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ΘΕΜΑ Α 
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμίας από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και, δίπλα, το 
γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση η οποία συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση. 
Α1. Τα αστικά λύματα και τα βιομηχανικά (ανόργανα) λιπάσματα 

α. συμβάλλουν στη δημιουργία του φαινομένου της βιοσυσσώρευσης 
β. είναι πρωτογενείς ρύποι 
γ. συμβάλλουν στη δημιουργία του φαινομένου του ευτροφισμού 
δ. όλα τα παραπάνω. 

Μονάδες 5 
Α2. Ένας ιός μπορεί να διαθέτει 

α. μαστίγιο 
β. RNA 
γ. πλασμίδια 
δ. υφές. 

Μονάδες 5 
Α3. Τα φυτά προσλαμβάνουν το άζωτο από το έδαφος με τη μορφή 

α. αμμωνίας 
β. νιτρικών ιόντων 
γ. μοριακού αζώτου 
δ. ουρικού οξέος. 

Μονάδες 5 
Α4. Για την εξελικτική θεωρία (θεωρία Δαρβίνου) η μικρότερη δυνατή μονάδα που μπορεί να εξελιχθεί είναι 

α. ένα μεμονωμένο άτομο 
β. ένας πληθυσμός 
γ. ένα είδος 
δ. μία κλάση. 

Μονάδες 5 
Α5. Το νιτρικό υπεροξυακετύλιο (PAN) σε υψηλές συγκεντρώσεις στην ατμόσφαιρα συμβάλλει στη 

α. δημιουργία της όξινης βροχής 
β. δημιουργία του φαινομένου του θερμοκηπίου 
γ. δημιουργία του φωτοχημικού νέφους 
δ. εξασθένηση της στιβάδας του όζοντος. 

Μονάδες 5 
ΘΕΜΑ Β 
Β1. Να αντιστοιχίσετε την κάθε πρόταση της στήλης Ι που αναφέρεται στις πεταλούδες Biston betularia, σε μία από 

τις θεωρίες Α (Δαρβίνου) ή Β (Λαμάρκ) της στήλης ΙΙ. 
 

Μονάδες 7 



 

 

Β2. Να γράψετε τους ορισμούς: 
Α. Ρύπανση (μονάδες 4). 
Β. Μόλυνση (μονάδες 2). 

Μονάδες 6 
Β3. Να αναφέρετε δύο τρόπους μέσω των οποίων η ανθρώπινη δραστηριότητα έχει οδηγήσει σε αύξηση των επιπέδων 

του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. 
Μονάδες 4 

Β4. Να αναφέρετε τις προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται ώστε να περιοριστεί η πιθανότητα μετάδοσης του 
AIDS. 

Μονάδες 8 
 
ΘΕΜΑ Γ 
Στην Εικόνα 1 τα κεφαλαία γράμματα αντιστοιχούν σε οργανισμούς και τα βέλη δείχνουν τη μεταφορά ύλης και 
ενέργειας μεταξύ τους, σε τέσσερα διαφορετικά οικοσυστήματα (οικοσύστημα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV). 
 

 
 
Σε καθένα από αυτά τα οικοσυστήματα υπάρχει μια Βιοκοινότητα από τις παρακάτω: 
 
Βιοκοινότητα 1: Δύο Παραγωγοί, ένας Καταναλωτής 1ης τάξης και ένας Αποικοδομητής. 
Βιοκοινότητα 2: Ένας Παραγωγός, ένας Καταναλωτής 1ης τάξης, ένας Καταναλωτής 2ης τάξης και ένας 

Αποικοδομητής. 
Βιοκοινότητα 3: Ένας Παραγωγός, δύο Καταναλωτές 1ης τάξης και ένας Καταναλωτής 2ης τάξης. 
Βιοκοινότητα 4: Δύο Παραγωγοί και δύο Καταναλωτές 1ης τάξης. 
 
