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ΒΗΟΛΟΓΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ 

 

ΘΔΜΑ Α 

Α1 γ 

Α2 α 

Α3 β 

Α4 β 

Α5 δ 

 

ΘΔΜΑ Β  

Β1. Σν γελεηηθό πιηθό ελόο ηνύ είλαη είηε DNAείηε RNAθαη δηαζέηεη πιεξνθνξίεο γηα ηε 

ζύλζεζε ηωλ πξωηεϊλώλ ηνπ πεξηβιήκαηνο αιιά θαη ηε ζύλζεζε θάπνηωλ ελδύκωλ 

απαξαίηεηωλ γηα ηνλ πνιιαπιαζηαζκό ηνπ. ηελ πεξίπηωζε ηωλ ξεηξνϊώλ γηα παξάδεηγκα, 

όπωο είλαη ν HIV, ζπληίζεηαη ην έλδπκν αληίζηξνθε κεηαγξαθάζε. 

Β2. 

ει.13 ζρνιηθνύ βηβιίνπ: «Οξηζκέλα βαθηήξηα.. ζει.14… ην θαζέλα έλα βαθηήξην.» 

Β3 

ει. 47 ζρνιηθνύ βηβιίνπ: « ηνλ νξγαληζκό ηνπ αλζξώπνπ… ζθεπώλ θαγεηνύ». 

Β4 

ει. 71 ζρνιηθνύ βηβιίνπ: « ηνπο απνηθνδνκεηέο… θπηηθνύο νξγαληζκνύο». 

Β5. ει.119 ζρνιηθνύ βηβιίν: «Ζ βηνινγία.. ζει. 120.. πξνγελέζηεξνη νξγαληζκνί.» 

 

 

 



 

 

ΘΔΜΑ Γ 

Γ1. 

 Καηά ηε κόιπλζε γηα δεύηεξε θνξά από ηνλ ίδην ηό πξαγκαηνπνηείηαη δεπηεξνγελήο 

αλνζνβηνινγηθή απόθξηζε, ζπλεπώο αληηζηνηρεί ην δηάγξακκα 3. Παξαηεξείηαη 

άκεζε παξαγωγή αληηζωκάηωλ από ηα θύηηαξα κλήκεο, γξήγνξε παξαγωγή 

αληηζωκάηωλ θαη ζε κεγάιε πνζόηεηα. 

Γ2. 

Πξόθεηηαη γηα ην δηάγξακκα 2. Σν εκβόιην πεξηέρεη λεθξνύο ή εμαζζελεκέλνπο 

κηθξννξγαληζκνύο ή ηκήκαηα ηνπο. Μεηά ηε ρνξήγεζή ηνπ ηα αληηγόλα παξακέλνπλ 

ζηαζεξά ζε πνζόηεηα ζηνλ νξγαληζκό. Όηαλ ν νξγαληζκόο αξρίδεη λα παξάγεη 

αληηζώκαηα γηα ηελ αληηκεηώπηζή ηνπο πεξίπνπ ηελ 5
ε
 εκέξα, ηόηε κεηώλνληαη θαη 

θαηαζηξέθνληαη νινθιεξωηηθά. 

Γ3. 

Πξόθεηηαη γηα ην δηάγξακκα 1. Σν εκβόιην όπωο ζα έθαλε θαη ν ίδηνο ν 

κηθξννξγαληζκόο ελεξγνπνηεί ηνλ αλνζνβηνινγηθό κεραληζκό. πλεπώο, πξνθαιεί 

πξωηνγελή αλνζνβηνινγηθή απόθξηζε θάηη πνπ θαίλεηαη ζην δηάγξακκα 1 από ηελ 

θαζπζηέξεζε ζηελ παξαγωγή ηωλ αληηζωκάηωλ. 

Γ4. 

Ο νξγαληζκόο: 

Α) Δίρε κνιπλζεί κε ην αληηγόλν ζην παξειζόλ κε θπζηθό ηξόπν. πλεπώο, 

πξαγκαηνπνηεί δεπηεξνγελή αλνζνβηνινγηθή απόθξηζε. ει.39 ζρνιηθνύ βηβιίνπ: 

«Καηά ηε δεπηεξνγελή αλνζνβηνινγηθή απόθξηζε… κνιύλζεθε». 

Β) Δίρε δερηεί κηα πνζόηεηα εκβνιίνπ γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν κηθξννξγαληζκό. ει.39 

ζρνιηθνύ βηβιίνπ « Σν εκβόιην, όπωο ζα… ηε κεηαδίδεη» 

Γ) Απόθηεζε παζεηηθή αλνζία κε ηερλεηό ηξόπν κε ηε ρνξήγεζε νξνύ πνπ πεξηέρεη 

έηνηκα αληηζώκαηα ηα νπνία έρνπλ παξαρζεί ζε θάπνην άιιν άηνκν ή δών. 

