2 - Β,  3 - Α,  4 – Α,  5 – Β,  6 – Β,  7 - Α 

Β2 . Α. Ρύπανση είναι η επιβάρυνση του περιβάλλοντος µε κάθε παράγοντα (ρύπο) 

που έχει βλαπτικές επιδράσεις στους οργανισµούς. Στους ρύπους ανήκουν 

συγκεκριµένες χηµικές ουσίες και διάφορες µορφές ενέργειας όπως η θερµότητα, 

ο ήχος και οι ακτινοβολίες. 

 Β. Η είσοδος ενός παθογόνου µικροοργανισµού στον οργανισµό του ανθρώπου 

ονοµάζεται µόλυνση. 

Β3 . Οι αυξανόµενες ενεργειακές ανάγκες της βιοµηχανίας και των µεταφορών 

επέβαλαν την εντατική εξόρυξη του άνθρακα, η καύση του οποίου οδήγησε στην 

απελευθέρωση τεράστιων ποσοτήτων διοξειδίου του άνθρακα στην ατµόσφαιρα. 

Βέβαια το διοξείδιο του άνθρακα δεσµεύεται από τους παραγωγούς και 

χρησιµοποιείται στη φωτοσύνθεση. Η καταστροφή ωστόσο των δασών, είτε 

λόγω της υλοτόµησης, που γίνεται µε σκοπό την εκµετάλλευση των προϊόντων 

της ξυλείας, είτε λόγω των εκχερσώσεων, που αποσκοπούν στην εξεύρεση νέων 

χώρων κατοικίας και καλλιέργειας, περιορίζει το συνολικό αριθµό των 

φωτοσυνθετικών οργανισµών του πλανήτη. Υπάρχει δηλαδή µια τάση για 

βαθµιαία αύξηση της συγκέντρωσης του διοξειδίου του άνθρακα στην 

ατµόσφαιρα 

Β4 . Οι προφυλάξεις είναι: 

• Ο έλεγχος του αίµατος που προορίζεται για µεταγγίσεις. 

• Η χρησιµοποίηση συρίγγων µιας χρήσης και µόνο µία φορά από ένα άτοµο. 
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• Η πλήρης αποστείρωση των χειρουργικών και των οδοντιατρικών εργαλείων. 

• Η χρήση προφυλακτικού κατά τη σεξουαλική επαφή. 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1.   Βιοκοινότητα 1  –  Οικοσύστηµα IV 

Βιοκοινότητα 2  –  Οικοσύστηµα I 

Βιοκοινότητα 3  –  Οικοσύστηµα III 

Βιοκοινότητα 4  –  Οικοσύστηµα II 

 

Γ2 . Α1: Καταναλωτής 2ης τάξης 

 Β1: Καταναλωτής 1ης τάξης 

 Γ1: Παραγωγός 

 ∆1: Αποικοδοµητής 

Γ3.  Οι παραγωγοί είναι οι οργανισµοί που φωτοσυνθέτουν, έχουν δηλαδή την 

ικανότητα να δεσµεύουν την ηλιακή ενέργεια και να την αξιοποιούν για την 

παραγωγή γλυκόζης και άλλων υδατανθράκων από απλά ανόργανα µόρια 

(διοξείδιο του άνθρακα και νερό). Στους παραγωγούς, που χαρακτηρίζονται 

και ως αυτότροφοι οργανισµοί, διότι παράγουν οι ίδιοι τις χηµικές ουσίες από 

τις οποίες εξασφαλίζεται η απαραίτητη ενέργεια για την επιβίωσή τους, 

υπάγονται οι πολυκύτταροι φυτικοί οργανισµοί, τα φύκη και τα 

κυανοβακτήρια.  

Όλοι οι άλλοι οργανισµοί των οικοσυστηµάτων, οι οποίοι δε φωτοσυνθέτουν, 

χαρακτηρίζονται ως ετερότροφοι, γιατί παραλαµβάνουν µε την τροφή τους τις 

χηµικές ουσίες που είναι απαραίτητες για την κάλυψη των ενεργειακών 

αναγκών τους. Οι ετερότροφοι οργανισµοί διακρίνονται σε καταναλωτές και 

αποικοδοµητές. Στους καταναλωτές, τους οργανισµούς δηλαδή που τρέφονται 

µε φυτικούς ή άλλους ζωικούς οργανισµούς, ανήκουν οι µονοκύτταροι και οι 

πολυκύτταροι ζωικοί οργανισµοί. Οι καταναλωτές, ανάλογα µε «τον 

αριθµότων βηµάτων» που τους χωρίζουν από τους παραγωγούς, διακρίνονται 

σε: 

• καταναλωτές πρώτης τάξης, που είναι τα φυτοφάγα ζώα, 

• καταναλωτές δεύτερης τάξης, που είναι τα σαρκοφάγα ζώα τα οποία 

τρέφονται µε φυτοφάγα, 
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• καταναλωτές τρίτης τάξης, που είναι τα σαρκοφάγα τα οποία τρέφονται µε 

άλλα σαρκοφάγα. 

Στους αποικοδοµητές ανήκουν τα βακτήρια του εδάφους και οι µύκητες που 

τρέφονται µε τη νεκρή οργανική ύλη (φύλλα, καρπούς, απεκκρίσεις, τρίχες, 

σώµατα νεκρών οργανισµών). Οι αποικοδοµητές παίζουν σπουδαίο ρόλο στη 

λειτουργία του οικοσυστήµατος, καθώς µετατρέπουν την οργανική ύλη σε 

ανόργανη, η οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί εκ νέου από τους φυτικούς 

οργανισµούς. 