Γ1. Με βάση τα στοιχεία της Εικόνας 1 να αντιστοιχίσετε σωστά τα Οικοσυστήματα (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV) με τις 

Βιοκοινότητες, γράφοντας στο τετράδιό σας τη βιοκοινότητα που αντιστοιχεί σε κάθε ένα από τα τέσσερα 
οικοσυστήματα. 

Μονάδες 4 
Γ2. Στο Οικοσύστημα Ι να χαρακτηρίσετε τους οργανισμούς Α1, Β1, Γ1, Δ1. 

Μονάδες 4 
Γ3. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας στο ερώτημα Γ2. 

Μονάδες 8 
Γ4. Στην Εικόνα 2 βλέπετε ένα τμήμα ενός φυλογενετικού δέντρου που περιλαμβάνει 5 είδη που ζουν σήμερα 

(Αμφίβιο είδος 1, Πτηνό είδος 1, Πτηνό είδος 2, Θηλαστικό είδος 1, Θηλαστικό είδος 2). 
 

 
 
Γνωρίζουμε ότι: 
Πριν από περίπου 300 εκατομμύρια χρόνια διαχωρίστηκαν τα Πτηνά από τα Θηλαστικά. 
Το είδος Πτηνό 1 και το είδος Πτηνό 2 έχουν έναν κοινό πρόγονο που έζησε πριν από 100 εκατομμύρια χρόνια. 
 
Στην Εικόνα 3 φαίνονται τρία (3) φυλογενετικά δέντρα από τα οποία μόνο ένα (1) είναι σωστό και ολοκληρώνει το 
ημιτελές φυλογενετικό δέντρο της Εικόνας 2. 



 

 

 
Ποιο είναι το σωστό φυλογενετικό δέντρο (μονάδες 3); Να γράψετε τα είδη που αντιστοιχούν στα Α, Β, Γ (μονάδες 3). 
(Δεν απαιτείται αιτιολόγηση της απάντησής σας) 

Μονάδες 6 
Γ5. Πότε έζησε ο κοινός πρόγονος των Θηλαστικών; 

Μονάδες 3 
ΘΕΜΑ Δ 
Ο τέτανος είναι μία οξεία νόσος που προκαλείται από τοξίνες του κλωστηριδίου του τέτανου (Clostridium), βακτηρίου 
που αναπτύσσεται αναερόβια στην περιοχή του τραύματος. Το κλωστηρίδιο δεν κυκλοφορεί στον οργανισμό αλλά 
πολλαπλασιάζεται μόνο στο σημείο όπου εισέρχεται. Παράγει τις τοξίνες τετανοσπασμίνη και 
τετανολυσίνη που κυκλοφορούν στον οργανισμό μέσω του αίματος και της λέμφου. Εάν κάποιος τραυματιστεί και δεν 
είναι πλήρως καλυμμένος με εμβολιασμό, πρέπει να του χορηγηθεί ορός (παθητική ανοσία). 

Διασκευασμένο κείμενο από πληροφορίες στην ιστοσελίδα του 
ΚΕΕΛΠΝΟ (Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων). 

 
Δ1. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται οι τοξίνες (μονάδες 2); Ποιος είναι ο τρόπος δράσης της κάθε κατηγορίας 

(μονάδες 6); 
Μονάδες 8 

Δ2. Να εξηγήσετε σε ποια από τις κατηγορίες που αναφέρατε στο ερώτημα Δ1 κατατάσσονται οι ανωτέρω τοξίνες 
(τετανοσπασμίνη και τετανολυσίνη); 

Μονάδες 4 
Δ3. Τι περιέχει ο ορός με τον οποίο επιτυγχάνεται η παθητική ανοσία που συνιστάται από το ΚΕΕΛΠΝΟ; 

Μονάδες 3 
Δ4. Στα παρακάτω διαγράμματα εμφανίζονται οι συγκεντρώσεις των αντισωμάτων στο αίμα δύο ατόμων (Α και Β) 

που έχουν μολυνθεί από το βακτήριο του τετάνου. Το άτομο Α είναι πλήρως καλυμμένο με εμβολιασμό, ενώ στο 
άτομο Β χορηγήθηκε ορός. Σε ποιο άτομο ανήκει το διάγραμμα Ι και σε ποιο το διάγραμμα ΙΙ (μονάδες 4); Να 
αιτιολογήσετε την απάντησή σας με βάση τη μορφή των καμπυλών (μονάδες 6). 

