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ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 1ο
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς
προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη φράση, η
οποία συµπληρώνει σωστά την ηµιτελή πρόταση.
1. Τα πρωτόζωα είναι
α. πολυκύτταροι ευκαρυωτικοί οργανισµοί.
β. µονοκύτταροι ευκαρυωτικοί οργανισµοί.
γ. µονοκύτταροι προκαρυωτικοί οργανισµοί.
δ. ακυτταρικές µορφές ζωής.

Μονάδες 5
2. Αζωτοδέσµευση ονοµάζεται η διαδικασία µετατροπής του ατµοσφαιρικού
αζώτου σε µορφές αξιοποιήσιµες από τους
α. αποικοδοµητές.
β. παραγωγούς.
γ. καταναλωτές πρώτης τάξης.
δ. καταναλωτές δεύτερης τάξης.
Μονάδες 5
3. Το τµήµα του φλοιού της γης και της ατµόσφαιρας που επιτρέπει την ύπαρξη
ζωής ονοµάζεται
α. βιόσφαιρα.
β. βιότοπος.
γ. οικοσύστηµα.
δ. βιοκοινότητα.
Μονάδες 5
4. Τα αντιβιοτικά δεν είναι αποτελεσµατικά έναντι των
α. βακτηρίων.
β. πρωτοζώων.
γ. ιών.
δ. µυκήτων.
Μονάδες 5
5. Οι οροί, µέσω των οποίων επιτυγχάνεται παθητική ανοσία, περιέχουν
α. νεκρούς µικροοργανισµούς.
β. εξασθενηµένους µικροοργανισµούς.
γ. τµήµατα µικροοργανισµών.
δ. έτοιµα αντισώµατα.
Μονάδες 5
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ΘΕΜΑ 2ο
Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:
1. Με ποιους τρόπους µπορεί να µεταδοθεί ο ιός HIV που προκαλεί την
ασθένεια AIDS;
Μονάδες 6
2. Ποια είναι η δοµή του βακτηριακού κυττάρου;
Μονάδες 9
3. Οι πολυκύτταροι φυτικοί οργανισµοί, τα φύκη και τα κυανοβακτήρια
υπάγονται στους παραγωγούς. Ποιοι οργανισµοί χαρακτηρίζονται ως
παραγωγοί;
Μονάδες 4
4. Πολλοί επιστήµονες πιστεύουν ότι λόγω της βαθµιαίας αύξησης της
συγκέντρωσης του διοξειδίου του άνθρακα στην ατµόσφαιρα, το 2040 η µέση
θερµοκρασία του πλανήτη µας θα έχει αυξηθεί κατά 5°C. Ποιες θα είναι οι
πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις για τον πλανήτη από αυτή την αύξηση;
Μονάδες 6
ΘΕΜΑ 3ο
Όταν ο άνθρωπος µολύνεται από παθογόνους µικροοργανισµούς µπορεί να
εµφανίσει πυρετό.
1. Με ποιους τρόπους µεταδίδονται οι παθογόνοι µικροοργανισµοί στον
άνθρωπο;
Μονάδες 9
2. Ποιες είναι οι πύλες εισόδου των παθογόνων µικροοργανισµών στο
ανθρώπινο σώµα;
Μονάδες 4
3. Με ποιους τρόπους ο πυρετός συµβάλλει στην αντιµετώπιση µιας
γενικευµένης µικροβιακής µόλυνσης;
Μονάδες 12
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ΘΕΜΑ 4ο
Στο παρακάτω σχήµα απεικονίζεται µια περιοχή στην οποία συνυπάρχουν δάσος
κωνοφόρων (Α), βιοµηχανικές µονάδες (Β), καλλιεργούµενοι αγροί (Γ) και µια
λίµνη (∆). Η κυκλοφορία του νερού στην περιοχή στηρίζεται στην εξάτµιση, στη
διαπνοή των φυτών και στις κατακρηµνίσεις.

