ΑΠΟΛΥΤ ΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤ ΑΣΕΙΣ Γ΄ Τ ΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟ Υ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΙΟ ΥΝΙΟ Υ 2000
ΕΞΕΤ ΑΖΟ ΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: ΒΙΟΛΟ ΓΙΑ
ΘΕΜΑ 1 ο
Στις ερωτήσεις 1-5, να γράψ ετε στο τετράδ ιό σας τον α ριθμό τη ς
ερώτησης κα ι δ ίπλα το γράμμα που αντιστο ιχεί στη σωστή απάντηση.
1.Οι
α.
β.
γ.
δ.

ιο ί είνα ι:
παράσ ιτα
ξενιστ ές
αποικοδομητ ές
παραγωγο ί.
Μονάδες 5

2.Οι ιντερφερόνες πα ράγοντα ι από ορισμένα κύττα ρα που έχο υν μολυνθεί
από:
α. βακτήριο
β. πρωτόζωο
γ. ιό
δ. μύκητα.
Μονάδες 5
3.Πο ιος από τους πα ρακάτω ο ργανισμ ούς χα ρακτη ρίζετα ι ως α υτότρο φος;
α. αλεπού
β. βάτραχος
γ. βελανιδ ιά
δ. ψύλλος.
Μονάδες 5
4.Πο ιος από τους πα ρακάτω παρά γοντ ες χα ρακτη ρίζετα ι ως αβ ιοτ ικός;
α. μύκητας
β. φυτό
γ. βακτήριο
δ. νερό.
Μονάδες 5
5.Το AIDS ο φείλετα ι σ ε:
α. βακτήριο
β. ιό
γ. μύκητα
δ. πρωτόζωο.
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ 2 ο
Α.Να
μετα φέρετ ε
στο
τετράδ ιό
σας
τις
συμπληρώνοντα ς τα κενά με τ ις σωστές λέξεις.

πα ρακάτω

προτάσ εις,

1.Οι περιοχές της Γης κα ι της ατμόσφαιρας που επ ιτρέπουν την ύπαρξη
ζωής συνιστούν τη ..... .................. ..... ..
2.Τα άτομα του ίδ ιου είδους που ζουν σε μ ια συγκεκριμένη περιοχή
αποτελούν έναν ............ .................
3.Η αύξηση της μέσης θερμοκρασ ία ς στην επιφάνεια της Γης, λόγω
συσσώρευση ς
CO 2
στην
ατμόσ φα ιρα,
ονομάζετα ι
φα ινόμ ενο
........................... ...
4.Η δράση των Τ λεμ φοκυττά ρων στο σύνολό της αποτελεί τη ν
.......................... ανοσ ία.
5.Οι . .................. .... μετατ ρέπουν τη νεκρή ο ργανική ύλη σ ε ανό ργανη.
Μονάδες 10
Β. Να γράψ ετε στο τετράδ ιό σας τα γράμματα της στήλης Ι και δ ίπλα σε κάθ ε
γράμμα τον α ριθμό της στήλης ΙΙ, που αντιστο ιχεί στη σωστή απάντηση.
ΣΤΗΛΗ Ι
α. Μετάσταση
β. Ομοιόσταση
γ. Μόλυνση
δ. Παθητ ική ανοσ ία
ε. Ενεργητ ική ανοσ ία

ΣΤΗΛΗ ΙΙ
1.Επιτ υγχάνετα ι μ ε ορό
2.Δευτερογενής εστ ία
καρκίνου
3.Επιτ υγχάνετα ι μ ε
αντ ιβ ιοτ ικά
4.Επιτ υγχάνετα ι μ ε εμβόλια
5.Ικανότητα
του
οργανισμο ύ
να
διατη ρεί
σταθερές τ ις εσωτερικές το υ συνθήκες
6.Είσοδος ενός παθογόνου μ ικροοργανισμού
στον οργανισμό μα ς
Μονάδες 15

