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Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 2010 

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας 

1 

1 

Γ' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

 

 

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 

 

ΘΕΜΑ 1
o

  

Για τις ηµιτελείς προτάσεις 1 έως και 5, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της 
βασικής φράσης και δίπλα του το γράµµα που αντιστοιχεί στο σωστό συµπλήρωµά 
της. 

1. Τα φαγοκύτταρα αποτελούν κατηγορία κυττάρων της άµυνας και παράγονται: 

α. στον µυελό των οστών  
β. στον νωτιαίο µυελό 
γ. στο αίµα 
δ. στους λεµφαδένες 

2. Παθητική ανοσία επιτυγχάνεται µε τη χορήγηση: 

α. εµβολίων   
β. ορών 
γ. εµβολίων και ορών 
δ. αντιβιοτικών 

3. Συστατικό της δοµής του HIV, του ιού που προκαλεί το AIDS, δεν αποτελεί: 

α. το έλυτρο 
β. τα ένζυµα  
γ. το RNA 
δ. το DNA 

4. Στην αλυσίδα φυτό → φυτοφάγο ζώο → σαρκοφάγο ζώο, παρατηρήθηκε 
συγκέντρωση εντοµοκτόνου 0,1 mg ανά κιλό φυτών. Η συγκέντρωση του 
εντοµοκτόνου στους ιστούς του σαρκοφάγου ζώου είναι:  

α. 0,01 mg ανά κιλό  
β. 0,001 mg ανά κιλό 
γ. 1 mg ανά κιλό 
δ. 10 mg ανά κιλό  

5. Η ταξινόµηση ενός θηλαστικού και του βακτηρίου που συµβιώνει στον 
πεπτικό του σωλήνα γίνεται µε κριτήριο: 

α. Το µειξιολογικό για το θηλαστικό και το τυπολογικό για το βακτήριο  
β. Το τυπολογικό για το θηλαστικό και το µειξιολογικό για το βακτήριο  
γ. Το µειξιολογικό και στις δύο περιπτώσεις 
δ. Το τυπολογικό και στις δύο περιπτώσεις 

Μονάδες 25 
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Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας 
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2 

ΘΕΜΑ 2
o

  

Α. Τι είναι οι µυκητιάσεις; Ποιους µύκητες γνωρίζετε ότι προκαλούν µυκητιάσεις 
στον άνθρωπο και ποια είναι τα συµπτώµατά τους; 

Μονάδες 1+6 

Β. i. Ποιοι είναι οι λόγοι που οδηγούν στη βαθµιαία αύξηση της µέσης 
θερµοκρασίας του πλανήτη;  

Μονάδες 6 

ii. Να αναφέρετε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την αύξηση της 
θερµοκρασίας του πλανήτη.  

Μονάδες 3 

Γ. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την ύπαρξη και τη διατήρηση ενός 
αυτότροφου οικοσυστήµατος;  

Μονάδες 9 

 
 

ΘΕΜΑ 3
o

  

Ένας άνδρας διακοµίζεται σε νοσοκοµείο µε συµπτώµατα ασθένειας και οι 
θεράποντες ιατροί διέγνωσαν ηπατίτιδα Β.  

Α. Από ποιο µικρόβιο προκαλείται η εν λόγω ασθένεια και µε ποιους τρόπους 
είναι δυνατό να µεταδόθηκε στον άνδρα το µικρόβιο αυτό;  

Μονάδες 1+4 

Β. Οι βιοχηµικές αναλύσεις του ασθενούς έδειξαν ότι το ανοσοβιολογικό του 
σύστηµα ενεργοποιήθηκε για την αντιµετώπιση του µικροβίου. Ποια 
κατηγορία λεµφοκυττάρων ενεργοποιήθηκαν πρώτα για την αντιµετώπιση του 
µικροβίου και µε ποιο τρόπο συνέβη αυτό; 

Μονάδες 8 

Γ. Πώς µπορεί να εξηγηθεί ο µεγάλος αριθµός κυτταροτοξικών Τ λεµφοκυττάρων 
που ανιχνεύθηκαν στον οργανισµό του ατόµου;  

Μονάδες 7 

∆. Νοµίζετε ότι η χορήγηση αντιβιοτικών θα συνέβαλε στην αντιµετώπιση της 
ασθένειας; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

Μονάδες 1+4 

 
 

ΘΕΜΑ 4
o

  

Σε ένα λιβάδι της Αρκαδίας και στο γειτονικό µικρό δάσος επιβιώνουν διάφοροι 
οργανισµοί, οι διατροφικές αλληλεξαρτήσεις των οποίων απεικονίζονται στο τροφικό 
πλέγµα: 
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Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας 
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3 

 

 

 

Α. Να γράψετε τις διαφορετικές τροφικές αλυσίδες που παρατηρούνται στο 
οικοσύστηµα.  

Μονάδες 2,5 

Β. Να κατατάξετε τους οργανισµούς σε όλα τα δυνατά τροφικά επίπεδα.  
Μονάδες 2,5 

Γ. Να περιγράψετε τους φυσικούς τρόπους µε τους οποίους είναι δυνατό οι 
παραγωγοί του εν λόγω οικοσυστήµατος να προσλαµβάνουν νιτρικά ιόντα.  

Μονάδες 12 

∆. Στο παρελθόν υπήρχαν στο δάσος πολλές ανοιχτόχρωµες και λίγες 
σκουρόχρωµες πεταλούδες. Τα τελευταία χρόνια εγκαταστάθηκε στην περιοχή 
µία βιοµηχανία και οι κορµοί των δένδρων σκεπάστηκαν µε καπνιά, οπότε οι 
περισσότερες πεταλούδες του δάσους είναι τώρα σκουρόχρωµες. Πώς 
ονοµάζεται το φαινόµενο της αλλαγής του χρωµατικού προτύπου των εντόµων 
αυτών και µε ποιο τρόπο µπορεί να ερµηνευτεί σύµφωνα µε τη δαρβινική 
θεωρία;  

Μονάδες 2+6 
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ενεργοποιούνται πρώτα µετά την παρουσίαση του αντιγόνου είναι τα 
βοηθητικά Τ λεµφοκύτταρα.  

