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ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΒΗΟΛΟΓΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ  

 
ΘΔΜΑ Α.  
 
Να γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηνλ αξηζκό θαζεκίαο από ηηο παξαθάησ 
εκηηειείο πξνηάζεηο Α1 έσο Α5 θαη, δίπια, ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε 
ιέμε ή ζηε θξάζε ε νπνία ζπκπιεξώλεη ζσζηά ηελ εκηηειή πξόηαζε. 
 
 
Α1. Σα αζηηθά ιύκαηα θαη ηα βηνκεραληθά (αλόξγαλα) ιηπάζκαηα   
α. ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο βηνζπζζώξεπζεο   
β. είλαη πξσηνγελείο ξύπνη  
γ. ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ επηξνθηζκνύ 
δ. όια ηα παξαπάλσ.  
 
ΑΠΑΝΣΖΖ Α1: Γ 

Μονάδες 5  
Α2. Έλαο ηόο κπνξεί λα δηαζέηεη 
α. καζηίγην   
β. RNA  
γ. πιαζκίδηα   
δ. πθέο.  
 

Μονάδες 5  
ΑΠΑΝΣΖΖ Α2: Β 
 
Α3. Σα θπηά πξνζιακβάλνπλ ην άδσην από ην έδαθνο κε ηε κνξθή 
α. ακκσλίαο 
β. ληηξηθώλ ηόλησλ 
γ. κνξηαθνύ αδώηνπ   
δ. νπξηθνύ νμένο.  
 

Μονάδες 5  
ΑΠΑΝΣΖΖ Α3: Β 
 
Α4. Γηα ηελ εμειηθηηθή ζεσξία (ζεσξία Γαξβίλνπ) ε κηθξόηεξε δπλαηή κνλάδα 
πνπ κπνξεί λα εμειηρζεί είλαη 
α. έλα κεκνλσκέλν άηνκν   
β. έλαο πιεζπζκόο  
γ. έλα είδνο   
δ. κία θιάζε.   
 

Μονάδες 5 



 

 

ΑΠΑΝΣΖΖ Α4: Β 
 
Σν ληηξηθό ππεξνμπαθεηύιην (PAN) ζε πςειέο ζπγθεληξώζεηο ζηελ 
αηκόζθαηξα ζπκβάιιεη ζηε 
α. δεκηνπξγία ηεο όμηλεο βξνρήο 
β. δεκηνπξγία ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ   
γ. δεκηνπξγία ηνπ θσηνρεκηθνύ λέθνπο   
δ. εμαζζέλεζε ηεο ζηηβάδαο ηνπ όδνληνο.   

Μονάδες 5 
 
ΑΠΑΝΣΖΖ Α4: Γ 
 
ΘΔΜΑ Β   
 
Β1. Να αληηζηνηρίζεηε ηελ θάζε πξόηαζε ηεο ζηήιεο Ι πνπ αλαθέξεηαη ζηηο 
πεηαινύδεο Biston betularia, ζε κία από ηηο ζεσξίεο Α (Γαξβίλνπ) ή Β 
(Λακάξθ) ηεο ζηήιεο ΙΙ.   
 

ηήιε Ι  ΣΗΛΗ ΙΙ 

1. ηνπο πιεζπζκνύο ησλ πεηαινύδσλ είλαη 
θαζνξηζηηθό όηη ππάξρεη πνηθηινκνξθία σο πξνο ην 
ρξσκαηηζκό ησλ πηεξύγσλ. 

 

Α: Θεσξία Γαξβίλνπ 

2. Οη πεηαινύδεο δεκηνπξγήζεθαλ από νξγαληζκνύο 
θαηώηεξσλ βαζκίδσλ δηα κέζνπ ηεο θπζηθήο 
θιίκαθαο. 