ΘΕΜΑ 3ο
Ο
ανθρώπ ινος
οργανισμός
μολύνετα ι
από
τους
παθογόνους
μικροο ργανισμο ύς κα ι α ντ ιμετωπ ίζει αυτές τ ις μολύνσεις μ ε δ ιάφο ρους
μηχανισμούς, όπως ο πυρετός, η φλεγμονή, η παραγωγή αντ ισωμάτων κ.α.
α. Με ποιο υς τ ρόπους ο πυρετό ς προ στατεύει τον οργανισμό μας από το υς
παθογόνους μ ικροοργανισμούς;
Μονάδες 9
β. Να αναφέρετ ε ονομαστ ικά τα στάδ ια μια ς φλεγμονής κα ι να εξηγήσετε τη
χρησ ιμότητα δημ ιο υργίας το υ ινώδο υς.
Μονάδες 8
γ.

Ένας άνθρωπος μολύνετα ι για πρώτη φο ρά από έναν παθογόνο
μικροο ργανισμό. Μετά από δύο μήνες, εκτ ίθετα ι για δεύτερη φο ρά στον
ίδ ιο μ ικροοργα νισμό.
- Πώς ονομάζετα ι η ανοσολογική αντ ίδ ραση του ο ργανισμο ύ, μετά από
κάθε έκθ εση στο συγκεκριμ ένο μ ικροοργανισμό;
- Πο ια είνα ι η δ ια φο ρά μετα ξύ των δ ύο αυτών αντ ιδ ράσεων, ως προς το
χρόνο παραγωγής των αντ ισωμάτων;
Μονάδες 8

ΘΕΜΑ 4 ο
Από μετ ρήσεις, που έγιναν σ ε μ ια λίμνη, β ρέθη κε μ ικρή συγκέντ ρωση
εντομοκτόνου DDT στο φυτοπλαγκτό ν κα ι πολύ μεγα λύτερη σ υγκέντρωση
του ίδ ιο υ εντομοκτόνου στα ψαροπο ύλια τη ς λίμνη ς. Με δεδομ ένο ότ ι η
τροφική αλυσ ίδ α του λιμνα ίου ο ικοσυσ τήματος περιλαμβάνει φυτοπλαγκτόν,
ψάρια, ψαροπο ύλια κα ι ζωοπλαγκτόν:
α. να γράψ ετε την τ ροφική αλυσ ίδα της λίμ νης
Μονάδες 7
β. αν η ενέργεια στο τρο φικό επ ίπεδο των ψαριών είνα ι 3  10 2 KJ, να
υπολογίσετ ε την ενέργεια των άλλων τροφικών επ ιπέδ ων
Mονάδες 8
γ. πώς εξηγείτ α ι η μ εγάλη σ υγκέντρωση του DDT που β ρέθηκε στα
ψαροπούλια;
Mονάδες 10

ΟΔΗΓΙΕΣ (για το υς εξε ταζόμε νο υς)
Στο τετράδ ιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτ ικά (ημερομηνία, κατεύθυνση,
εξετα ζόμενο μάθημα). Τα θέματα να μ ην τα αντ ιγράψ ετε στο τετ ράδ ιο.
Να γράψετε το ονοματ επώνυμό σας σ το πάνω μέρος των φωτοαντ ιγρά φων
αμέσως μόλις σας πα ραδοθούν. Καμ ιά άλλη σημείωση δεν επ ιτρέπετα ι να
γράψετε.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τ ετράδ ιο κα ι τ α
φωτοαντ ίγραφα.
Να απαντήσετε στο τετ ράδ ιό σα ς σε όλα τα θέματα.
Κάθε απάντηση επ ιστημονικά τεκμη ριωμένη είνα ι αποδεκτή.
Διά ρκεια εξέτασης: Τ ρεις (3) ώρες μετά τη διανομή τ ων φωτοαντ ιγράφων.
Χρόνος δ υνατής αποχώρηση ς: μία (1 ) ώρα
μετά τη διανομή των
φωτοαντ ιγράφων.
KΑΛΗ ΕΠΙΤ ΥΧΙΑ!