Γ. Στο δεύτερο στάδιο της ανοσοβιολογικής απόκρισης τα βοηθητικά Τ-
λεµφοκύτταρα, στην περίπτωση που το αντιγόνο είναι ένα κύτταρο, παράγουν 
ουσίες που ενεργοποιούν και βοηθούν στον πολλαπλασιασµό µίας ειδικής 
κατηγορίας Τ-λεµφοκυττάρων, των κυτταροτοξικών Τ-λεµφοκυττάρων, τα 
οποία θα καταστρέψουν τα κύτταρα στόχους (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 4). Κύτταρα που 
µπορεί να αποτελούν αντιγόνα είναι (µεταξύ άλλων) τα κύτταρα που είναι 
µολυσµένα από ιούς (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 2). Στην περίπτωση του άνδρα, ο ιός της 
ηπατίτιδας Β προφανώς µόλυνε σωµατικά (ηπατικά) κύτταρά του και τα 
κυτταροτοξικά Τ-λεµφοκύτταρα ενεργοποιήθηκαν µε σκοπό την καταστροφή 
τους (ΜΟΝΑ∆Α 1). 

∆. Η χορήγηση αντιβιοτικών δεν θα συνέβαλε στην αντιµετώπιση της ηπατίτιδας 
Β (ΜΟΝΑ∆Α 1), διότι τα αντιβιοτικά δρουν επιλεκτικά καθώς βλάπτουν µόνο 
τους µικροοργανισµούς και όχι τα κύτταρα του ανθρώπου (ΜΟΝΑ∆Α 1). 
Επειδή τα αντιβιοτικά δρουν αναστέλλοντας την παραγωγή ουσιών στα 
βακτήρια, στους µύκητες και τα πρωτόζωα, δεν είναι αποτελεσµατικά έναντι 
των ιών (ΜΟΝΑ∆Α 1), καθώς οι ιοί δεν διαθέτουν δικό τους µεταβολικό 
µηχανισµό, αφού αποτελούν υποχρεωτικά ενδοκυτταρικά παράσιτα 
(ΜΟΝΑ∆ΕΣ 1) και τα αντιβιοτικά αναστέλλουν κάποια ειδική βιοχηµική 
αντίδραση του µικροοργανισµού (ΜΟΝΑ∆Α 1). 

 

ΘΕΜΑ 4
o

  

Α. Οι αλυσίδες που παρατηρούνται στο οικοσύστηµα είναι: 

1. τριφύλλι → αράχνη → αηδόνι 
2. τριφύλλι → σαλιγκάρι → αηδόνι 
3. τριφύλλι → σαλιγκάρι → φίδι → κουκουβάγια 
4. πεύκο → πεταλούδα → βάτραχος → φίδι → κουκουβάγια 
5. πεύκο → πεταλούδα → σπίνος → κουκουβάγια 
(ΜΟΝΑ∆ΕΣ 0,5 Χ 5 = 2,5. Οι οργανισµοί στις αλυσίδες πρέπει να συνδέονται 
µε βέλη, σε όποια άλλη περίπτωση δεν θεωρούνται σωστές και δεν 
βαθµολογούνται.) 

Β. 1ο τροφικό επίπεδο: τριφύλλι, πεύκο. 
2ο τροφικό επίπεδο: αράχνη, σαλιγκάρι, πεταλούδα. 
3ο τροφικό επίπεδο: αηδόνι, φίδι, βάτραχος, σπίνος. 
4ο τροφικό επίπεδο: φίδι, κουκουβάγια. 
5ο τροφικό επίπεδο: κουκουβάγια. 
(ΜΟΝΑ∆ΕΣ 0,5 Χ 5 = 2,5. Η κατάταξη των οργανισµών σε παραγωγούς και 
τάξεις καταναλωτών δεν θεωρείται ορθή και δεν βαθµολογείται.) 

Γ. Από την παρατήρηση του τροφικού πλέγµατος φαίνεται ότι σε αυτό 
περιλαµβάνονται ψυχανθή (το τριφύλλι), συνεπώς οι φυσικοί τρόποι µε τους 
οποίους οι παραγωγοί του συγκεκριµένου οικοσυστήµατος προσλαµβάνουν 
νιτρικά ιόντα είναι οι ακόλουθοι τρεις: 
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1ος: Κατά την ατµοσφαιρική αζωτοδέσµευση το µοριακό άζωτο της 
ατµόσφαιρας αντιδρά είτε µε τους υδρατµούς, σχηµατίζοντας αµµωνία, είτε µε 
το ατµοσφαιρικό οξυγόνο, σχηµατίζοντας νιτρικά ιόντα. Η απαραίτητη 
ενέργεια προσφέρεται από τις ηλεκτρικές εκκενώσεις (αστραπές, κεραυνοί). Η 
αµµωνία και τα νιτρικά ιόντα µεταφέρονται µε τη βροχή στο έδαφος, οπότε και 
τα νιτρικά ιόντα απορροφώνται από τα φυτά. (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 4) 
2ος: Στις ρίζες των ψυχανθών (µεταξύ των οποίων το τριφύλλι) ζουν 
συµβιωτικά αζωτοδεσµευτικά βακτήρια σε ειδικά εξογκώµατα (φυµάτια). 
Αυτά τα βακτήρια έχουν την ικανότητα να δεσµεύουν το ατµοσφαιρικό άζωτο 
και να το µετατρέπουν σε νιτρικά ιόντα, τα οποία µπορούν να απορροφηθούν 
από τα ψυχανθή, στη συγκεκριµένη περίπτωση το τριφύλλι. (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 4) 
3ος: Τόσο τα φυτά όσο και τα ζώα εγκαταλείπουν στο έδαφος νεκρή οργανική 
ύλη (καρπούς, φύλλα, νεκρά σώµατα, τρίχωµα κ.λπ.) που περιέχουν άζωτο. Τα 
ζώα επιπροσθέτως αποβάλλουν αζωτούχα προϊόντα του µεταβολισµού τους, 
όπως είναι η ουρία, το ουρικό οξύ και τα περιττώµατα. Οι ουσίες αυτές 
διασπώνται από τους αποικοδοµητές του εδάφους µέσα από µία διαδικασία 
που καταλήγει στον σχηµατισµό αµµωνίας. Η αµµωνία που συγκεντρώνεται 
στο έδαφος, τόσο από τη δράση των αποικοδοµητών όσο και από την 
ατµοσφαιρική αζωτοδέσµευση, υφιστάµενη τη δράση των νιτροποιητικών 
βακτηρίων του εδάφους µετατρέπεται τελικά σε νιτρικά ιόντα τα οποία 
προσλαµβάνονται από τα φυτά. (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 4) 

