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ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ Α
Να γπάτεηε ζηο ηεηπάδηο ζαρ ηον απηζµό θαζεµίαρ από ηηρ παπαθάηυ εµηηειείρ πποηάζεηρ Α1
έυρ Α5 θαη, δίπια, ηο γπάµµα πος ανηηζηοησεί ζηε ιέξε ή ζηε θπάζε ε οποία ζςµπιεπώνεη
ζυζηά ηεν εµηηειή ππόηαζε.
Α1.
Σεξοςαιηθώρ µεηαδηδόµενο νόζεµα είναη ε
α. ειονοζία
β. σοιέπα
γ. ζύθηιε
δ. ποιηοµςειίηηδα.
Μονάδερ 5
Α2.
Κένηπο αηµοηηοίεζερ αποηειεί ο
α. επςζπόρ µςειόρ ηυν οζηών
β. ζύµορ αδέναρ
γ. νυηηαίορ µςειόρ
δ. πνεύµοναρ.
Μονάδερ 5
A3.
Το θαηνόµενο ηερ βηοζςζζώπεςζερ µποπεί να πποθιεζεί από
α. νηηπηθά άιαηα
β. ενηοµοθηόνο
γ. θυζθοπηθά άιαηα
δ. αµµυνία.
Μονάδερ 5
Α4.
Σε ένα αςηόηποθο οηθοζύζηεµα ηο δεύηεπο ηποθηθό επίπεδο πεπηιαµβάνεη ηοςρ
α. παπαγυγούρ
β. θαηαναιυηέρ 1ερ ηάξερ
γ. θαηαναιυηέρ 2ερ ηάξερ
δ. αποηθοδοµεηέρ.
Μονάδερ 5
Α5.
Καηά ηεν ηαξηνόµεζε ηυν οπγανηζµών, ποιιά γένε πος µοηάδοςν πεπηζζόηεπο µεηαξύ
ηοςρ απ' ό,ηη άιια, ζςνηζηούν
α. µία θιάζε
β. ένα είδορ
γ. µία ηάξε
δ. µία οηθογένεηα.
Μονάδερ 5

ΘΕΜΑ Β
Β1.

Να ανηηζηοησίζεηε ζυζηά ηον απηζµό θαζεµηάρ από ηηρ θπάζεηρ ηερ ζηήιερ I µε ένα
µόνο γπάµµα, Α ή Β, ηερ ζηήιερ II
Σηήιε I
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

Σηήιε II

Παπάγεηαη από µύθεηερ
Αποηειεί ζςζηαηηθό ηερ µε εηδηθήρ
άµςναρ
ηος
ανζπώπηνος
οπγανηζµού
Είναη ένδςµο
Παπεµποδίδεη ηε ζύνζεζε ηος
θςηηαπηθού
ηοησώµαηορ
ζηα
βαθηήπηα
Είναη ανηηβηοηηθό
∆ηαζπά ηο θςηηαπηθό ηοίσυµα ηυν
βαθηεπίυν
Παπάγεηαη από ηον ανζπώπηνο
οπγανηζµό
Η σπήζε ηερ µποπεί να οδεγήζεη
ζηεν
ανάπηςξε
ανζεθηηθών
ζηειεσών βαθηεπίυν ζε αςηήν

Α: Λςζοδύµε

Β: Πενηθηιίνε

Μονάδερ 8
Β2.
Β3.

Β4.
Β5.

Τη πιεποθοπίερ δηαζέηεη ηο γενεηηθό ςιηθό ενόρ ηού;
Μονάδερ 4
Να αναθέπεηε δύο ζςνζήθερ θάηυ από ηηρ οποίερ ηα βαθηήπηα ζσεµαηίδοςν
ενδοζπόπηα (µονάδερ 2). Ποηα είναη ηα σαπαθηεπηζηηθά ηυν ενδοζποπίυν (µονάδερ 3);
Μονάδερ 5
Ποηερ είναη οη ζςνέπεηερ ηερ όξηνερ βποσήρ;
Μονάδερ 4
Η Βηοιογία, όπυρ θαη θάζε άιιε επηζηήµε, βαζίδεηαη πάνυ ζε µεπηθέρ ζεµειηώδεηρ
γενηθεύζεηρ. Να δηαηςπώζεηε ηηρ ζεµειηώδεηρ γενηθεύζεηρ, ζηηρ οποίερ βαζίδεηαη ε
Βηοιογία.
Μονάδερ 4
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Γ1.

Γ2.