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Δʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 1ο
Α. Στις ερωτήσεις 1-4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον
αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που
αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
1. Όλοι οι ιοί είναι :
α. μικρά κύτταρα
β. υποχρεωτικά ενδοκυτταρικά παράσιτα
γ. μη παθογόνοι για τον άνθρωπο
δ. φορείς DNA
Μονάδες 4
2. Ο ιός που προκαλεί το AIDS μεταδίδεται κυρίως με :
α. το σάλιο και τον ιδρώτα
β. τη χειραψία και το φιλί
γ. το αίμα και τη σεξουαλική επαφή
δ. το νερό και την τροφή
Μονάδες 4
3. Αλλεργία είναι η αντίδραση του ανοσοποιητικού
συστήματος :
α. σε αβλαβείς για τον οργανισμό παράγοντες
β. σε παθογόνους μικροοργανισμούς
γ. σε αλλαγές της θερμοκρασίας
δ. στη θέα επικίνδυνων ζώων
Μονάδες 4
4. Η "τρύπα του όζοντος" είναι επικίνδυνη για τον
πλανήτη μας, επειδή :
α. προκαλεί μείωση της στάθμης των θαλάσσιων
υδάτων

β. δημιουργεί φαινόμενα ευτροφισμού στα υδάτινα
οικοσυστήματα
γ. επιτρέπει σε μεγαλύτερη ποσότητα υπεριώδους
ακτινοβολίας να φτάνει στη Γη
δ. προκαλεί την όξινη βροχή.
Μονάδες 5
Β. Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράμματα της
στήλης Ι και δίπλα σε κάθε γράμμα τον αριθμό της
στήλης ΙΙ που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
Ι
ΙΙ
α. ιός HIV
1. πενικιλίνη
β. αντιγόνο
2. βλέννα
γ. φλεγμονή
3. ανοσολογική
ανεπάρκεια
δ. αντιβιοτικό
4. αντίσωμα
5. σχηματισμός πύου
Μονάδες 8
ΘΕΜΑ 2ο
Α. Να χαρακτηρίσετε κάθε μία από τις προτάσεις
που ακολουθούν ως Σωστή ή Λανθασμένη,
γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα από τον
αριθμό κάθε πρότασης, το γράμμα Σ για τις
σωστές ή το γράμμα Λ για τις λανθασμένες.
1. Το σάλιο και ο ιδρώτας ανήκουν στους
μηχανισμούς ειδικής άμυνας του ανθρώπινου
οργανισμού.
2. Η "βιολογική μεγέθυνση" είναι η αύξηση της βιομάζας των
οργανισμών ενός οικοσυστήματος.
3. Κατά τη λειτουργία του κύκλου του άνθρακα, τα
μόρια
που
περιέχουν
το
στοιχείο
αυτό,
περιφέρονται κυκλικά στην ατμόσφαιρα.

4. Η απόρριψη ενός μοσχεύματος από το δέκτη του
οφείλεται σε αντίδραση του ανοσοποιητικού του
συστήματος.
5. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου οφείλεται, κατά
κύριο λόγο, στην αύξηση της συγκέντρωσης του
διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα.
Μονάδες 10
Β. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω
προτάσεις, συμπληρώνοντας τα κενά με τις
κατάλληλες λέξεις.
1. Η
χορήγηση
ορού
(έτοιμα
αντισώματα)
εξασφαλίζει στον οργανισμό παθητική .................. .
2. Η είσοδος ενός παθογόνου μικροοργανισμού στον
ανθρώπινο οργανισμό ονομάζεται ................... .
3. Η ικανότητα του οργανισμού να διατηρεί σταθερές τις
εσωτερικές του συνθήκες ονομάζεται ..................... .
4. Σε
μια
τροφική
αλυσίδα,
τα
ζώα,
που
εξασφαλίζουν την απαραίτητη γι' αυτά ενέργεια
τρώγοντας άλλους οργανισμούς, ονομάζονται
................... .
5. Το σύνολο των βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων μιας
περιοχής που βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση,
συγκροτούν ένα ................... .
Μονάδες 15
ΘΕΜΑ 3ο
Δύο
φυσιολογικά
άτομα
προσβάλλονται
από
παθογόνο βακτήριο για το οποίο δεν υπάρχει
εμβόλιο.
1. Ποια κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος
των ανθρώπων αυτών θα ενεργοποιηθούν πρώτα
και πώς θα αντιμετωπίσουν το βακτήριο;
Μονάδες 8