∆. Το φαινόµενο της αλλαγής του χρωµατικού προτύπου του πληθυσµού των 
εντόµων που παρατηρείται σε είδη εντόµων που διαβιούν σε βιοµηχανικές 
περιοχές ονοµάζεται βιοµηχανικός µελανισµός. (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 2) 
Το φαινόµενο εξηγείται λόγω της δράσης της φυσικής επιλογής, καθώς πριν 
την εγκατάσταση της βιοµηχανίας στην περιοχή οι κορµοί των δένδρων είχαν 
το φυσικό ανοιχτό χρώµα τους. Οι ανοιχτόχρωµες πεταλούδες διακρίνονταν 
δυσκολότερα – συγκριτικά µε τις σκουρόχρωµες- από τους θηρευτές τους, τους 
βατράχους και τους σπίνους. Για τον λόγο αυτό επικράτησαν στον πληθυσµό 
της πεταλούδας της Αρκαδίας, αφού είχαν µεγαλύτερες πιθανότητες επιβίωσης 
– και συνεπώς µεταβίβασης του χαρακτηριστικού τους για το ανοιχτό χρώµα 
πτερύγων στις επόµενες γενιές–, άρα και µεγαλύτερες πιθανότητες 
αναπαραγωγής συγκριτικά µε τις µαύρες. (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 3) 
Εξαιτίας της καπνιάς, οι κορµοί των δένδρων σταδιακά µαύρισαν και η φυσική 
επιλογή αντιστράφηκε. Το προσαρµοστικό πλεονέκτηµα το είχαν πλέον οι 
µαύρες πεταλούδες, που τώρα ήταν αυτές περισσότερο δυσδιάκριτες στους 
κορµούς των δένδρων, παρά οι ανοιχτόχρωµες. Έτσι βαθµιαία άρχισαν να 
επικρατούν αριθµητικά, καθώς επιβίωναν περισσότερο και µεταβίβαζαν µε 
µεγαλύτερη συχνότητα τον χρωµατισµό τους στις επόµενες γενιές συγκριτικά 
µε τις ανοιχτόχρωµες. (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 3) 
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Γ' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΘΕΜΑ 1
o

  

1. α 
2. β 
3. δ 
4. δ 
5. α 
(ΜΟΝΑ∆ΕΣ 25) 
 

ΘΕΜΑ 2
o

  

Α. Οι µυκητιάσεις είναι τα νοσήµατα που προκαλούνται στον άνθρωπο από 
παθογόνους µύκητες (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 1). Μύκητες που προκαλούν µυκητιάσεις 
στον άνθρωπο είναι: 

• Η Candida albicans (κάντιντα η λευκάζουσα), η οποία ανάλογα µε το 
όργανο που προσβάλλει µπορεί να προκαλέσει πνευµονική καντιντίαση, 
κολπίτιδα, στοµατίτιδα. (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 1+2) 

• Τα δερµατόφυτα, που αποτελούν µία ειδική κατηγορία µυκήτων που 
προσβάλλουν το δέρµα, ιδιαίτερα το τριχωτό µέρος της κεφαλής, αλλά 
και τις µεσοδακτύλιες περιοχές των ποδιών προκαλώντας ερυθρότητα 
και κνησµό. (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 1+2) 

Β. i) Οι λόγοι που οδηγούν στη βαθµιαία αύξηση της θερµοκρασίας του 
πλανήτη είναι: 

1. Οι αυξανόµενες ενεργειακές ανάγκες της βιοµηχανίας και των 
µεταφορών επέβαλλαν την εντατική εξόρυξη του άνθρακα, η καύση 
του οποίου οδήγησε στην απελευθέρωση τεράστιων ποσοτήτων 
διοξειδίου του άνθρακα στην ατµόσφαιρα. (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 3) 

2. Το διοξείδιο του άνθρακα δεσµεύεται από τους παραγωγούς και 
χρησιµοποιείται στη φωτοσύνθεση. Η καταστροφή όµως των δασών, 
είτε λόγω της υλοτόµησης, που γίνεται µε σκοπό την εκµετάλλευση 
των προϊόντων της ξυλείας, είτε λόγω των εκχερσώσεων, που 
αποσκοπούν στην εξεύρεση νέων χώρων κατοικίας και 
καλλιέργειας, περιορίζει τον συνολικό αριθµό των φωτοσυνθετικών 
οργανισµών του πλανήτη. (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 3) 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο σηµειώνεται βαθµιαία αύξηση της 
συγκέντρωσης του διοξειδίου του άνθρακα στην ατµόσφαιρα, που 
οδηγεί στην αύξηση του ποσοστού της υπέρυθρης ακτινοβολίας που 
δεσµεύεται από αυτό, µε συνέπεια την αύξηση της θερµοκρασίας 
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ΘΕΜΑ 4
ο

 

Το σχήµα που ακολουθεί παριστάνει τον κύκλο του νερού σε ένα µεσογειακό χερσαίο 
οικοσύστηµα. Το νερό που πέφτει στην ξηρά ακολουθεί τις πιθανές πορείες που 
αναπαριστώνται µε τις διεργασίες (1), (2), (3), (4). 