 

3. Με ηε δξάζε ηεο θπζηθήο επηινγήο, επηιέγνληαη νη 
πεηαινύδεο κε ην ρξσκαηηζκό πηεξύγσλ πνπ ηνπο 
πξνζδίδεη ηε δπλαηόηεηα λα αθήλνπλ πεξηζζόηεξνπο 
απνγόλνπο. 

 

4. Μεηαμύ ησλ πεηαινύδσλ ππάξρεη αγώλαο γηα 
επηβίσζε. 

 

5. Με ηε βνήζεηα κηαο εζσηεξηθήο δύλακεο, νξηζκέλεο 
πεηαινύδεο απέθηεζαλ ζηαδηαθά πηέξπγεο καύξνπ 
ρξσκαηηζκνύ. 

 

Β: Θεσξία Λακάξθ 

6. ε ζπλζήθεο βηνκεραληθήο ξύπαλζεο, νξηζκέλεο 
πεηαινύδεο κε άζπξν ρξσκαηηζκό πηεξύγσλ 
απέθηεζαλ καύξν ρξώκα, ζύκθσλα κε ηελ αξρή ηεο 
ρξήζεο θαη ηεο αρξεζίαο. 

 

7. Όηαλ νη θνξκνί ησλ δέληξσλ καύξηζαλ ιόγσ ηεο 
βηνκεραληθήο ξύπαλζεο, νη πεηαινύδεο κε αλνηθηό  
ρξώκα πηεξύγσλ θαηαλαιώλνληαλ πεξηζζόηεξν από ηα 
πνπιηά θαη ιηγόζηεπαλ, ελώ νη καύξεο επηθξαηνύζαλ 
αξηζκεηηθά. 

(Μνλάδεο 7) 
ΑΠΑΝΣΖΖ Β1: 

 



 

 

1-->Α 

2-->Β 

3-->Α 

4-->Α 

5-->Β 

6-->Β 

7-->Α 

 
Β2. Να γξάςεηε ηνπο νξηζκνύο:   
Α. Ρύπαλζε (κνλάδεο 4).      
Β. Μόιπλζε (κνλάδεο 2).  

(Μνλάδεο 6) 
 
ΑΠΑΝΣΖΖ Β2: 
 

ΡΥΠΑΝΗ: ΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΛΙΔΑ 103 

ΜΟΛΥΝΗ:ΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΛΙΔΑ  23 

 
Β3. Να αλαθέξεηε δύν ηξόπνπο κέζσ ησλ νπνίσλ ε αλζξώπηλε 
δξαζηεξηόηεηα έρεη νδεγήζεη ζε αύμεζε ησλ επηπέδσλ ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ 
άλζξαθα ζηελ αηκόζθαηξα.  

Μνλάδεο 4   
 

ΑΠΑΝΣΖΖ Β3: 
 

ΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΛΙΔΑ  85  (Παρέμβαςη του ανθρώπου ςτον κφκλο του άνθρακα) 
 
Β4. Να αλαθέξεηε ηηο πξνθπιάμεηο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ώζηε λα 
πεξηνξηζηεί ε πηζαλόηεηα κεηάδνζεο ηνπ AIDS.   
 

Μνλάδεο 8   

ΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΛΙΔΑ  48 

ΘΔΜΑ Γ  
 
ηελ Δηθόλα 1 ηα θεθαιαία γξάκκαηα αληηζηνηρνύλ ζε νξγαληζκνύο θαη ηα 
βέιε δείρλνπλ ηε κεηαθνξά ύιεο θαη ελέξγεηαο κεηαμύ ηνπο, ζε ηέζζεξα 
δηαθνξεηηθά νηθνζπζηήκαηα (νηθνζύζηεκα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV).  
  
Δηθόλα 1   
 



 

 

ε θαζέλα από απηά ηα νηθνζπζηήκαηα ππάξρεη κηα Βηνθνηλόηεηα από ηηο 
παξαθάησ:  
 
Βηνθνηλόηεηα 1:  Γύν Παξαγσγνί, έλαο Καηαλαισηήο 1εο ηάμεο θαη έλαο  
Απνηθνδνκεηήο.   
 