Δπίζεο, ζα κπνξνύζακε λα αλαθέξνπκε όηη ν παζνγόλνο κηθξννξγαληζκόο 

αληηκεηωπίζηεθε από ηνπο εζωηεξηθνύο κε εηδηθνύο ακπληηθνύο κεραληζκνύο θαη δελ 

θαηάθεξε λα εγθαηαζηαζεί ζηνλ νξγαληζκό θαη λα πξνθαιέζεη ινίκωμε. 

ΘΔΜΑ Γ 

Γ1 

Ζ ηξνθηθή αιπζίδα ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ζα είλαη: 

Γέληξν -> Κνπλέιηα -> Γεξάθηα -> Πξωηόδωα 



 

 

Όηαλ ζε έλα νηθνζύζηεκα ππάξρνπλ παξαζηηηθέο ηξνθηθέο ζρέζεηο ηόηε ν πιεζπζκόο 

ηωλ αλώηεξωλ ηξνθηθώλ επηπέδωλ γίλεηαη κεγαιύηεξνο από ηνλ πιεζπζκό ηωλ 

θαηωηέξωλ. 

Ζ ππξακίδα πιεζπζκνύ ζα είλαη: 

 

Γ2. 

1 θνπλέιη δπγίδεη 1 kg 

200 θνπλέιηα δπγίδνπλ x; 

200x kg  

Έρεη ππνινγηζηεί όηη κόλν ην 10% ηεο ελέξγεηαο ελόο ηξνθηθνύ επηπέδνπ πεξλάεη ζην 

επόκελν, θαζώο ην 90% ράλεηαη. 

Ζ ίδηα πηωηηθή ηάζε ηεο ηάμεο ηνπ 90% εκθαλίδεηαη θαη ζηηο ηξνθηθέο ππξακίδεο 

βηνκάδαο. 

πλεπώο:  

Βηνκάδα δέληξωλ: 10 200 2000kg kg   

Βηνκάδα γεξαθηώλ: 200 10 20kg kg   

Βηνκάδα πξωηόδωωλ: 20 10 2kg kg   

 

ΠΤΡΑΜΗΓΑ ΒΗΟΜΑΕΑ 



 

 

 

10 γεξάθηα δπγίδνπλ 20 kg  

1 γεξάθη δπγίδεη x; 

20
2

10
x kg   

Μέζε βηνκάδα γεξαθηνύ =2 kg. 

Γ3 

Ζ εμήγεζε ηνπ θαηλνκέλνπ βξίζθεηαη ζηε δξάζε ηεο θπζηθήο επηινγήο. 

Πξηλ ηελ κεηαλάζηεπζε ηα ζθνπξόρξωκα θνπλέιηα δηαθξίλνληαλ δπζθνιόηεξα από 

ηνπο ζεξεπηέο ηνπο, ηα γεξάθηα, ζε ζρέζε κε ηα αλνηρηόρξωκα.  

Γηα ην ιόγν απηό επηθξάηεζαλ ζηνπο ηνπηθνύο πιεζπζκνύο ηωλ θνπλειηώλ, αθνύ 

είραλ κεγαιύηεξεο πηζαλόηεηεο επηβίωζεο θαη κεηαβίβαζεο ηνπ ραξαθηεξηζηηθνύ 

ηνπο ( ζθνύξν ηξίρωκα ) ζηηο επόκελεο γεληέο από ηα αλνηρηόρξωκα. 

Μεηά ηε κεηαλάζηεπζε, ε δξάζε ηεο θπζηθήο επηινγήο, αληηζηξάθεθε. 

Σν πξνζαξκνζηηθό πιενλέθηεκα ην είραλ πιένλ ηα αλνηρηόρξωκα θνπλέιηα πνπ ήηαλ 

πεξηζζόηεξν δπζδηάθξηηα από ηα ζθνπξόρξωκα. 

Έηζη βαζκηαία άξρηζαλ λα επηθξαηνύλ αξηζκεηηθά, θαζώο επηβίωλαλ πεξηζζόηεξν θαη 

κεηαβίβαζαλ κε κεγαιύηεξε ζπρλόηεηα ην ρξεκαηηζκό ηνπο ζηηο επόκελεο γεληέο από 

ηα ζθνπξόρξωκα. 

Δπιμέλεια: Υάιθνο Γ. 

 

 

 


