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ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)  

 

ΘΕΜΑ 1ο 
 

 Στις ερωτήσεις 1-5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον 
αριθµό της ερώτησης και δίπλα του το γράµµα που 
αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση . 

 

1. Το τοξόπλασµα είναι : 
α. βακτήριο 
β. ιός 
γ. µύκητας 
δ. πρωτόζωο . 

Μονάδες 5 
 

2. Η ασθένεια του AIDS οφείλεται σε : 
 α. ρετροϊό 
 β. ερπητοϊό 
 γ. µύκητα 
 δ. πρωτόζωο . 

Μονάδες 5 
 

3. Η εξασθένιση της στιβάδας του όζοντος 
δηµιουργείται από : 

 α. τους χλωροφθοράνθρακες 
 β. το διοξείδιο του άνθρακα 
 γ. τα οξείδια του αζώτου 
 δ. το θειώδες οξύ . 

Μονάδες 5 
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4. Το ζωοπλαγκτόν ανήκει στους : 

 α. παραγωγούς 
 β. καταναλωτές 
 γ. αβιοτικούς παράγοντες 
 δ. ιούς . 

Μονάδες 5 
 

5. Πρωτογενή λεµφικά όργανα είναι :  
 α. ο µυελός των οστών και οι λεµφαδένες 

 β. ο µυελός των οστών και ο θύµος αδένας 
 γ. οι αµυγδαλές και οι λεµφαδένες 
 δ. ο θύµος αδένας και ο σπλήνας . 

Μονάδες 5 
 

ΘΕΜΑ 2ο 
1. Ποιες παθολογικές καταστάσεις ονοµάζονται αυτοάνοσα 

νοσήµατα; 
Μονάδες 5 

 
2. Τι µελετά η επιστήµη της οικολογίας ; 

Μονάδες 4 
 

3. Για ποιους λόγους ερηµοποιείται ένα οικοσύστηµα; 
Μονάδες 6 

4. Τι είναι η οµοιόσταση; 
Μονάδες 5 

5. Ποιο οικοσύστηµα χαρακτηρίζεται ως φρυγανικό ; 
Μονάδες 5 

 

ΘΕΜΑ 3ο 
 Ένα χερσαίο οικοσύστηµα ψεκάζεται µε το εντοµοκτόνο 

DDT. 
Α. Τι επίδραση θα έχει ο ψεκασµός µε το συγκεκριµένο 

εντοµοκτόνο στα εντοµοφάγα πτηνά της περιοχής ; 

Μονάδες 10 
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Πώς ονοµάζεται το φαινόµενο αυτό ; 

Μονάδες 5 

 
 

Β. Το εντοµοκτόνο DDT είναι ένας τοξικός ρυπαντής της 
βιόσφαιρας . Σε ποια χαρακτηριστικά του οφείλεται η 
δράση του στους οργανισµούς; 

Μονάδες 10 
 

ΘΕΜΑ 4ο  
Ένας άνθρωπος µολύνεται ταυτόχρονα από δύο 
διαφορετικά µικρόβια α και β . Στο παρακάτω διάγραµµα 
απεικονίζονται οι συγκεντρώσεις των αντισωµάτων στο 
αίµα αυτού του ανθρώπου, κατά τη διάρκεια των ηµερών 
που ακολουθούν τη µόλυνση . 

χρόνος

Μόλυνση 
από µικρόβια
α και β 

Αντισώµατα
για µικρόβια α

Αντισώµατα για
µικρόβια β
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Α. Ποια κύτταρα του ανθρώπινου οργανισµού παράγουν τα 
αντισώµατα; 

Μονάδες 5 
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Β. Ποιο είδος ανοσοβιολογικής απόκρισης αντιπροσωπεύει 
καθεµία από τις καµπύλες που αντιστοιχεί στα µικρόβια α 
και β; 

Μονάδες 4 
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας . 

Μονάδες 6 

 
Γ. Μετά από µερικές ηµέρες, ο ίδιος άνθρωπος εκδηλώνει 

συµπτώµατα ασθένειας που οφείλεται σε ένα από τα δύο 
µικρόβια, από τα οποία µολύνθηκε προηγουµένως . Να 
εξηγήσετε σε ποιο από τα δύο µικρόβια οφείλεται η 
ασθένεια . 

Μονάδες 10 
 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους) 
1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά 

(ηµεροµηνία, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα  να µην τα 
αντιγράψετε 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. Κάθε απάντηση τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή . 
5. ∆ιάρκεια εξέτασης : τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των 

φωτοαντιγράφων . 
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μετά τη 10.00 πρωινή . 

 
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
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