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ΑΠΑΝΣΖΔΗ Α: 
 

Α1.Γ 

Α2.Γ 

Α3.Β 

Α4.Γ 

Α5.Α 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ΑΠΑΝΣΖΔΗ Β: 
 
ΑΠΑΝΣΖΖ Β1.  Σν κεζνγεηαθό θιίκα ραξαθηεξίδεηαη από αιιεινδηαδνρή 
ελόο πγξνύ θαη ζρεηηθά ήπηνπ ζεξκνθξαζηαθά ρεηκώλα κε έλα ζεξκό θαη μεξό 
θαινθαίξη πνπ επλνεί ηελ εθδήισζε ηεο θσηηάο ιόγσ ησλ πςειώλ 
ζεξκνθξαζηώλ, ηεο κεγάιεο μεξαζίαο θαη ηεο ζπζζώξεπζεο κε 
απνηθνδνκεκέλσλ μεξώλ θύιισλ ζην έδαθνο. 
 
ΑΠΑΝΣΖΖ Β2. 1Β, 2Β, 3Α, 4Α, 5Α, 6Α 

ΑΠΑΝΣΖΖ Β3. 

Α.ΩΣΟ 

Β.ΩΣΟ 

Γ.ΛΑΘΟ 

Γ.ΛΑΘΟ 

Δ.ΩΣΟ 

 

ΑΠΑΝΣΖΖ Β4. 

ΑΛΛΔΡΓΙΑ: 

Η ελεξγνπνίεζε ηνπ αλνζνβηνινγηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ νξγαληζκνύ από 
παξάγνληεο πνπ ππάξρνπλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ, όπσο γηα παξάδεηγκα ζηα 
ηξόθηκα ή ζηα θάξκαθα, θαη νη νπνίνη δελ είλαη παζνγόλνη ή γεληθώο 
επηθίλδπλνη γηα ηελ πγεία νλνκάδεηαη αιιεξγία. 
 

ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΜΟΙ: 

Γεληθά, σο κηθξννξγαληζκνί ή κηθξόβηα ραξαθηεξίδνληαη εθείλνη νη νξγαληζκνί 
ηνπο νπνίνπο δελ κπνξνύκε λα δηαθξίλνπκε κε γπκλό κάηη, γηαηί έρνπλ 
κέγεζνο κηθξόηεξν από 0,1 mm. 
 

 

                                                  

 



 

 

 

 

 
ΑΠΑΝΣΖΔΗ Γ: 
 
ΑΠΑΝΣΖΖ Γ1. 

ρνιηθό ζειίδα 143 
 

ΑΠΑΝΣΖΖ Γ2. ΩΣΟ ΔΙΝΑΙ ΣΟ ΓΔΝΣΡΟ 1 

ΑΠΑΝΣΖΖ Γ3. 

ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ 



 

 

ΦΤΙΚΗ ΔΠΙΛΟΓΗ  

ΓΔΝΔΣΙΚΗ ΑΠΟΜΟΝΩΗ 

ΑΠΑΝΣΖΖ Γ4. Οη ηληεξθεξόλεο παξάγνληαη κόλν κεηά από κόιπλζε από ηό. 

Η γξίπε είλαη αζζέλεηα πνπ νθείιεηαη ζε ηό. 