2. Τα κύτταρα των δύο αυτών ανθρώπων θα
παράγουν ιντερφερόνες; Να δικαιολογήσετε την
απάντησή σας.
Μονάδες 7
3. Δεδομένου ότι κανείς από τους δύο δεν εμφανίζει
κάποια μορφή ανοσολογικής ανεπάρκειας, πώς
εξηγείται το γεγονός ότι ο ένας παρουσίασε τα
συμπτώματα της βακτηριακής νόσου ενώ ο άλλος
όχι;
Μονάδες 10
ΘΕΜΑ 4ο
Δίνεται η παρακάτω τροφική αλυσίδα:
χορτάρι → γρύλος → βάτραχος → φίδι → σκαντζόχοιρος
Στην αλυσίδα αυτή :
1. Ποιοι είναι οι παραγωγοί και ποιοι οι
καταναλωτές τρίτης τάξης;
Μονάδες 6
2. Ο πληθυσμός των σκαντζόχοιρων έχει τη
μικρότερη βιομάζα. Εξηγήστε γιατί συμβαίνει
αυτό.
Μονάδες 9
3. Διερχόμενο
σμήνος
αποδημητικών
πουλιών
καταναλώνει τους βατράχους ως τροφή και
μειώνει δραστικά τον πληθυσμό τους. Τι θα
συμβεί τότε στους πληθυσμούς των γρύλων και
των φιδιών και γιατί;
Μονάδες 10

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Δʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2000
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ 1ο
Α. Στις ερωτήσεις 1-5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον
αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που
αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
1.

Τα αντισώματα ενώνονται με:
α. τις ιντερφερόνες
β. τα αντιγόνα
γ. τις βλέννες
δ. το πύον
Μονάδες 3

2.

Ο λυτικός κύκλος παρατηρείται
πολλαπλασιασμό των:
α. μυκήτων
β. βακτηρίων
γ. ιών
δ. πρωτοζώων

κατά

τον

Μονάδες 3
3.

Η "τρύπα του όζοντος" οφείλεται:
α. στη διοχεύτεση χλωροφθορανθράκων στην
ατμόσφαιρα
β. στην όξινη βροχή
γ. στα πτητικά κλάσματα των λιπασμάτων
δ. στην αποψίλωση των τροπικών δασών
Μονάδες 3

4.

Η όξινη βροχή οφείλεται :
α. σε αέριους ρυπαντές
β. στη διάδοση της χρήσης της πυρηνικής ενέργειας
γ. στη διάβρωση των ασβεστολιθικών πετρωμάτων
δ. σε αυξημένη εξάτμιση των θαλάσσιων υδάτων
Μονάδες 3

5.

Το σάλιο και τα δάκρυα περιέχουν χημικές
ουσίες που:
α. δυσκολεύουν την ανάπτυξη μικροοργανισμών
β. προκαλούν έκκριση ιντερφερόνης
γ. ενεργοποιούν τα λεμφοκύτταρα
δ. αδρανοποιούν τα αντισώματα
Μονάδες 3

Β. Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράμματα της
στήλης Ι και, δίπλα σε κάθε γράμμα, τον αριθμό
της στήλης ΙΙ που αντιστοιχεί στη σωστή
απάντηση.
Ι
α. αντιτετανικός ορός
β. εμβόλιο
γ. βακτήριο
δ. αποικοδομητές

ΘΕΜΑ 2ο

1.
2.
3.
4.
5.