Βηνθνηλόηεηα 2:  Έλαο Παξαγσγόο, έλαο Καηαλαισηήο 1εο ηάμεο, έλαο 
Καηαλαισηήο 2εο ηάμεο θαη έλαο Απνηθνδνκεηήο.  
 
Βηνθνηλόηεηα 3:  Έλαο Παξαγσγόο, δύν Καηαλαισηέο 1εο ηάμεο θαη έλαο 
Καηαλαισηήο 2εο ηάμεο.  
 
Βηνθνηλόηεηα 4:  Γύν Παξαγσγνί θαη δύν Καηαλαισηέο 1εο ηάμεο.  
 
Γ1. Με βάζε ηα ζηνηρεία ηεο Δηθόλαο 1 λα αληηζηνηρίζεηε ζσζηά ηα 
Οηθνζπζηήκαηα (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV) κε ηηο Βηνθνηλόηεηεο, γξάθνληαο ζην ηεηξάδηό ζαο 
ηε βηνθνηλόηεηα πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε έλα από ηα ηέζζεξα νηθνζπζηήκαηα.  
 

 
 

Μνλάδεο 4  
ΑΠΑΝΣΖΖ Γ1: 
 
ΟΙΚΟΤΣΗΜΑ Ι --> BIOKOINOTHTA 2 

ΟΙΚΟΤΣΗΜΑ ΙΙ --> BIOKOINOTHTA 4 

ΟΙΚΟΤΣΗΜΑ ΙΙΙ --> BIOKOINOTHTA 3 

ΟΙΚΟΤΣΗΜΑ ΙV --> BIOKOINOTHTA 1 

 
 
Γ2. ην Οηθνζύζηεκα Ι λα ραξαθηεξίζεηε ηνπο νξγαληζκνύο Α1, Β1, Γ1, Γ1.  
 

Μνλάδεο 4   
ΑΠΑΝΣΖΖ Γ2: 
 
Α1: θαηαλαισηήο 2εο ηάμεο 

Β1:θαηαλαισηή; 1εο ηάμεο 

Γ1: παξαγσγόο 

Γ1: απνηθνδνκεηήο 

 
 



 

 

Γ3. Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο ζην εξώηεκα Γ2.  
 

Μνλάδεο 8    
 

ΑΠΑΝΣΖΖ Γ3: 
Η ηξνθηθή αιπζίδα ηνπ νηθνζπζηήκαηνο Ι είλαη ε : 

Γ1-->Β1-->Α1 

Οη νξγαληζκνί Γ1 είλαη παξαγσγνί θαζώο ιακβάλνπλ ηελ απαηηνύκελε 

ελέξγεηα από ηνλ ήιην θσηνζπλζέηνληαο. 

Οη νξγαληζκνί Β1 θαη Α1 είλαη αληίζηνηρα θαηαλαισηέο 1εο θαη 2εο ηάμεο δηόηη 

ηξέθνληαη απέρνληαο 1 θαη 2 βήκαηα από ηα θπηά αληίζηνηρα 

Ο νξγαληζκόο Γ1 είλαη απνηθνδνκεηήο δηόηη ηξέθεηαη κε λεθξή νξγαληθή πιε 

πνπ πξνθύπηεη από ηνπο  νξγαληζκνύο  Γ1, Β1, Α1. 

 
 
Γ4. ηελ Δηθόλα 2 βιέπεηε έλα ηκήκα ελόο θπινγελεηηθνύ δέληξνπ πνπ 
πεξηιακβάλεη 5 είδε πνπ δνπλ ζήκεξα (Ακθίβην είδνο 1, Πηελό είδνο 1, Πηελό 
είδνο 2, Θειαζηηθό είδνο 1, Θειαζηηθό είδνο 2).   
 

