
 
 

 

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ΄ ΣΑΞΖ  

ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΚΑΗ ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Β΄)  
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ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΒΗΟΛΟΓΗΑ  

ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ  

ΤΝΟΛΟ ΔΛΗΓΩΝ: ΠΔΝΣΔ (5)  

ΘΔΜΑ Α 

Να γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηνλ αξηζκό θάζε κίαο 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. Σν ηξππαλόζσκα πξνθαιεί  

α. εινλνζία  

β. αζζέλεηα ηνπ ύπλνπ  

γ. δπζεληεξία  

δ. πλεπκνλία.  

Μονάδες 5  
Α2. Σα θαγνθύηηαξα παξάγνληαη  

α. ζην λσηηαίν κπειό  

β. ζην ζύκν αδέλα  

γ. ζηνπο ιεκθαδέλεο  

δ. ζηνλ εξπζξό κπειό ησλ νζηώλ.  

Μονάδες 5  

Α3.Σν ζπκπιήξσκα θαη ε πξνπεξδίλε ζπκβάιινπλ ζηελ θαηαπνιέκεζε 

α. ησλ ηώλ  

β. ησλ βαθηεξίσλ  

γ. ησλ κπθήησλ  

δ. όισλ ησλ παζνγόλσλ κηθξννξγαληζκώλ.  

Μονάδες 5  
Α4. Σα ληηξνπνηεηηθά βαθηήξηα κεηαηξέπνπλ  

α. ηα ληηξηθά ηόληα ζε κνξηαθό άδσην  

β. ηελ ακκσλία ζε ληηξηθά ηόληα  

γ. ην αηκνζθαηξηθό άδσην ζε ληηξηθά ηόληα  

δ. ηηο αδσηνύρεο νξγαληθέο ελώζεηο ζε ακκσλία.  

Μονάδες 5  

Α5. Σα δάθξπα πεξηέρνπλ  

α. ιπζνδύκε  

β. γαιαθηηθό νμύ  

γ. ιηπαξά νμέα  

δ. πδξνρισξηθό νμύ.  

    Μονάδες 5 

ΘΔΜΑ Β 
Β1. ε πνηα θαηεγνξία παζνγόλσλ κηθξννξγαληζκώλ αλήθεη ην κηθξόβην πνπ πξνθαιεί ηελ 

πνιηνκπειίηηδα θαη πνηα θύηηαξα ηνπ αλζξώπνπ πξνζβάιιεη (κνλάδεο 2);  

Να εμεγήζεηε πώο ζα πξνζηαηεπηεί ν νξγαληζκόο ελόο αλζξώπνπ, ν νπνίνο έξρεηαη ζε επαθή 

κε ην κηθξόβην ηεο πνιηνκπειίηηδαο, αλ θαηά ην παξειζόλ είρε θάλεη εκβόιην γηα ηελ αζζέλεηα 

απηή (κνλάδεο 5).  

Μονάδες 7  
Β2. Να εμεγήζεηε πνηεο αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο ζπκβάιινπλ ζηε βαζκηαία αύμεζε ηνπ 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηελ αηκόζθαηξα.  

Μονάδες 6  
Β3. Να πεξηγξάςεηε ηε δνκή ηνπ ηνύ ηεο επίθηεηεο αλνζνινγηθήο αλεπάξθεηαο (HIV).  

Μονάδες 8  



 
 

 

Β4. Πνηεο πξνθπιάμεηο ζπκβάιινπλ ζηνλ πεξηνξηζκό ηεο κεηάδνζεο ηεο λόζνπ πνπ 

πξνθαιείηαη από ηνλ HIV;  

Μονάδες 4  

ΘΔΜΑ Γ 
ε κηα ιίκλε δεη έλαο πιεζπζκόο πέζηξνθαο. Μεηά από κία βίαηε γεσινγηθή δξαζηεξηόηεηα ε 

ιίκλε ρσξίζηεθε ζε δύν κηθξόηεξεο, κε απνηέιεζκα ν αξρηθόο πιεζπζκόο πέζηξνθαο λα 

ρσξηζηεί ζε δύν νκάδεο. Ζ θάζε νκάδα αληηκεηώπηζε δηαθνξεηηθέο πεξηβαιινληηθέο πηέζεηο, 

νη νπνίεο, κεηά ηελ πάξνδν κεγάιεο ρξνληθήο πεξηόδνπ, νδήγεζαλ ζηελ αλάπηπμε 

δηαθνξεηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ζηνλ θαζέλα από ηνπο δύν πιεζπζκνύο.  

 

Γ1. Πώο δηθαηνινγνύληαη νη δηαθνξέο ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ κεηαμύ ησλ δύν πιεζπζκώλ;  

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο ζύκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ Γαξβίλνπ.  