Επίσης, τα τα βέλη θα δείχνουν τη ροή ενέργειας ανάµεσα στους οργανισµούς 

που έχουν σχέση καταναλισκόµενου – καταναλωτή, ενώ στους αποικοδοµητές 

θα καταλήγουν βέλη από όλους τους οργανισµούς. 

Εποµένως προς τον παραγωγό, που είναι ο οργανισµός Γ1, δε θα υπάρχει ροή 

ενέργειας από κάποιο άλλο οργανισµό και τα βέλη θα ξεκινούν από αυτόν. 

Στον καταναλωτή 1ης τάξης, που είναι ο οργανισµός Β1,  θα δείχνει το βέλος 

που ξεκινάει από τον παραγωγό. Οµοίως στον καταναλωτή 2ης τάξης, που 

είναι ο οργανσιµός Α1, θα δείχνει το βέλος που ξεκινάει από τον καταναλωτή 

1ης τάξης. Τέλος, στον αποικοδοµητή, ο οποίος είναι ο οργανισµός ∆1 και  

δέχεται νεκρή οργανική ύλη από όλους τους οργανισµούς, θα καταλήγουν τα 

βέλη από όλους τους οργανισµούς. 

Γ4. Το φυλογενετικό δέντρο 1 είναι το σωστό φυλογενετικό δέντρο. 

 Α: Πτηνό 1 

 Β: Πτηνό 2 

 Γ: Θηλαστικό είδος 2 

Γ5. Με βάση το φυλογενετικό δέντρο 1 ο κοινός πρόγονος των θηλαστικών έζησε 

πριν από 50 εκατοµµύρια χρόνια. 

ΘΕΜΑ ∆ 

∆1.  Πολλά µικρόβια απειλούν την υγεία µας µέσω των ουσιών που παράγουν. Οι 
ουσίες αυτές ονοµάζονται τοξίνες και διακρίνονται σε ενδοτοξίνες και 
εξωτοξίνες. Οι ενδοτοξίνες βρίσκονται στο κυτταρικό τοίχωµα ορισµένων 

παθογόνων βακτηρίω και είναι υπεύθυνες για συµπτώµατα όπως ο πυρετός, η 
πτώση της πίεσης του αίµατος κ.ά. Οι εξωτοξίνες εκκρίνονται από τα 

παθογόνα βακτήρια και µε την κυκλοφορία του αίµατος διασπείρονται στο 
εσωτερικό του ανθρώπινου οργανισµού και προσβάλλουν, ανάλογα µε τη 

φύση τους, συγκεκριµένα όργανα.  

∆2. Εφόσον οι τοξίνες του βακτηρίου κυκλοφορούν στον οργανισµό του 

ανθρώπου µέσω του αίµατος και της λέµφου ανήκουν στις εξωτοξίνες.   
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∆3.  Σε ένα ενήλικο άτοµο παθητική ανοσία µπορεί να επιτευχθεί τεχνητά µε τη 
χορήγηση ορού που περιέχει έτοιµα αντισώµατα τα οποία έχουν παραχθεί σε 

κάποιο άλλο άτοµο ή ζώο. 

 

∆4.  Το διάγραµµα Ι ανήκει στο άτοµο Β στο οποίο χορηγήθηκε ορός 

αντισωµάτων, ενώ το διάγραµµα ΙΙ ανήκει στο άτοµο Α που ήταν πλήρως 
καλυµµένο µε εµβολιασµό.  

Αυτό γιατί από το διάγραµµα Ι παρατηρούµε ότι η συγκέντρωση των 

αντισωµάτων είναι αρχικά πού µεγάλη και στη συνέχεια ελαττώνεται 
συνεχώς, χωρίς να µεσολαβεί κάποιο ενδιάµεσο στάδιο άυξησής της. 

Εποµένως, τα αντισώµατα αυτά δεν παράγονται από τον οργανισµό, καθώς σ’ 
αυτή την περίπτωση θα έπρεπε η παραγωγή τους να αυξάνονταν βαθµιαία και 

µετά να ελαττώνονταν. Άρα αναφερόµαστε στην περίπτωση όπου χορηγούµε 
ορό αντισωµάτων, δηλαδή στο άτοµο Β. 

 Στο άτοµο Α, που είχε εµβολιαστεί στο παρελθόν για το βακτήριο του 

τετάνου, είχε ενεργοποιηθεί η πρωτογενής ανοσοβιολογική απόκριση και 
είχαν παραχθεί τα κύτταρα µνήµης έναντι του συγκεκριµένου µικροβίου. 

Συνεπώς, στο άτοµο αυτό θα ενεργοποιηθεί τώρα η δευτερογενής 
ανοσοβιολογική απόκριση, και θα υπάρχει άµεση παραγωγή µεγάλης 

ποσότητας αντισωµάτων. Από το διάγραµµα ΙΙ παρατηρούµε ότι η παραγωγή 
των αντισωµάτων είναι άµεση σε σχέση µε τη στιγµή της µόλυνσης, γρήγορη 

και µεγάλη. Συνεπώς η καµπύλη αυτή αναπαριστά τη δευτερογενή 
ανοσοβιολογική απόκριση και αντιστοιχεί στο άτοµο Α. 

 

 

 