Γ3.
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∆ηάγπαµµα 4

Ποηο από ηα δηαγπάµµαηα 1, 2, 3 θαη 4 απεηθονίδεη ηε ζςγθένηπυζε ηυν ανηηζυµάηυν
ζηον οπγανηζµό ενόρ ανζπώπος µεηά από µόιςνζε πος πποθιήζεθε γηα δεύηεπε θοπά
από ηον ίδηο ηό (µονάδα 1); Να αηηηοιογήζεηε ηεν απάνηεζή ζαρ µε βάζε ηα
σαπαθηεπηζηηθά ηος δηαγπάµµαηορ πος επηιέξαηε (µονάδερ 3).
Μονάδερ 4
Ποηο από ηα δηαγπάµµαηα 1, 2, 3 θαη 4 απεηθονίδεη ηε ζςγθένηπυζε ηος ανηηγόνος ζηον
οπγανηζµό ενόρ ανζπώπος, ηηρ εµέπερ πος αθοιοςζούν µεηά ηον εµβοιηαζµό ηος από
ηο ζςγθεθπηµένο ανηηγόνο (µονάδα 1); Να αηηηοιογήζεηε ηεν απάνηεζή ζαρ µε βάζε
ηα σαπαθηεπηζηηθά ηος δηαγπάµµαηορ πος επηιέξαηε (µονάδερ 3).
Μονάδερ 4
Ποηο από ηα δηαγπάµµαηα 1, 2, 3 θαη 4 απεηθονίδεη ηε ζςγθένηπυζε ηυν ανηηζυµάηυν
πος παπάγονηαη ζηον οπγανηζµό ενόρ ανζπώπος, ηηρ εµέπερ πος αθοιοςζούν µεηά ηον
ππώηο εµβοιηαζµό ηος (µονάδα 1); Να αηηηοιογήζεηε ηεν απάνηεζε ζαρ µε βάζε ηα
σαπαθηεπηζηηθά ηος δηαγπάµµαηορ πος επηιέξαηε (µονάδερ 3).
Μονάδερ 4

Γ4.

Γ5.

Ποηο από ηα δηαγπάµµαηα 1, 2, 3 θαη 4 απεηθονίδεη ηε ζςγθένηπυζε ηυν θςηηαποηοξηθών Τ-ιεµθοθςηηάπυν ζηον οπγανηζµό ενόρ ανζπώπος πος µοιύνζεθε από ένα
βαθηήπηο (µονάδα 1); Να αηηηοιογήζεηε ηεν απάνηεζε ζαρ µε βάζε ηα σαπαθηεπηζηηθά
ηος δηαγπάµµαηορ πος επηιέξαηε (µονάδερ 3).
Μονάδερ 4
Έναρ ςγηήρ ενήιηθορ άνζπυπορ µοιύνεηαη από ένα είδορ παζογόνος βαθηεπίος. Να
εξεγήζεηε ηπεηρ πηζανούρ ιόγοςρ γηα ηοςρ οποίοςρ ο άνζπυπορ αςηόρ δεν εµθάνηζε ηα
ζςµπηώµαηα ηερ αζζένεηαρ.
Μονάδερ 9

ΘΕΜΑ ∆
Σε ένα µηθπό δαζηθό οηθοζύζηεµα ςπάπσοςν 1.000 δένηπα, 25 θοςνέιηα µε ανοησηό σπώµα
ηπησώµαηορ, 175 θοςνέιηα µε ζθούπο σπώµα ηπησώµαηορ θαη 10 γεπάθηα ζηα οποία ζςνοιηθά
παπαζηηούν 10.000 ππυηόδυα.
∆1.
Να ζσεδηάζεηε ηεν ηποθηθή πςπαµίδα πιεζςζµού αςηού ηος δαζηθού οηθοζςζηήµαηορ.
Μονάδερ 4
∆2.
Αν ε µέζε βηοµάδα ενόρ θοςνειηού είναη 1 Kg, να ςποιογίζεηε ηε βηοµάδα θάζε
ηποθηθού επηπέδος ηος οηθοζςζηήµαηορ θαη να ζσεδηάζεηε ηεν ανηίζηοησε πςπαµίδα
(µονάδερ 5). Να ςποιογίζεηε ηε µέζε βηοµάδα πος έσεη θάζε γεπάθη (µονάδερ 2).
Μονάδερ 7
∆3.
Αν µηα αζζένεηα µεηώζεη ηε βηοµάδα ηυν παπαγυγών ζε 400 Kg, ποηορ είναη ο απηζµόρ
ηυν γεπαθηών πος ζα µποπεί να ςποζηεπίξεη ηο οηθοζύζηεµα; ∆ίνεηαη όηη ε µέζε
βηοµάδα ηυν γεπαθηών παπαµένεη ζηαζεπή.
Μονάδερ 4
Μηα πςπθαγηά θαηαζηπέθεη ηο παπαπάνυ µηθπό δαζηθό οηθοζύζηεµα. Οη πιεζςζµοί όιυν ηυν
θαηαναιυηών µεηαναζηεύοςν ζε ένα γεηηονηθό ζαµνώδερ οηθοζύζηεµα, ηο οποίο µποπεί να
ηοςρ ςποζηεπίξεη δηαηποθηθά. Σηο οηθοζύζηεµα αςηό ηο έδαθορ είναη ανοησηόσπυµο ζε
ανηίζεζε µε ηο έδαθορ ηος πποεγούµενος οηθοζςζηήµαηορ, πος ήηαν ζθοςπόσπυµο.

απηζµόρ αηόµυν

Η γπαθηθή παπάζηαζε ζηεν εηθόνα 1 απεηθονίδεη ηε µεηαβοιή ηος απηζµού ηυν ανοησηόσπυµυν θαη ηυν ζθοςπόσπυµυν θοςνειηών ζηο οηθοζύζηεµα µεηά ηε µεηανάζηεςζε.

ανοησηόσπυµα θοςνέιηα
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Β

Α
σπόνορ

µεηανάζηεςζε
Εηθόνα 1

∆4.

Με βάζε ηε ζευπία ηερ Φςζηθήρ Επηιογήρ, να επµενεύζεηε ηηρ µεηαβοιέρ ηυν
θαµπςιών Α θαη Β ζηο οηθοζύζηεµα αςηό.
Μονάδερ 10
4