 
Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθµούς 1 έως 4 και δίπλα σε κάθε αριθµό 

την αντίστοιχη διεργασία που παριστάνει. 
Μονάδες 4 

Β. Ποιος είναι ο ρόλος της διεργασίας που παριστάνεται µε το νούµερο 2 για τα 
οικοσυστήµατα; 

Μονάδες 7 

Γ. Εάν υποτεθεί ότι στη δασική περιοχή που παριστάνεται στο σχήµα, µία 
περιορισµένη πυρκαγιά οδηγεί στην καταστροφή ενός αριθµού δένδρων: 

1. Πως θα αντιδράσει ένα τέτοιο οικοσύστηµα, όταν φυσικές καταστροφές 
όπως η πυρκαγιά τείνουν να διαταράξουν την ισορροπία του και γιατί; 

Μονάδες 6 

2. Ποιοι µηχανισµοί αναγέννησης των φυτών θα ενεργοποιηθούν για την 
ανάκαµψη του δασικού αυτού οικοσυστήµατος; (Μονάδες 6). Σε ποιες 
περιπτώσεις οι µηχανισµοί αναγέννησης των φυτών δεν αποδεικνύονται 
αποτελεσµατικοί; (Μονάδες 2) 

Μονάδες 8 
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Μονάδες 8 
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ΘΕΜΑ 3
ο

 

Α. Τα βακτήρια είναι προκαρυωτικοί οργανισµοί, … η σύνθεση των πρωτεϊνών 
τους (Σχολικό σελ 13). 

 

Β. Τα βακτήρια αναπαράγονται … διαιρούνται κάθε 20 λεπτά (Σχολικό σελ 13). 
Σε περίπτωση που αναφερθούν και τα ενδοσπόρια (που δεν αποτελούν τρόπο 
αναπαραγωγής) να µειώνεται η βαθµολογία κατά 1µονάδα. 

 
Γ. Μικροοργανισµοί , όπως το βακτήριο Escherichia coli … στην άµυνα του 

οργανισµού. (µονάδες 6) (Σχολικό σελ 11) και … Στην επιφάνεια του 
δέρµατός µας φιλοξενούνται … την εγκατάστασή τους σε αυτήν. (µονάδες 2) 
(Σχολικό σελ 31-32) 

 
∆. Τα άτοµα ενός είδους δεν είναι όµοια. Στον πληθυσµό των βακτηρίων, λόγω 

της γενετικής ποικιλοµορφίας, υπήρχαν βακτήρια ανθεκτικά στην πενικιλίνη 
και άλλα που δεν ήταν ανθεκτικά. 
Η ανακάλυψη των αντιβιοτικών έφερε επανάσταση στην αντιµετώπιση των 
βακτηριακών λοιµώξεων. 
Ο άνθρωπος µε την αλόγιστη χρήση αντιβιοτικών σκότωνε όσα βακτήρια δεν 
είχαν ανθεκτικότητα στην πενικιλίνη (φυσική επιλογή). Επιβίωναν όµως, όσα 
βακτήρια είχαν ανθεκτικότητα στο αντιβιοτικό. Αυτά µεταβίβαζαν το γενετικό 
τους χαρακτηριστικό στους απογόνους τους, δηµιουργώντας έτσι, πληθυσµούς 
βακτηρίων ανθεκτικών σε αυτό το αντιβιοτικό. 

 
 

ΘΕΜΑ 4
ο

 

Α. 1. εξάτµιση νερού. 
2. διαπνοή νερού από τα στόµατα των φύλλων. 
3. αποµάκρυνση νερού µε επιφανειακή απορροή. 
4. το νερό εισχωρεί στο υπέδαφος και στο σύστηµα υπογείων υδάτων. 

 

Β. Το νερό του εδάφους … µε πύλη εισόδου τα φυτά. . (Σχολικό σελ 88) 
 

Γ. 1. Τα οικοσυστήµατα χαρακτηρίζονται … τροφή από το οικοσύστηµα 
(Σχολικό σελ 72) 

2. Τα µεσογειακά οικοσυστήµατα µπορούν να επανακάµψουν … 
επεµβάσεις όπως η βόσκηση (Σχολικό σελ 101,102) 
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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 Ε_3.Βλ3Γ(ε) 

 

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΕΛΙ∆Α: 1 ΑΠΟ 4  

ΤΑΞΗ: Γ΄  ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 

 

Ηµεροµηνία: Κυριακή 7 Απριλίου 2013 

∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες 

 

 
ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 

ΘΕΜΑ A 

Να επιλέξετε την φράση που συµπληρώνει ορθά κάθε µία από τις ακόλουθες προτάσεις: 

Α1. Τα πολυδύναµα αιµοποιητικά κύτταρα βρίσκονται:  

α. στο ήπαρ. 

β. στον θύµο αδένα. 

γ. στον νωτιαίο µυελό. 

δ. στον µυελό των οστών. 

Α2. Οι ετερότροφοι οργανισµοί: 

α. παράγουν διοξείδιο του άνθρακα και καταναλώνουν οξυγόνο. 

β. παράγουν οξυγόνο και καταναλώνουν διοξείδιο του άνθρακα. 

γ. παράγουν οξυγόνο και διοξείδιο του άνθρακα. 

δ. καταναλώνουν οξυγόνο και διοξείδιο του άνθρακα. 

Α3. Στο στάδιο κατά το οποίο ένα άτοµο είναι φορέας του HIV, το γενετικό υλικό 

του ιού είναι:: 

α. ∆ύο µονόκλωνα µόρια DNA. 

β. ∆ίκλωνο µόριο DNA. 

γ. Μονόκλωνο µόριο RNA. 

