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ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ  

ΗΜΕΡΗΣΙΟ 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. 

Η καµπύλη Α απεικονίζει την ποσότητα του διαλυµένου οξυγόνου και η καµπύλη Β 
απεικονίζει την ποσότητα των αποικοδοµητών. 

Στο σηµείο διοχέτευσης των αποβλήτων του ξενοδοχείου δηµιουργείται το φαινόµενο του 
ευτροφισµού. 

Σελ. 108 του σχολικού βιβλίου «Τα αστικά λύµατα … έως και … σελ. 109 … των 
βακτηρίων που την καταναλώνουν. 
 
∆2. 

 Η καµπύλη Α απεικονίζει τη µεταβολή της συγκέντρωσης των οξειδίων του αζώτου και η 
καµπύλη Β του όζοντος 
 Τα οξείδια του αζώτου συγκαταλέγονται στους πρωτογενείς ρύπους που συµβάλλουν στη 
δηµιουργία του φωτοχηµικού νέφους. Σελ. 105 σχολικού « Το νέφος του Λος Άντζελες,… έως και 
… το νιτρικό υπεροξυακετίλιο (PAN)». 
 Καθώς το όζον αποτελεί προϊόν αντίδρασης των πρωτογενών ρύπων, όπως τα οξείδια του 
αζώτου, µε  το οξυγόνο της ατµόσφαιρας, κάτω από την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας, η 
συγκέντρωση του ρύπου στην ατµόσφαιρα αυξάνεται µετά την αύξηση της συγκέντρωσης των 
οξειδίων του αζώτου και κυρίως τις ώρες της ηµέρας µε έντονη ηλιοφάνεια. Συνεπώς αυτό 
απεικονίζεται στην καµπύλη Β.     



 

 

 
 
∆3.  

Τα οξείδια του αζώτου προκαλούν καταστροφές στους ιστούς των πνευµόνων και 
εξασθενίζουν την αντίσταση του οργανισµού στην πνευµονία, ενώ η έκθεση, για µεγάλο χρονικό 
διάστηµα, σε χαµηλές συγκεντρώσεις τους είναι υπεύθυνη για την πρόκληση εµφυσήµατος. 

 
 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  
 
Χάλκος ∆. 
 