άξα ν Κώζηαο γξίπε θαη ν Γηάλλεο βαθηεξηαθή ινίκσμε 

ΑΠΑΝΣΖΖ Γ5.Η αηζπιηθή αιθνόιε (ην νηλόπλεπκα) πνπ πεξηέρεηαη ζηα 

αιθννινύρα πνηά δηαρέεηαηεύθνια από ην γαζηξεληεξηθό ζσιήλα ζην αίκα 

θαη κέζσ απηνύ ζε θάζε όξγαλν ηνπζώκαηνο. Σα ζπζηήκαηα ηνπ νξγαληζκνύ 

πνπ πξνζβάιινληαη πεξηζζόηεξν από ηελ ππεξβνιηθή θαη ζπζηεκαηηθή 

ρξήζε αιθνόι είλαη ην λεπξνκπτθό, ην γαζηξεληεξηθό θαηην θαξδηαγγεηαθό 

ζύζηεκα. Μάιηζηα, όζν κεγαιύηεξε είλαη ε πεξηεθηηθόηεηα ελόο νξγάλνπ ζε 

λεξό, ηόζν επθνιόηεξα δηαρέεηαη ην νηλόπλεπκα θαη ηόζν πεξηζζόηεξν 

απμάλεηαη ε ζπγθέληξσζή ηνπ ζην όξγαλν απηό, κε ζπλέπεηα λα πιήηηεηαη 

ζνβαξόηεξα από άιια όξγαλα πνπ έρνπλ κηθξόηεξε πεξηεθηηθόηεηα ζε λεξό. 

Ο εγθέθαινο, γηα παξάδεηγκα, πνπ έρεη κεγάιε πεξηεθηηθόηεηα ζε λεξό, 

παξνπζηάδεη ηελ ηάζε λα ζπγθεληξώλεη ην νηλόπλεπκα, αθόκε θαη αλ ε 

πνζόηεηα πνπ ζα θαηαλαισζεί είλαη κηθξή. 

 

 

 



 

 

 

 

 
ΑΠΑΝΣΖΔΗ Γ: 
 
ΑΠΑΝΣΖΖ Γ1. 

ΟΙΚΟΤΣΗΜΑ 1: 3 

ΟΙΚΟΤΣΗΜΑ 2: 7 

ΑΠΑΝΣΖΖ Γ2. 

ΠΔΤΚΟ--> ΚΑΜΠΙΑ -->ΠΟΤΡΓΗΣΙ--> ΓΔΡΑΚΙ 

ΠΔΤΚΟ -->ΠΟΤΡΓΗΣΙ-->ΓΔΡΑΚΙ 

ΠΔΤΚΟ -->ΠΟΝΣΙΚΙ-->ΓΔΡΑΚΙ 

ΑΠΑΝΣΖΖ  Γ3. Σν νηθνζύζηεκα 2 κπνξεί λα απνθαηαζηήζεη πην εύθνια ηελ 

ηζνξξνπία ηνπ δηόηη δηαζέηεη κεγαιύηεξε πνηθηιόηεηα. 

Ο όξνο «πνηθηιόηεηα» αλαθέξεηαη ζηα δηαθνξεηηθά είδε νξγαληζκώλ πνπ 
ππάξρνπλ ζε έλα νηθνζύζηεκα. Η πνηθηιόηεηα ησλ νηθνζπζηεκάησλ, αλ θαη 
θαηλνκεληθά αληηβαίλεη ζηελ ηζνξξνπία ηνπο, θαζώο ζα ήηαλ αλακελόκελν νη 
πην απιέο δνκέο λα είλαη θαη πην ζηαζεξέο, αληίζεηα ηελ εληζρύεη. Πξάγκαηη, 
όζν κεγαιύηεξε πνηθηιόηεηα έρεη έλα νηθνζύζηεκα, ηόζν πην ηζνξξνπεκέλν 
είλαη. Απηό ζπκβαίλεη, γηαηί ηα νηθνζπζηήκαηα κε κεγαιύηεξε πνηθηιόηεηα 
παξνπζηάδνπλ θαη κεγαιύηεξε πνηθηιία ζρέζεσλ κεηαμύ ησλ βηνηηθώλ 
παξαγόλησλ ηνπο. Έηζη, όπνηε κηα κεηαβνιή δηαηαξάζζεη ηελ ηζνξξνπία ηνπο, 



 

 

ππάξρνπλ αξθεηνί δηαζέζηκνη κεραληζκνί απηνξξύζκηζεο πνπ ηελ 
απνθαζηζηνύλ. 
 
ΑΠΑΝΣΖΖ Γ4. Με ηε κνξθή ληηξηθώλ ηόλησλ 

ΑΠΑΝΣΖΖ Γ5. 

α.1:θαηαλαισηεο 1 ηάμεο 

2: απνηθνδνκεηέο 

β.Γ: δηνμείδην ηνπ άλζξαθα 

γ.Α: θσηνζύλζεζε 

Β: κυτταρική αναπνοή 

 