δ. Μονόκλωνο DNA. 

Α4. Η εξασθένιση της στιβάδας του όζοντος στη στρατόσφαιρα οφείλεται κυρίως: 

α. στο διοξείδιο του άνθρακα. 

β. στα οξείδια του αζώτου. 

γ. στους χλωροφθοράνθρακες. 

δ. στο διοξείδιο του θείου. 

Α5. Τα αστικά λύµατα: 

α. περιέχουν λιπάσµατα και βιοµηχανικούς ρύπους. 

β. επιβαρύνουν κυρίως τα χερσαία οικοσυστήµατα. 

γ. είναι υπεύθυνα για τη διάδοση σοβαρών ασθενειών και τον ευτροφισµό. 

δ. προκαλούν µείωση του µικροβιακού φορτίου των νερών. 

ΜΟΝΑ∆ΕΣ 25 
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α. Να εξηγήσετε µε ποιο κριτήριο θα καταταγούν σε είδη οι διάφοροι 

πληθυσµοί βακτηρίων που διαβιούν στο γαλακτοκοµικό προϊόν. 

β. Να περιγράψετε την κυτταρική δοµή των βακτηρίων. 

γ. Να γράψετε µε ποιο τρόπο συµβαίνει η παστερίωση των διαφόρων 

τροφίµων και πού αποσκοπεί. 

δ. Να εξηγήσετε πού οφείλεται η ανάπτυξη βακτηρίων µετά τον χρόνο t
2
.  

ΜΟΝΑ∆ΕΣ 12 (3+3+3+3) 

Γ2. Η λύσσα είναι νόσος του κεντρικού νευρικού συστήµατος που οφείλεται σε ιό 

και µεταδίδεται στον άνθρωπο µε το σάλιο µολυσµένου ζώου. Κατά τη 

διάρκεια µιας εκδροµής σε περιοχή όπου είχαν καταγραφεί κρούσµατα ζώων 

µολυσµένων µε λύσσα, ο ∆ηµήτρης δέχτηκε επίθεση από αδέσποτο σκυλί. Ο 

∆ηµήτρης δεν είχε προηγουµένως εµβολιαστεί και διακοµίστηκε στο 

πλησιέστερο νοσοκοµείο για να του χορηγηθεί αντιλυσσικός ορός 

αντισωµάτων. 

α. Με ποιον τρόπο θα λειτουργήσουν τα αντισώµατα του ορού στην 

αντιµετώπιση του αντιγόνου; 

β. Η χορήγηση στον ∆ηµήτρη ορού έτοιµων αντισωµάτων ενάντια στον ιό της 

λύσσας δεν του εξασφαλίζει µόνιµη ανοσία. Για ποιο λόγο συµβαίνει αυτό; 

γ. Για ποιο λόγο τα αντισώµατα που περιέχει ο ορός της λύσσας 

εξουδετερώνουν µόνο το συγκεκριµένο αντιγόνο; 

δ. Θα ήταν σωστό να χορηγηθεί στον ∆ηµήτρη αντιβιοτικό; 

ΜΟΝΑ∆ΕΣ 13 (5+2+3+3) 

ΘΕΜΑ ∆ 

Στο πλέγµα απεικονίζονται οι διατροφικές αλληλεξαρτήσεις ειδών που διαβιούν σε 

µία ελληνική παράκτια περιοχή. 

 

Φυτοπλαγκτόν Αγριολούλουδα  

Ζωοπλαγκτόν 

Σκουλήκια  

Πεταλούδες  

Στρείδια  

Βάτραχος 

Τσιπούρες  

Πελαργοί  
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∆1. Η συνολική ενέργεια που εµπεριέχεται στο ζωοπλαγκτόν υπολογίζεται περί τα 

400.000KJ. 

α. Να υπολογίσετε τις απώλειες ενέργειας από τα στρείδια στις τσιπούρες. 

β. Να εξηγήσετε πού µεταφέρεται η ενέργεια αυτή. 

ΜΟΝΑ∆ΕΣ 8 (4+4) 

∆2. Κατά το παρελθόν µετρήσεις που πραγµατοποιήθηκαν στους υδρόβιους 

οργανισµούς της περιοχής έδειξαν την παρουσία ποσοτήτων DDT στους 

ιστούς των οργανισµών τους καθώς και στους πελαργούς. Στο διάγραµµα που 

ακολουθεί απεικονίζεται η συγκέντρωση του DDT στους πελαργούς, τις 

τσιπούρες και τα στρείδια, συναρτήσει του χρόνου ανά τροφικό επίπεδο.  

 

α. Να αντιστοιχίσετε τις καµπύλες α, β και γ µε τη συγκέντρωση DDT στους 

ιστούς του κάθε ενός από τα τρία αυτά είδη. 

β. Πώς ερµηνεύεται ο δεκαπλασιασµός της συγκέντρωσης του DDT στους 

οργανισµούς που αντιστοιχίσατε στην καµπύλη β συγκριτικά µε εκείνους 

της α; 

γ. Για ποιο λόγο δεν παρατηρείται οµοίως δεκαπλάσια συγκέντρωση στους 

οργανισµούς που αντιστοιχούν στην καµπύλη γ;  

δ. Η παρουσία DDT στους ιστούς των πελαργών µείωσε τον ρυθµό 

αναπαραγωγής τους. Να εξηγήσετε για ποιο λόγο συνέβη αυτό. 

ΜΟΝΑ∆ΕΣ 17 (4+6+2+5) 
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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 Ε_3.Βλ3Γ(α) 

 

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΕΛΙ∆Α: 1 ΑΠΟ 4  

ΤΑΞΗ: Γ΄  ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 

 

Ηµεροµηνία: Κυριακή 7 Απριλίου 2013 

∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες 

 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΘΕΜΑ A 

Α1. δ, Α2. α, Α3. β, Α4. γ, Α5. γ.  