 
 
 
Γλσξίδνπκε όηη:  Πξηλ από πεξίπνπ 300 εθαηνκκύξηα ρξόληα δηαρσξίζηεθαλ 
ηα Πηελά από ηα Θειαζηηθά. Σν είδνο Πηελό 1 θαη ην είδνο Πηελό 2 έρνπλ 
έλαλ θνηλό πξόγνλν πνπ έδεζε πξηλ από 100 εθαηνκκύξηα ρξόληα.  
 
 ηελ Δηθόλα 3 θαίλνληαη ηξία (3) θπινγελεηηθά δέληξα  από ηα νπνία κόλν 
έλα (1) είλαη ζσζηό θαη νινθιεξώλεη ην εκηηειέο θπινγελεηηθό δέληξν ηεο 
Δηθόλαο 2. 
 



 

 

 
Πνην είλαη ην ζσζηό θπινγελεηηθό δέληξν (κνλάδεο 3);  Να γξάςεηε ηα είδε 
πνπ αληηζηνηρνύλ ζηα Α, Β, Γ (κνλάδεο 3).  (Γελ απαηηείηαη αηηηνιόγεζε ηεο 
απάληεζήο ζαο)   
 
 
ΑΠΑΝΣΖΖ Γ4: 
 
Σν ζσζηό θπινγελεηηθό δέληξν είλαη ην 1 

Οη αληηζηνηρήζεηο πνπ δεηνύληαη είλαη : 

Α-->ΠΣΗΝΌ 1              ή                    Α-->ΠΣΗΝΟ 2 

Β-->ΠΣΗΝΟ 2                                     Β-->ΠΣΗΝΟ 1 

_________________________________ 

Γ-->ΘΗΛΑΣΙΚΟ 2 

 
 

Μνλάδεο 6    
 
Γ5. Πόηε έδεζε ν θνηλόο πξόγνλνο ησλ Θειαζηηθώλ;  

Μνλάδεο 3         
ΑΠΑΝΣΖΖ Γ5: 
 
ύκθσλα κε ην παξαπάλσ θπινγελεηηθό δέληξν (1) ν πξόγνλνο ησλ 2 

ζειαζηηθώλ έδεζε πξηλ από 50 εθαηνκκύξηα ρξόληα 

 
ΘΔΜΑ Γ  
  
Ο ηέηαλνο είλαη κία νμεία λόζνο πνπ πξνθαιείηαη από ηνμίλεο ηνπ 
θισζηεξηδίνπ ηνπ ηέηαλνπ (Clostridium), βαθηεξίνπ πνπ αλαπηύζζεηαη 
αλαεξόβηα ζηελ πεξηνρή ηνπ ηξαύκαηνο. Τν θισζηεξίδην δελ θπθινθνξεί ζηνλ 



 

 

νξγαληζκό αιιά πνιιαπιαζηάδεηαη κόλν ζην ζεκείν όπνπ εηζέξρεηαη. Παξάγεη 
ηηο ηνμίλεο ηεηαλνζπαζκίλε θαη ηεηαλνιπζίλε πνπ θπθινθνξνύλ ζηνλ 
νξγαληζκό κέζσ ηνπ αίκαηνο θαη ηεο ιέκθνπ. Εάλ θάπνηνο ηξαπκαηηζηεί θαη δελ 
είλαη πιήξσο θαιπκκέλνο κε εκβνιηαζκό, πξέπεη λα ηνπ ρνξεγεζεί νξόο 
(παζεηηθή αλνζία). Δηαζθεπαζκέλν θείκελν από πιεξνθνξίεο ζηελ ηζηνζειίδα 
ηνπ ΚΕΕΛΠΝΟ (Κέληξν Ειέγρνπ θαη Πξόιεςεο Ννζεκάησλ).   
 