ΙΙ
προκαρυωτικός
μικροοργανισμός
νεκρή οργανική ύλη
ενεργητική ανοσία
όξινη βροχή
παθητική ανοσία
Μονάδες 10

Α. Να χαρακτηρίσετε κάθε μία από τις προτάσεις
που ακολουθούν ως Σωστή ή Λανθασμένη,
γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα από τον
αριθμό κάθε πρότασης, το γράμμα Σ για τις
σωστές ή το γράμμα Λ για τις λανθασμένες.
1. Οι
ιοί
χαρακτηρίζονται
ως
υποχρεωτικά
κυτταρικά παράσιτα.
2. Η πενικιλίνη είναι αντιβιοτικό.
3. Η αναπνοή των φυτικών οργανισμών συμβάλλει
στη ρύπανση της ατμόσφαιρας.
4. Οι ιντερφερόνες είναι ουσίες που παράγονται από
κύτταρα που έχουν προσβληθεί από βακτήρια.
5. ΄Ενας φορέας του HΙV δε μεταδίδει τον ιό.
Μονάδες 10
Β. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω
προτάσεις, συμπληρώνοντας τα κενά με τις
κατάλληλες λέξεις.
1. Με την εμφάνιση ενός αντιγόνου, τα κύτταρα που
ενεργοποιούνται πρώτα, είναι τα
.
2. Η σύφιλη είναι ένα
μεταδιδόμενο
νόσημα.
3. Η βλέννα παγιδεύει τους
που προσπαθούν
να μπουν στον οργανισμό μας.
4. Οι ζωικοί οργανισμοί, επειδή εξασφαλίζουν την
ενέργειά τους τρώγοντας άλλους οργανισμούς,
.
ονομάζονται
5. Η υπερβολική αντίδραση του ανοσοποιητικού
συστήματος σε παράγοντες που είναι αβλαβείς για
τον οργανισμό ονομάζεται
.
Μονάδες 15
ΘΕΜΑ 3ο

Οι βιογεωχημικοί
κυκλική ροή των
οικοσύστημα.

κύκλοι εξασφαλίζουν
χημικών στοιχείων σ'

την
ένα

1. Ποιοι οργανισμοί δεσμεύουν το διοξείδιο του
άνθρακα από το περιβάλλον και με ποια
διαδικασία;
Μονάδες 6
2. Ποιες κατηγορίες οργανισμών παράγουν το διοξείδιο του
άνθρακα που απελευθερώνεται στο περιβάλλον και πώς;
Μονάδες 9
3. Με ποιες δραστηριότητές ο άνθρωπος παρεμβαίνει
στον κύκλο του άνθρακα; Ποια η σχέση του
φαινομένου
του
θερμοκηπίου
με
τις
δραστηριότητες αυτές;
Μονάδες 10
ΘΕΜΑ 4ο
Σε μια χορτολιβαδική έκταση παρατηρήθηκε ότι
ζουν βάτραχοι, γρύλλοι και πελαργοί.
1. Τοποθετήστε στη σωστή σειρά τους οργανισμούς
αυτούς, ώστε να σχηματιστεί η τροφική τους
αλυσίδα, και σχεδιάστε την αντίστοιχη πυραμίδα
βιομάζας.
Μονάδες 9
2. Στην πυραμίδα που σχεδιάσατε, χαρακτηρίστε τους
οργανισμούς ως παραγωγούς ή καταναλωτές και
προσδιορίστε την τάξη τους.
Μονάδες 6
3. Γνωρίζοντας ότι η βιομάζα των βατράχων του
οικοσυστήματος είναι 40.000 γραμμάρια, να υπολογίσετε
τη βιομάζα των οργανισμών των άλλων επιπέδων και να
αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 10