 

 

ΘΕΜΑ B 

Β1. Τα ερηµικά οικοσυστήµατα χαρακτηρίζονται από 

! Άγονα εδάφη 

! Μικρή παραγωγικότητα 

! Μικρή βιοµάζα 

Ερηµικά οικοσυστήµατα βρίσκονται σε περιοχές του πλανήτη όπου η 

βροχόπτωση είναι πολύ χαµηλή. Ωστόσο, ερηµικά οικοσυστήµατα 

συναντώνται και σε περιοχές όπου τα χαρακτηριστικά του κλίµατος θα 

επέτρεπαν πλούσια βλάστηση. Τα οικοσυστήµατα αυτά είναι αποτέλεσµα 

παρεµβάσεων του ανθρώπου. 

 

Β2. Εξάτµιση ονοµάζεται η αποµάκρυνση του νερού από οποιαδήποτε επιφάνεια 

µε τη µορφή υδρατµών. Η εξάτµιση του νερού από την επιφάνεια των φύλλων 

των φυτών ονοµάζεται επιδερµική εξάτµιση και διακρίνεται από τη διαπνοή, 

που είναι η αποµάκρυνση του νερού µέσω των στοµάτων, των πόρων δηλαδή 

της επιδερµίδας των φύλλων των φυτών. 

 

Β3. Τα όργανα του ανοσοβιολογικού συστήµατος ονοµάζονται λεµφικά όργανα 

και διακρίνονται σε: 

Α. Πρωτογενή λεµφικά όργανα, στα οποία ανήκουν ο µυελός των οστών και 

ο θύµος αδένας. Στον µυελό των οστών παράγονται όλα τα έµµορφα 

συστατικά (κύτταρα) του αίµατος, συνεπώς και τα λεµφοκύτταρα. Στον 

µυελό των οστών επίσης διαφοροποιούνται και ωριµάζουν τα Β 

λεµφοκύτταρα. Στον θύµο αδένα διαφοροποιούνται και ωριµάζουν τα Τ- 

λεµφοκύτταρα. 
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ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 Ε_3.Βλ3Γ(α) 

 

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΕΛΙ∆Α: 1 ΑΠΟ 4  

ΤΑΞΗ: Γ΄  ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 

 

Ηµεροµηνία: Κυριακή 7 Απριλίου 2013 

∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες 

 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΘΕΜΑ A 

Α1. δ, Α2. α, Α3. β, Α4. γ, Α5. γ.  

 

 

ΘΕΜΑ B 

Β1. Τα ερηµικά οικοσυστήµατα χαρακτηρίζονται από 

! Άγονα εδάφη 

! Μικρή παραγωγικότητα 

! Μικρή βιοµάζα 

Ερηµικά οικοσυστήµατα βρίσκονται σε περιοχές του πλανήτη όπου η 

βροχόπτωση είναι πολύ χαµηλή. Ωστόσο, ερηµικά οικοσυστήµατα 

συναντώνται και σε περιοχές όπου τα χαρακτηριστικά του κλίµατος θα 

επέτρεπαν πλούσια βλάστηση. Τα οικοσυστήµατα αυτά είναι αποτέλεσµα 

παρεµβάσεων του ανθρώπου. 

 

Β2. Εξάτµιση ονοµάζεται η αποµάκρυνση του νερού από οποιαδήποτε επιφάνεια 

µε τη µορφή υδρατµών. Η εξάτµιση του νερού από την επιφάνεια των φύλλων 

των φυτών ονοµάζεται επιδερµική εξάτµιση και διακρίνεται από τη διαπνοή, 

που είναι η αποµάκρυνση του νερού µέσω των στοµάτων, των πόρων δηλαδή 

της επιδερµίδας των φύλλων των φυτών. 

 

Β3. Τα όργανα του ανοσοβιολογικού συστήµατος ονοµάζονται λεµφικά όργανα 

και διακρίνονται σε: 

Α. Πρωτογενή λεµφικά όργανα, στα οποία ανήκουν ο µυελός των οστών και 

ο θύµος αδένας. Στον µυελό των οστών παράγονται όλα τα έµµορφα 

συστατικά (κύτταρα) του αίµατος, συνεπώς και τα λεµφοκύτταρα. Στον 

µυελό των οστών επίσης διαφοροποιούνται και ωριµάζουν τα Β 

λεµφοκύτταρα. Στον θύµο αδένα διαφοροποιούνται και ωριµάζουν τα Τ- 

λεµφοκύτταρα. 
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ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 Ε_3.Βλ3Γ(α) 

 

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΕΛΙ∆Α: 4 ΑΠΟ 4  

δ. Τα αντιβιοτικά δρουν επιλεκτικά καθώς βλάπτουν τους παθογόνους 

µικροοργανισµούς αλλά δεν επηρεάζουν τα κύτταρα του οργανισµού του 

ανθρώπου. Τα αντιβιοτικά αναστέλλουν την παραγωγή ουσιών σε 

βακτήρια, µύκητες και πρωτόζωα. Όµως τα αντιβιοτικά δεν είναι 

αποτελεσµατικά έναντι των ιών. Αυτό συµβαίνει διότι οι ιοί δεν διαθέτουν 

δικό τους µεταβολικό µηχανισµό, αφού αποτελούν υποχρεωτικά κυτταρικά 

παράσιτα. (σελ. 18 σχολικού βιβλίου) 

 

 

ΘΕΜΑ ∆ 

∆1. α. Τα στρείδια και οι τσιπούρες ανήκουν στην παρακάτω τροφική αλυσίδα: 

Φυτοπλαγκτόν → Ζωοπλαγκτόν → Στρείδια → Τσιπούρες → Πελαργοί 

Εζωοπλαγκτού= 400.000 KJ 

Eστρειδιών= 400.000x10/100= 40.000 KJ 

Ετσιπούρες= 40.000x10/100= 4.000 KJ  

Εστρειδιών- Ετσιπούρας= 40.000-4.000=36.000 KJ  

 

β. Έχει υπολογιστεί ότι µόνο το 10% περίπου της ενέργειας ενός τροφικού 

επιπέδου … τα οποία αποικοδοµούνται. (σελ. 77 σχολικού βιβλίου) 

 

∆2. α. Η καµπύλη (α) αντιστοιχεί στο επίπεδο των στρειδιών, η καµπύλη (β) στο 

επίπεδο της τσιπούρας και η καµπύλη (γ) στο επίπεδο των πελαργών. 