Μονάδες 7  
Γ2. Να δηθαηνινγήζεηε αλ ε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ κπνξεί λα νδεγήζεη ζην 

ζρεκαηηζκό λέσλ εηδώλ.  

Μονάδες 10  
Γ3. Δάλ κεηά ηελ πάξνδν κεγάιεο ρξνληθήο πεξηόδνπ, ζηε ιίκλε Α δνπλ 15 είδε ςαξηώλ, ελώ 

ζηε ιίκλε Β κόλν 3 είδε ςαξηώλ, λα εμεγήζεηε πνην από ηα δύν νηθνζπζηήκαηα ζα είλαη πην 

ηζνξξνπεκέλν.  

Μονάδες 8  

ΘΔΜΑ Γ 
Γ1. Έλα μελνδνρείν πνπ βξίζθεηαη ζε κηα παξαπνηάκηα πεξηνρή δηνρεηεύεη ηα απόβιεηα ησλ 

απνρεηεύζεώλ ηνπ ζην πνηάκη, ζεσξώληαο όηη δελ ξππαίλεη ην λεξό ηνπ πνηακνύ. Οη 

κεηξήζεηο πνπ έγηλαλ, ηόζν ηεο πνζόηεηαο ηνπ νμπγόλνπ όζν θαη ηεο πνζόηεηαο ησλ 

απνηθνδνκεηώλ ζην λεξό, απεηθνλίδνληαη ζηελ παξαθάησ γξαθηθή παξάζηαζε κε ηηο 

θακπύιεο Α θαη Β. 

 
 

 

 Πνηα θακπύιε απεηθνλίδεη ηελ πνζόηεηα ηνπ δηαιπκέλνπ νμπγόλνπ θαη πνηα θακπύιε 

απεηθνλίδεη ηελ πνζόηεηα ησλ απνηθνδνκεηώλ (μονάδες 2);  

Να εμεγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο (μονάδες 8).  

Μονάδες 10  



 
 

 

Γ2. Σα παξαθάησ δηαγξάκκαηα απεηθνλίδνπλ ηε κεηαβνιή ηεο ζπγθέληξσζεο δύν αέξησλ 

ξύπσλ, ηνπ όδνληνο θαη ησλ νμεηδίσλ ηνπ αδώηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ελόο εηθνζηηεηξαώξνπ ζην 

θέληξν ηεο Αζήλαο.  

 

 
Πνηα θακπύιε απεηθνλίδεη ηε κεηαβνιή ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ όδνληνο θαη πνηα ηε κεηαβνιή 

ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ νμεηδίσλ ηνπ αδώηνπ (μονάδες 2);  

Να εμεγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο (μονάδες 8).  

Μονάδες 10  

Γ3. Να αλαθέξεηε πνηα πξνβιήκαηα πγείαο πξνθαινύλ ηα νμείδηα ηνπ αδώηνπ ζηνλ άλζξσπν.  

Μονάδες 5 

  

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ 

 

 

ΘΔΜΑ Α 

Α1. β 

Α2. δ 

Α3. δ 

Α4. β 

Α5. α 

 

ΘΔΜΑ Β 

Β1. IO/ πξνζβάιεη λεπξηθά θύηηαξα ηνπ ΝΩΣΗΑΗΟΤ κπεινύ 

       ει. 39 ΔΜΒΟΛΗΟ δειαδή ν άλζξσπνο έρεη ηερλεηή ελεξγεηηθή αλνζία νπόηε εθδειώλεη 

δεπηεξνγελή αλνζνβηνινγηθή απόθξηζε 

Β2. ει. 85 ζρ. βηβιίνπ. «Παξέκβαζε Σνπ αλζξώπνπ ζηνλ θύθιν ηνπ άλζξαθα» 



 
 

 

Β3. ει. 47 ζρ. βηβιίνπ «Γνκή ηνπ ηνύ» 

Β4. ει. 47 « γηα λα πεξηνξηζηεί…θαηά ηε ζεμνπαιηθή επαθή» 

 

ΘΔΜΑ Γ 

 

Γ1. ει. 126 ζρ. βηβιίνπ νξηζκόο θπζηθήο επηινγήο & «Δπεηδή νη δηαθνξέο…ζην 

ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ» 

       ει. 129 ζρ. βηβιίνπ «Πξέπεη επίζεο λα ηνληζηεί…άιιε ρξνληθή ζηηγκή» 

Γ2. Ναη κπνξεί λα ππάξμεη εηδνγέλεζε ζει. 126 3
ε
/4

ε
 παξαηήξεζε θαη 2

ν
/3

ν
 ζπκπέξαζκα 

Γ3. Ζ ιίκλε Α κε ηα 15 είδε ςαξηώλ γηαηί ζπγθξηηηθά κε ηε ιίκλε Β παξνπζηάδεη κεγαιύηεξε 