Μονάδες 10 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΜΑ Α 
Α1. → γ 
Α2.  → β 
Α3.  →  β 
Α4.  → β 
Α5.  → γ 
 
ΘΕΜΑ Β 
Β1. 1 → Α 5 → Β 
 2 → Β 6 → Β 
 3 → Α 7 → Α 
 4 → Α  
 



 

 

Β2. Α. Ρύπανση είναι η επιβάρυνση του περιβάλλοντος με κάθε παράγοντα, ρύπο - όπου στους ρύπους ανήκουν 
  συγκεκριμένες χημικές ουσίες και διάφορες μορφές ενέργειας, όπως η θερμότητα, ο ήχος και οι ακτινοβολίες -  
  που έχει βλαπτικές επιδράσεις στους οργανισμούς. 
 Β. Μόλυνση είναι η είσοδος ενός παθογόνου μικροοργανισμού στον οργανισμό του ανθρώπου. 
Β3. Η ανθρώπινη δραστηριότητα έχει οδηγήσει σε αύξηση των επιπέδων του διοξειδίου του άνθρακα στην 

ατμόσφαιρα α. με την εντατική εξόρυξη του άνθρακα και την καύση του λόγω των αυξανόμενων ενεργειακών 
αναγκών της βιομηχανίας και των μεταφορών, και β. με την καταστροφή των δασών είτε λόγω της υλοτόμησης 
που γίνεται με σκοπό την εκμετάλλευση των προϊόντων της ξυλείας, είτε λόγω των εκχερσώσεων που 
αποσκοπούν στην εύρεση νέων πόρων κατοικίας και καλλιέργειας περιορίζοντας το συνολικό αριθμό των 
φωτοσυνθετικών οργανισμών του πλανήτη. 

Β4. Σχολ. βιβλ. σελ. 48 «Ο έλεγχος του αίματος... τη σεξουαλική επαφή». 
 
ΘΕΜΑ Γ 
Γ1. Βιοκοινότητα 1: οικοσύστημα IV 
 Βιοκοινότητα 2: οικοσύστημα Ι 
 Βιοκοινότητα 3: οικοσύστημα ΙΙΙ 
 Βιοκοινότητα 4: οικοσύστημα IΙ  
Γ2. Α1: καταναλωτής 2ης τάξης 
 Β1: καταναλωτής 1ης τάξης 
 Γ1: παραγωγός 
 Δ1: αποικοδομητής 
Γ3. Σύμφωνα με το οικοσύστημα Ι, από τον οργανισμό Γ1 τα βέλη δείχνουν ροή ενέργειας προς Β1 και Δ1 

οργανισμούς, ενώ οι ίδιοι δεν τρέφονται από άλλους οργανισμούς. Άρα ο οργανισμός Γ1 αποτελεί τον παραγωγό 
καθώς παραγωγοί είναι οι οργανισμοί που φωτοσυνθέτουν, έχουν δηλαδή την ικανότητα να δεσμεύουν την 
ηλιακή ενέργεια και να την αξιοποιούν για την παραγωγή γλυκόζης και άλλων υδατανθράκων από απλά ανόργανα 
μόρια (διοξείδιο του άνθρακα και νερό). Ανήκουν δηλαδή στους αυτότροφους οργανισμούς. 

 Οι καταναλωτές είναι ετερότροφοι οργανισμοί καθώς παραλαμβάνουν με την τροφή τους τις χημικές ουσίες που 
είναι απαραίτητες για την κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών και διακρίνονται σε τάξεις ανάλογα με τον 
αριθμό των βημάτων που τους χωρίζουν από τους παραγωγούς. Επομένως ο Β1 είναι καταναλωτής 1ης τάξης 
καθώς απείχε 1 βήμα από τον παραγωγό Γ1, ενώ ο Α1 είναι καταναλωτής 2ης τάξης καθώς απείχε 2 βήματα από 
τον παραγωγό Γ1. 