Τι ονοµάζουµε διαπνοή (µονάδες 5) και ποιος είναι ο ρόλος της; (µονάδες 8)
Ποιες είναι οι επιπτώσεις της όξινης βροχής στους οργανισµούς της περιοχής;
(µονάδες 6) Κατά την καλλιέργεια των φυτών στους αγρούς δίπλα στη λίµνη
χρησιµοποιήθηκαν µεγάλες ποσότητες µη βιοδιασπώµενου εντοµοκτόνου. Από
µετρήσεις που έγιναν στην περιοχή βρέθηκε µεγάλη συγκέντρωση από το
συγκεκριµένο εντοµοκτόνο σε πολλά από τα ψαροπούλια της λίµνης (∆). Να
εξηγήσετε το φαινόµενο (µονάδες 6).
Μονάδες 25
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 1ο
1. → β
2. → β
3. → α
4. → γ
5. → δ
ΘΕΜΑ 2ο
1. Σελ. 47. Σχολ. Βιβλίο, από «Μετάδοση της ασθένειας. Στον οργανισµό
του ανθρώπου ...» έως «...µε την κοινή χρήση σκευών φαγητού»
2. Σελ. 13. Σχολ. Βιβλίο, από «Βακτήρια. Τα βακτήρια είναι προκαρυωτικοί
οργανισµοί,...» έως «...η σύνθεση των πρωτεϊνών».
Επίσης εδώ να προστεθεί ότι τα βακτήρια µπορεί να διαθέτουν µαστίγια ή
βλεφαρίδες για την κίνηση τους.
3. Σελ. 70. Σχολ. Βιβλίο, από «Οι παραγωγοί ...» έως «...τα φύκη και τα
κυανοβακτήρια .»
4. Σελ. 104. Σχολ. Βιβλίο, από «Αν η πρόβλεψη αυτή επιβεβαιωθεί...» έως
«...να µετατραπούν σε άγονες και αντίστροφα.»
ΘΕΜΑ 3ο
1. Σελ. 23. Σχολ. Βιβλίο, από «Οι παθογόνοι µικροοργανισµοί » έως
«...έχουν µολυνθεί από µολυσµένο άτοµο.»
Επίσης απο το Σχολ. βιβλίο σελ.26, από «Τα σεξουαλικώς µεταδιδόµενα
νοσήµατα ...» έως «...απο την µολυσµένη µητέρα στο έµβρυο.»
2. Σελ. 23. Σχολ. Βιβλίο, από «Συνήθως εισέρχονται στον οργανισµό ...»
έως «...το στοµάχι, ο κόλπος.».
Επίσης θα µπορούσε να αναφερθεί ότι βλεννογόνοι υπάρχουν και στα µάτια
και στην αναπνευστική οδό.
3. Σελ. 33. Σχολ. Βιβλίο, από «Πυρετός: Ο οργανισµός µας διαθέτει έναν
οµοιοστατικό µηχανισµό ...» έως «...ενισχύει την δράση των φαγοκυττάρων. σελ
34.»
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ΘΕΜΑ 4ο
•

Σελ. 88. Σχολ. Βιβλίο, από «...διαπνοή, που είναι η αποµάκρυνση του
νερού µέσω των στοµάτων, των πόρων δηλαδή της επιδερµίδας των
φύλλων ...» έως «...µε πύλη εισόδου τα φυτά.»

•

Σελ. 107. Σχολ. Βιβλίο, από «Έτσι όµως η βροχή γίνεται περισσότερο
όξινη ...» έως «...θανατώνονται οι φυτικοί και ζωικοί οργανισµοί.»

•

Σελ. 110. Σχολ. Βιβλίο.
Εδώ θα αναφερθεί το φαινόµενο της βιοσυσσώρευσης. Σύµφωνα µ’αυτό η
συγκέντρωση µιας µή βιοδιασπώµενης ουσίας αυξάνει στους ιστούς των
οργανισµών καθώς προχωρούµε κατά µήκος της τροφικής αλυσίδας.
Αυτό συµβαίνει γιατί η ποσότητα του εντοµοκτόνου που παρασύρθηκε απο
τα νερά της βροχής και έπεσε στην λίµνη παραµένει η ίδια στους οργανισµούς
κάθε τροφικού επιπέδου. Αυτό συµβαίνει γιατί δεν διασπάται, δεν µεταβολίζεται
και δεν φεύγει µε τις απεκκρίσεις των οργανισµών,άρα περνάει αδιάσπαστο απο
το φυτοπλαγκτόν της λίµνης στο ζωοπλαγκτόν και µετά στα ψάρια και τελικά στα
ψαροπούλια της λίµνης. Όµως η βιοµάζα των οργανισµών µειώνεται καθώς
προχωράµε στα ανώτερα τροφικά επίπεδα. Άρα η συγκέντρωση που ισούται µε
την ποσότητα του εντοµοκτόνου προς την βιοµάζα των οργανισµών θα
αυξάνεται.
Επίσης εδώ θα µπορούσε να αναφερθεί και το παράδειγµα του βιβλίου στην
Σελ. 110. Σχολ. Βιβλίο, από « Ας παρακολουθήσουµε ...έως ...η συγκέντρωση
µιας µη βιοδιασπώµενης ουσίας.»
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