πνηθηιόηεηα. ει. 72 ζρ. βηβιίνπ «Ο όξνο πνηθηιόηεηα…ηα είδε πνπ ηξέθνληαη από απηό» 

 

ΘΔΜΑ Γ 

Γ1. Α. ΟΞΤΓΟΝΟ 

       Β. ΑΠΟΗΚΟΓΟΜΖΣΔ 

Αλάιπζε επηξνθηζκνύ (ζει. 110 ζρ. βηβιίνπ) ζε ΚΟΝΣΗΝΖ απόζηαζε από αγσγό 

έληνλν ην θαηλόκελν άξα ειάηησζε νμπγόλνπ θαη αύμεζε απνηθνδνκεηώλ ελώ απηό 

αληηζηξέθεηαη όζν απνκαθξύλεηαη θαλείο από ηνλ απνρεηεπηηθό αγσγό θαη αηνλεί ην 

θαηλόκελν ηνπ επηξνθηζκνύ. 

 

Γ2. Κακπύιε Α. ΟΞΔΗΓΗΑ ΑΕΩΣΟΤ 

       Κακπύιε Β. ΟΕΟΝ 

   Σν νμείδηα ηνπ αδώηνπ είλαη ΠΡΩΣΟΓΔΝΔΗ ξύπνη άξα απειεπζεξώλνληαη ζηελ 

αηκόζθαηξα θαηά ηε ιεηηνπξγία ησλ κεραλώλ εζσηεξηθήο θαύζεο. 

   ηελ αηκόζθαηξα, νη πξσηνγελείο ξύπνη αληηδξνύλ κε ην νμπγόλν κέζσ ηεο ειηαθήο 

αθηηλνβνιίαο ζρεκαηίδνληαο θαη άιινπο αέξηνπο ξύπνπο νη νπνίνη ραξαθηεξίδνληαη σο 

ΓΔΤΣΔΡΟΓΔΝΔΗ. Σέηνην ξύπν απνηειεί ην όδνλ. 

   ύκθσλα κε ηα πξναλαθεξόκελα νη πξσηνγελείο ξύπνη εθιύνληαη θαη ΔΠΔΣΑΗ ε 

ζύλζεζε ησλ δεπηεξνγελώλ. Ζ ζύλζεζε απηή απαηηεί ειηαθή αθηηλνβνιία άξα 

επλνείηαη  κεηά ηε 10
ε
 πξστλή θαη κεγηζηνπνηείηαη ηηο κεζεκβξηλέο ώξεο, δηάζηεκα 

θαηά ην νπνίν ε έληαζε ηνπ ειηαθνύ θσηόο είλαη ηζρπξή.  

   Γη’ απηό θαη ε θακπύιε Β αληηζηνηρεί ζην δεπηεξνγελή ξύπν δειαδή ην όδνλ. 

Πξνθαλώο, ε θακπύιε Α αληηζηνηρεί ζηα νδείδηα ηνπ αδώηνπ (θαη γεληθά ζε 

πξσηνγελή ξύπν). Αξρίδνληαο ε εκέξα άξα θαη ε αλζξώπηλε δξαζηεξηόηεηα 

εληαηηθνπνηείηαη θαη ε ρξήζε νξπθηώλ θαπζίκσλ: π.ρ. ρξήζε απηνθηλήησλ γηα 

κεηαθηλήζεηο πξνο ηελ εξγαζία, ην ζρνιείν θιπ. Δπνκέλσο απμάλεηαη ε έθιπζε 

πξσηνγελώλ ξύπσλ ηηο πξώηεο πξστλέο ώξεο. ηε ζπλέρεηα επεηδή νη αύμεζε ζηελ 

έληαζε ηεο θσηεηλήο αθηηλνβνιίαο επλνεί ηελ παξαγσγή δεπηεξνγελώλ ξύπσλ νη 

πξσηνγελείο ειαηηώλνληαη θαζώο κέξνο απηώλ κεηαηξέπεηαη ζε δεπηεξνγελείο 

ξύπνπο. Μεηά ηηο εξγάζηκεο ώξεο ε εθπνκπή πξσηνγελώλ ξύπσλ πεξηνξίδεηαη γηαηί 

πεξηνξίδνληαη θαη δξαζηεξηόηεηεο πνπ απαηηνύλ ρξήζε νξπθηώλ θαπζίκσλ.  

 

Γ3. ει. 105 «Σα νμείδηα ηνπ αδώηνπ πξνθαινύλ θαηαζηξνθέο…εκθπζήκαηνο» 

  
 

ΔΠΗΜΈΛΔΗΑ ΘΔΜΑΣΩΝ 

ΚΥΡΑΓΙΑΝΝΗ  ΤΑΝΙΑ 
 

 

 