 

β. To DDT αποτελεί µη βιοδιασπώµενη ουσία. Ο πληθυσµός των στρειδιών 

για να αυξήσει τη βιοµάζα του κατά ένα κιλό καταναλώνει 10 κιλά 

ζωοπλαγκτόν. Αφού η ουσία αυτή δεν µπορεί να διασπαστεί και να 

αποβληθεί από τον οργανισµό των στρειδιών, η συγκέντρωσή της στους 

ιστούς των στρειδιών θα είναι 10Kg·3mg/Kg=30mg/Kg.  

 

γ. Φυσιολογικά η συγκέντρωση τουDDT στους πελαργούς θα έπρεπε να είναι 

300 mg/Κg. Είναι όµως περίπου 100 mg/Kg γιατί εκτός από τις τσιπούρες 

αποτελούν τροφή τους, τα σκουλήκια και οι βάτραχοι, στους ιστούς των 

οποίων δεν υπάρχει DDT. 

 

δ. Οι πελαργοί αφού αποτελούν κορυφαίο καταναλωτή στο συγκεκριµένο 

οικοσύστηµα θα εµφανίσουν µεγάλη συγκέντρωση DDT στους ιστούς των, 

πράγµα που καθιστά εύθραυστα τα κελύφη των αυγών τους …στα πρόθυρα 

της εξαφάνισης. (σελ. 110 σχολικού βιβλίου). 
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ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 Ε_3.Βλ3Γ(ε) 

 

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΕΛΙ∆Α: 4 ΑΠΟ 4  

∆1. Η συνολική ενέργεια που εµπεριέχεται στο ζωοπλαγκτόν υπολογίζεται περί τα 

400.000KJ. 

α. Να υπολογίσετε τις απώλειες ενέργειας από τα στρείδια στις τσιπούρες. 

β. Να εξηγήσετε πού µεταφέρεται η ενέργεια αυτή. 

ΜΟΝΑ∆ΕΣ 8 (4+4) 

∆2. Κατά το παρελθόν µετρήσεις που πραγµατοποιήθηκαν στους υδρόβιους 

οργανισµούς της περιοχής έδειξαν την παρουσία ποσοτήτων DDT στους 

ιστούς των οργανισµών τους καθώς και στους πελαργούς. Στο διάγραµµα που 

ακολουθεί απεικονίζεται η συγκέντρωση του DDT στους πελαργούς, τις 

τσιπούρες και τα στρείδια, συναρτήσει του χρόνου ανά τροφικό επίπεδο.  

 

α. Να αντιστοιχίσετε τις καµπύλες α, β και γ µε τη συγκέντρωση DDT στους 

ιστούς του κάθε ενός από τα τρία αυτά είδη. 

β. Πώς ερµηνεύεται ο δεκαπλασιασµός της συγκέντρωσης του DDT στους 

οργανισµούς που αντιστοιχίσατε στην καµπύλη β συγκριτικά µε εκείνους 

της α; 

γ. Για ποιο λόγο δεν παρατηρείται οµοίως δεκαπλάσια συγκέντρωση στους 

οργανισµούς που αντιστοιχούν στην καµπύλη γ;  

δ. Η παρουσία DDT στους ιστούς των πελαργών µείωσε τον ρυθµό 

αναπαραγωγής τους. Να εξηγήσετε για ποιο λόγο συνέβη αυτό. 

ΜΟΝΑ∆ΕΣ 17 (4+6+2+5) 
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ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 Ε_3.Βλ3Γ(ε) 

 

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΕΛΙ∆Α: 4 ΑΠΟ 4  

∆1. Η συνολική ενέργεια που εµπεριέχεται στο ζωοπλαγκτόν υπολογίζεται περί τα 

400.000KJ. 

α. Να υπολογίσετε τις απώλειες ενέργειας από τα στρείδια στις τσιπούρες. 

β. Να εξηγήσετε πού µεταφέρεται η ενέργεια αυτή. 

ΜΟΝΑ∆ΕΣ 8 (4+4) 

∆2. Κατά το παρελθόν µετρήσεις που πραγµατοποιήθηκαν στους υδρόβιους 

οργανισµούς της περιοχής έδειξαν την παρουσία ποσοτήτων DDT στους 

ιστούς των οργανισµών τους καθώς και στους πελαργούς. Στο διάγραµµα που 

ακολουθεί απεικονίζεται η συγκέντρωση του DDT στους πελαργούς, τις 

τσιπούρες και τα στρείδια, συναρτήσει του χρόνου ανά τροφικό επίπεδο.  

 

α. Να αντιστοιχίσετε τις καµπύλες α, β και γ µε τη συγκέντρωση DDT στους 

ιστούς του κάθε ενός από τα τρία αυτά είδη. 

β. Πώς ερµηνεύεται ο δεκαπλασιασµός της συγκέντρωσης του DDT στους 

οργανισµούς που αντιστοιχίσατε στην καµπύλη β συγκριτικά µε εκείνους 

της α; 

γ. Για ποιο λόγο δεν παρατηρείται οµοίως δεκαπλάσια συγκέντρωση στους 

οργανισµούς που αντιστοιχούν στην καµπύλη γ;  

δ. Η παρουσία DDT στους ιστούς των πελαργών µείωσε τον ρυθµό 

αναπαραγωγής τους. Να εξηγήσετε για ποιο λόγο συνέβη αυτό. 

