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ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ  

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΛΥΚΕΙΟ 
 
 
ΘΕΜΑ Α.  
 
Α1=β 
Α2=δ 
Α3=δ 
Α4=β 
Α5=α 
 
ΘΕΜΑ Β. 
 
Β1. 

Η πολιοµυελίτιδα οφείλεται σε ιό και ο ιός της πολιοµυελίτιδας προσβάλει τα νευρικά 
κύτταρα του νωτιαίου µυελού. 

Το εµβόλιο έχει ως αποτέλεσµα την επίτευξη ενεργητικής ανοσίας µε τεχνητό τρόπο. 
Περιέχει νεκρούς ή εξασθενηµένους µικροοργανισµούς ή  τµήµατά τους. Το εµβόλιο, όπως θα 
έκανε και ο ίδιος ο µικροοργανισµός, ενεργοποιεί τον ανοσοβιολογικό µηχανισµό, για να παράγει 
αντισώµατα και κύτταρα µνήµης. Το άτοµο που εµβολιάζεται δεν εµφανίζει συνήθως τα 
συµπτώµατα της ασθένειας και φυσικά δεν τη µεταδίδει. 

Την επόµενη φορά που ο οργανισµός θα έρθει σε επαφή µε τον ιό της πολιοµυελίτιδας θα 
πραγµατοποιηθεί δευτερογενής ανοσοβιολογική απόκριση.  
Σελ. 39 σχολικού: «Η δευτερογενής ανοσοβιολογική απόκριση… έως … δεν αντιλαµβάνεται ότι 
µολύνθηκε». 
 
Β2. 

Σελ. 85 σχολικού βιβλίου: «Με τη βιοµηχανική επανάσταση … έως … για το κλίµα του 
πλανήτη». 

Οι φωτοσυνθετικοί οργανισµοί του πλανήτη µπορούν επίσης να µειωθούν µε την 
ερηµοποίηση των οικοσυστηµάτων που οφείλεται στην όξινη βροχή, στην αποψίλωση όπως στην 
περίπτωση των τροπικών δασών, στις πυρκαγιές και στην υπερβόσκηση. 
 
Β3. 

Σελ. 47 σχολικού βιβλίου: «Ο ΗΙV ανήκει στους ρετροϊούς … έως … λιποπρωτεινικής 
φύσης έλυτρο». 
 
Β4. 

Σελ. 47 σχολικού βιβλίου: «∆εν έχει αποδειχθεί µετάδοση του ιού … έως σελ. 48 … Η 
χρήση προφυλακτικού κατά τη σεξουαλική επαφή…». 
 
 
 
 



 

 

 
 
ΘΕΜΑ Γ. 
 
Γ1.  
 Η διαδικασία µε την οποία οι οργανισµοί που είναι περισσότερο προσαρµοσµένοι στο 
περιβάλλον τους επιβιώνουν και αναπαράγονται περισσότερο από τους λιγότερο προσαρµοσµένους 
ονοµάστηκε από το ∆αρβίνο φυσική επιλογή. 
 Η θεωρία του ∆αρβίνου προσέφερε µια απλή αλλά πειστική εξήγηση για την ποικιλία των 
ειδών στη Γη. Επειδή οι διάφορες περιοχές έχουν διαφορετικές συνθήκες και διαφορετικές 
ευκαιρίες επιβίωση, διαφορετικοί οργανισµοί επιλέγονται από τη φυσική επιλογή ως πιο 
προσαρµοσµένοι στο συγκεκριµένο περιβάλλον. 
 Εναλλακτικά θα µπορούσε να αναπτυχθεί η ενότητα 3.1.4 του τρίτου κεφαλαίου σελ. 129 
στην οποία αναφέρεται ότι η φυσική επιλογή δρα στον πληθυσµό και ότι είναι τοπικά 
προσδιορισµένη. 
 
Γ2. 

Στο θέµα Γ2 πρέπει να αναπτυχθούν τόσο οι παρατηρήσεις όσο και τα συµπεράσµατα της 
θεωρίας του ∆αρβίνου από τις σελίδες 125 και 126 του σχολικού βιβλίου. 
 
Γ3. 

Σελ. 72 του σχολικού βιβλίου «Ο όρος ποικιλότητα … έως και … σελ. 73 σχολικού … δεν 
απειλεί άµεσα τα είδη που τρέφονται από αυτό». 

 
 
ΘΕΜΑ ∆. 
 
∆1.  

Καθώς όλοι οι οργανισµοί τρέφονται αποκλειστικά µε οργανισµούς του προηγούµενου 
τροφικού επιπέδου ισχύουν τα εξής: σελ. 77 σχολικού «Η ενέργεια µε τη µορφή … έως και … 
µειώνεται η βιοµάζα του». 
Συνεπώς : 
Παραγωγοί: οργανισµός Γ µε 300000 Κg βιοµάζα 
Καταναλωτής 1ης τάξης: οργανισµός Β µε 30000 Κg βιοµάζα 
Καταναλωτής 2ης τάξης: οργανισµός ∆ µε 3000 Κg βιοµάζα 
Καταναλωτής 3ης τάξης: οργανισµός Α µε 300 Κg βιοµάζα 
 
∆2. 

Η ενέργεια στο 2ο τροφικό επίπεδο θα είναι: 8 710
10 KJ 10 KJ

100
=i . 

Μεταξύ δευτέρου και τρίτου τροφικού επιπέδου χάνεται το 90% της ενέργειας του δευτέρου. 

Άρα χάνεται ποσό ενέργειας: 7 690
10 KJ 9 10 KJ

100
=i i  

Αυτό οφείλεται στο ότι: σελ. 77 σχολικού «Ένα µέρος της χηµικής ενέργειας µετατρέπεται 
µε την … έως και … τα οποία αποικοδοµούνται».  



 

 

 
 
∆3.  
 Η εξάλειψη των καταναλωτών β τάξης θα έχει ως αποτέλεσµα αφενός την εξάλειψη των 
καταναλωτών γ΄ τάξης, διότι δεν έχουν εναλλακτική πηγή τροφής και αφετέρου την υπέρµετρη 
αύξηση των καταναλωτών α΄τάξης οι οποίοι δεν θα καταναλώνονται πλέον από τους καταναλωτές 
β΄τάξης. 
 Η υπέρµετρη αύξηση των καταναλωτών α΄τάξης θα είχε σαν αποτέλεσµα την µεγάλη 
µείωση των παραγωγών λόγω υπερβόσκησης. ∆ιακόπτεται συνεπώς η ροή ενέργειας προς τους 
κορυφαίους καταναλωτές του οικοσυστήµατος, κάτι που αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη 
διατήρηση των οικοσυστηµάτων. 
 Θα µπορούσαν επιπλέον να αναπτυχθούν τα τµήµατα του βιβλίου: α)Ερηµοποίηση σελ. 101 
σχολικού βιβλίου και β) Ισορροπία οικοσυστηµάτων σελ. 72 σχολικού βιβλίου 
 
 
 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
 
Χάλκος ∆. 
 