 Στους ετερότροφους ανήκουν και οι αποικοδομητές οι οποίοι τρέφονται με νεκρή οργανική ύλη άρα ο οργανισμός 
Δ1 ανήκει στους αποικοδομητές καθώς σύμφωνα με τα βέλη προσλαμβάνει ύλη από όλους τους υπόλοιπους 
οργανισμούς του οικοσυστήματος (Α1, Γ1, Β1). 

Γ4. Το φυλογενετικό δέντρο που ολοκληρώνει σωστά το ημιτελές φυλογενετικό δέντρο της εικόνας 2 είναι το 
φυλογενετικό δέντρο  1.  Το είδος που αντιστοιχεί στο Α είναι το είδος  πτηνό 1 (ή το είδος πτηνού 2), στο Β είναι 
το είδος πτηνό 2 (ή το είδος πτηνό 1) και στο Γ το είδος θηλαστικό 2. 

Γ5.  Ο κοινός πρόγονος των θηλαστικών έζησε πριν από 50 εκατομμύρια χρόνια, όπως φαίνεται και από το σημείο 
τομής των κλάδων τους στο φυλογενετικό δέντρο 1. 

 
ΘΕΜΑ Δ 
Δ1. Βιβλίο σελ. 23 «Πολλά βακτήρια..., συγκεκριμένα όργανα».  
Δ2. Οι συγκεκριμένες τοξίνες κυκλοφορούν στον οργανισμό μέσω του αίματος και της λέμφου. Επομένως ανήκουν 

στις εξωτοξίνες που εκκρίνονται από τα παθογόνα βακτήρια και με την κυκλοφορία του αίματος διασπείρονται 
στο εσωτερικό του ανθρώπινου οργανισμού, προσβάλλοντας συγκεκριμένα όργανα. 

Δ3.  Ο ορός περιέχει έτοιμα ειδικά αντισώματα (διαφόρων ειδικοτήτων) τα οποία έχουν παραχθεί σε κάποιο άλλο 
άτομο ή ζώο και προκαλούν την αδρανοποίηση των τοξινών τετανοσπασμίνη και τετανολυσίνη, την ενεργοποίηση 
του συμπληρώματος και την αναγνώριση του μικροβίου από τα μακρόφαγα με σκοπό την ολοκληρωτική 
καταστροφή του. 

Δ4. Το άτομο Α έχει εμβολιαστεί. Το εμβόλιο περιέχει νεκρούς ή εξασθενισμένους μικροοργανισμούς ή τμήματα 
μικροοργανισμών με σκοπό την ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού συστήματος και την παραγωγή αντισωμάτων 
και κύτταρα μνήμης, συνήθως χωρίς την εκδήλωση συμπτωμάτων. Στο παρελθόν, έχει αποκτήσει ενεργητική 
ανοσία με τεχνητό τρόπο, επομένως διαθέτει κύτταρα μνήμης και αντισώματα για το βακτήριο του τετάνου. Το 
άτομο Α εκτίθεται για 2η φορά στο βακτήριο και εκδηλώνει δευτερογενή ανοσοβιολογική απόκριση όπως 
φαίνεται και στο διάγραμμα 2, όπου μετά τη στιγμή της μόλυνσης έχουμε άμεση παραγωγή αντισωμάτων σε 
μεγάλη ποσότητα και με μεγάλη διάρκεια ζωής. 

 Στο άτομο Β έχει χορηγηθεί ορός ο οποίος περιέχει έτοιμα αντισώματα με άμεση και παροδική δράση και αποκτά 
παθητική ανοσία με τεχνητό τρόπο. Όπως φαίνεται από το διάγραμμα Ι όπου τη στιγμή της μόλυνσης χορηγείται 
μεγάλη ποσότητα αντισωμάτων των οποίων η συγκέντρωση ελαττώνεται με την πάροδο του χρόνου. 

  
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  
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