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ΠΑΡΑΚΔΤΖ 20 ΜΑΪΟΤ 2016 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΒΗΟΛΟΓΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ

ΘΔΜΑ Α
Α1 = γ , Α2 = β , Α3 = β , Α4 = β , Α5 = γ
ΘΔΜΑ Β
Β1)

Β2)
Α. Ρύπανση είλαη ε επηβάξπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο κε θάζε παξάγνληα (
ξύπν) πνπ έρεη βιαπηηθέο επηδξάζεηο ζηνπο νξγαληζκνύο.
Β. Η είζνδνο ελόο παζνγόλνπ κηθξννξγαληζκνύ ζηνλ νξγαληζκό ηνπ
αλζξώπνπ νλνκάδεηαη μόλυνση.

Β3): Σει. 85 ζρνιηθνύ βηβιίνπ: « Παξέκβαζε ηνπ αλζξώπνπ ζηνλ θύθιν
ηνπ άλζξαθα»
 Η ζπζηεκαηηθή ρξήζε νξπθηώλ θαπζίκωλ

 Η θαηαζηξνθή ηωλ δαζώλ, ιόγω πινηόκεζεο είηε ιόγω ηωλ
εθρεξζώζεωλ

Β4): Σει. 48 ζρνιηθνύ βηβιίνπ: « Ο έιεγρνο ηνπ αίκαηνο……… θαηά ηε
ζεμνπαιηθή επαθε»

ΘΔΜΑ Γ

Γ1) : Βηνθνηλόηεηα 1 : ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ IV
Βηνθνηλόηεηα 2 : ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ I
Βηνθνηλόηεηα 3 : ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ III
Βηνθνηλόηεηα 4 : ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ II
Γ2) Α1: Καηαλαιωηήο 2εο ηάμεο
Β1: Καηαλαιωηήο 1εο ηάμεο
Γ1: Παξαγωγόο
Γ1: Απνηθνδνκεηήο

Γ3) : Σει. 70 ζρνιηθνύ: “ Οη νξγαληζκνί πνπ δνπλ ζε έλα
νηθνζύζηεκα... ( δηνμείδηo ηνπ άλζξαθα θαη λεξό ) “.
Σει. 70 ζρνιηθνύ: “ Οη εηεξόηξνθνη νξγαληζκνί δηαθξίλνληαη...κε
άιια ζαξθνθάγα “

Σει. 70 ζρνιηθνύ: Σηνπο απνηθνδνκεηέο αλήθνπλ...ζώκαηα λεθξώλ
νξγαληζκώλ”.
Τα βέιε δείρλνπλ ηε ξνή ελέξγεηαο αλάκεζα ηνπο νξγαληζκνύο.
Γ4) Σωζηό θπινγελεηηθό δέληξν είλαη ην δέληξν 1.
Α= πηελό 1
Β= πηελό 2
Γ= ζειαζηηθό 2

Γ5) Ο θνηλόο πξόγνλνο ηωλ ζειαζηηθώλ είδνπο 1 θαη 2 έδεζε πξηλ από 50
εθαηνκκύξηα ρξόληα, θάηη πνπ θαίλεηαη από ην ζεκείν ηνκήο ηωλ θιάδωλ
ηνπ.

ΘΔΜΑ Γ
Γ1) Σει. 23 ζρνιηθνύ: “ Πνιιά βαθηήξηα...ζπγθεθξηκέλα όξγαλα. “

Γ2) Αλήθνπλ ζηηο εμωηνμίλεο, νη νπνίεο δηαζπείξνληαη κε ηελ
θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο ζην εζωηεξηθό ηνπ αλζξώπηλνπ
νξγαληζκνύ.

Γ3) Ο νξόο πεξηέρεη έηνηκα αληηζώκαηα γηα ην βαθηήξην, ηα νπνία
έρνπλ παξαρζεί ζε θάπνην άιιν άηνκν ή δών.

Γ4) Τν εκβόιην όπωο ζα έθαλε θαη ν ίδηνο ν κηθξννξγαληζκόο,
ελεξγνπνηεί ην αλνζνβηνινγηθό ζύζηεκα, γηα λα παξαγάγεη
αληηζώκαηα θαη θύηηαξα κλήκεο. Τν άηνκν πνπ είρε εκβνιηαζηεί,
όηαλ κνιύλεηαη από ην βαθηήξην ηνπ ηεηάλνπ θάλεη δεπηεξνγελή
αλνζνβηνινγηθή απόθξηζε. Σηελ πεξίπηωζε απηή ελεξγνπνηνύληαη
ηα θύηηαξα κλήκεο, μεθηλά ακέζωο ε έθξηζε αληηζωκάηωλ θαη έηζη

δελ πξνιαβαίλνπλ λα εκθαληζηνύλ ηα ζπκπηώκαηα ηεο αζζέλεηαο.
Άξα ζην άηνκν Α αληηζηνηρεί ην δηάγξακκα II.
Καηά ηε ρνξήγεζε ηνπ νξνύ, ηα αληηζώκαηα απμάλνληαη ζηνλ
νξγαληζκό άκεζα, αιιά ε δηάξθεηα ηεο δξάζεο ηνπο είλαη παξνδηθή.
Άξα ζην άηνκν Β αληηζηνηρεί ην δηάγξακκα I.
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