Γ1. ε πνηεο θαηεγνξίεο δηαθξίλνληαη νη ηνμίλεο (κνλάδεο 2);  
Πνηνο είλαη ν ηξόπνο δξάζεο ηεο θάζε θαηεγνξίαο (κνλάδεο 6);   
 

Μνλάδεο 8   
ΑΠΑΝΣΖΖ Γ1. 

ΥΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΔΛΙΓΑ  23 

 
Γ2. Να εμεγήζεηε ζε πνηα από ηηο θαηεγνξίεο πνπ αλαθέξαηε ζην εξώηεκα 
Γ1 θαηαηάζζνληαη νη αλσηέξσ ηνμίλεο (ηεηαλνζπαζκίλε θαη ηεηαλνιπζίλε);  
 

Μνλάδεο 4   
ΑΠΑΝΣΖΖ Γ2.  

Οη παξαπάλσ ηνμίλεο αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ εμσηνμηλώλ δηόηη 

δηαζπείξνληαη ζην αίκα θαη ηε ιέκθν. 

 
Γ3. Ση πεξηέρεη ν νξόο κε ηνλ νπνίν επηηπγράλεηαη ε παζεηηθή αλνζία πνπ 
ζπληζηάηαη από ην ΚΔΔΛΠΝΟ;  

Μνλάδεο 3  
ΑΠΑΝΣΖΖ Γ3.  

ΥΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΔΛΙΓΑ  40 

 
Γ4. ηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα εκθαλίδνληαη νη ζπγθεληξώζεηο ησλ 
αληηζσκάησλ ζην αίκα δύν αηόκσλ (Α θαη Β) πνπ έρνπλ κνιπλζεί από ην 
βαθηήξην ηνπ ηεηάλνπ. Σν άηνκν Α είλαη πιήξσο θαιπκκέλν κε εκβνιηαζκό, 
ελώ ζην άηνκν Β ρνξεγήζεθε νξόο. ε πνην άηνκν αλήθεη ην δηάγξακκα Ι θαη 
ζε πνην ην δηάγξακκα ΙΙ (κνλάδεο 4); Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο κε 
βάζε ηε κνξθή ησλ θακππιώλ (κνλάδεο 6).    

  Μνλάδεο 10 
ΑΠΑΝΣΖΖ Γ4.  

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ Ι: Άηνκν β ζην νπνίν ρνξεγήζεθε νξόο 

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΙΙ: Άηνκν α ην νπνίν είρε εκβνιηαζηεί 

ην άηνκν Β ηε ζηηγκή ηεο κόιπλζεο εκθαλίδεηαη μαθληθά κεγάιε πνζόηεηα 

αληηζσκάησλ ιόγν ηεο ρνξήγεζεο νξνύ αληηζσκάησλ.  Η δξάζε ησλ 

αληηζσκάησλ ηνπ νξνύ είλαη άκεζε αιιά ε δηάξθεηα ηνπο παξνδηθή.  Η 



 

 

πνζόηεηα ησλ αληηζσκάησλ θζίλεη ζηαδηαθά. Η ρνξήγεζε νξνύ απνηειεί 

ηερλεηό ηξόπν παζεηηθήο αλνζίαο. 

ην άηνκν α ε πνζόηεηα ησλ αληηζσκάησλ αξρίδεη λα απμάλεη ζηαδηαθά κεηά 

ηε ζηηγκή ηεο κόιπλζεο. Σν άηνκν είρε απνθηήζεη ελεξγεηηθή αλνζία ζην 

παξειζόλ κε ηνλ εκβνιηαζκό ηνπ απνθηώληαο έηζη θύηηαξα κλήκεο θάλνληαο 

πξσηνγελή απόθξηζε .Έηζη ηώξα ηε ζηηγκή ηεο κόιπλζεο έρνληαο δηαζέζηκα 

ηα θύηηαξα κλήκεο ν νξγαληζκόο ηνπ εθηειεί δεπηεξνγελή απόθξηζε. 

 

 