ΜΟΝΑ∆ΕΣ 17 (4+6+2+5) 
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ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 Ε_3.Βλ3Γ(α) 

 

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΕΛΙ∆Α: 4 ΑΠΟ 4  

δ. Τα αντιβιοτικά δρουν επιλεκτικά καθώς βλάπτουν τους παθογόνους 

µικροοργανισµούς αλλά δεν επηρεάζουν τα κύτταρα του οργανισµού του 

ανθρώπου. Τα αντιβιοτικά αναστέλλουν την παραγωγή ουσιών σε 

βακτήρια, µύκητες και πρωτόζωα. Όµως τα αντιβιοτικά δεν είναι 

αποτελεσµατικά έναντι των ιών. Αυτό συµβαίνει διότι οι ιοί δεν διαθέτουν 

δικό τους µεταβολικό µηχανισµό, αφού αποτελούν υποχρεωτικά κυτταρικά 

παράσιτα. (σελ. 18 σχολικού βιβλίου) 

 

 

ΘΕΜΑ ∆ 

∆1. α. Τα στρείδια και οι τσιπούρες ανήκουν στην παρακάτω τροφική αλυσίδα: 

Φυτοπλαγκτόν → Ζωοπλαγκτόν → Στρείδια → Τσιπούρες → Πελαργοί 

Εζωοπλαγκτού= 400.000 KJ 

Eστρειδιών= 400.000x10/100= 40.000 KJ 

Ετσιπούρες= 40.000x10/100= 4.000 KJ  

Εστρειδιών- Ετσιπούρας= 40.000-4.000=36.000 KJ  

 

β. Έχει υπολογιστεί ότι µόνο το 10% περίπου της ενέργειας ενός τροφικού 

επιπέδου … τα οποία αποικοδοµούνται. (σελ. 77 σχολικού βιβλίου) 

 

∆2. α. Η καµπύλη (α) αντιστοιχεί στο επίπεδο των στρειδιών, η καµπύλη (β) στο 

επίπεδο της τσιπούρας και η καµπύλη (γ) στο επίπεδο των πελαργών. 

 

β. To DDT αποτελεί µη βιοδιασπώµενη ουσία. Ο πληθυσµός των στρειδιών 

για να αυξήσει τη βιοµάζα του κατά ένα κιλό καταναλώνει 10 κιλά 

ζωοπλαγκτόν. Αφού η ουσία αυτή δεν µπορεί να διασπαστεί και να 

αποβληθεί από τον οργανισµό των στρειδιών, η συγκέντρωσή της στους 

ιστούς των στρειδιών θα είναι 10Kg·3mg/Kg=30mg/Kg.  

 

γ. Φυσιολογικά η συγκέντρωση τουDDT στους πελαργούς θα έπρεπε να είναι 

300 mg/Κg. Είναι όµως περίπου 100 mg/Kg γιατί εκτός από τις τσιπούρες 

αποτελούν τροφή τους, τα σκουλήκια και οι βάτραχοι, στους ιστούς των 

οποίων δεν υπάρχει DDT. 

 

δ. Οι πελαργοί αφού αποτελούν κορυφαίο καταναλωτή στο συγκεκριµένο 

οικοσύστηµα θα εµφανίσουν µεγάλη συγκέντρωση DDT στους ιστούς των, 

πράγµα που καθιστά εύθραυστα τα κελύφη των αυγών τους …στα πρόθυρα 

της εξαφάνισης. (σελ. 110 σχολικού βιβλίου). 
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ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 Ε_3.Βλ3Γ(ε) 

 

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΕΛΙ∆Α: 1 ΑΠΟ 6  

ΤΑΞΗ: Γ΄  ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 

 

Ηµεροµηνία: Κυριακή 13 Απριλίου 2014 

∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες 

 

 
ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 

ΘΕΜΑ A 

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς 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 βακτήρια δεν διαθέτουν: 

α. δικό τους µεταβολισµό. 

β. κυτταρικό τοίχωµα. 

γ. µεµβρανώδη οργανίδια π.χ. µιτοχόνδρια κτλ. 

δ. κυτταρική µεµβράνη και ριβοσώµατα. 

Μονάδες 5 

Α2. Η λυσοζύµη είναι ένα ένζυµο που καταστρέφει το κυτταρικό τοίχωµα των 

βακτηρίων και περιέχεται: 

α. στον ιδρώτα, στα δάκρυα και στο σάλιο. 

β. στο σµήγµα και στον ιδρώτα. 

γ. στην κεράτινη στιβάδα της επιδερµίδας. 

δ. σε όλους τους βλεννογόνους. 

Μονάδες 5 

Α3. Μία καρυδιά, µπορεί να θεωρηθεί ως ένα οικοσύστηµα. Φιλοξενεί πάνω της 

15.000 κάµπιες. Οι κάµπιες µε τη σειρά τους αποτελούν τροφή για 1000 

πρωτόζωα η κάθε µία. Σχηµατίζεται έτσι η παρακάτω τροφική αλυσίδα: 

καρυδιά ! κάµπιες ! πρωτόζωα. 
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Η πυραµίδα ενέργειας του παραπάνω οικοσυστήµατος θα είναι: 

 

 

Μονάδες 5 

Α4. Η ερηµοποίηση µπορεί να είναι: 

α. πάντα µια φυσική διεργασία και οδηγεί στη δηµιουργία των ερήµων. 

β. αποτέλεσµα παρέµβασης του ανθρώπου σε µη ερηµικά οικοσυστήµατα. 

γ. στάδιο της εξέλιξης όλων των φυσικών οικοσυστηµάτων. 

δ. διαδικασία που αφορά µόνο τα µεσογειακά οικοσυστήµατα. 

Μονάδες 5 

Α5. Με βάση τη θεωρία του Λαµάρκ: 

α. η εξέλιξη ακολουθεί το πρότυπο ενός φυλογενετικού δέντρου. 

β. όλοι οι οργανισµοί έχουν ένα κοινό πρόγονο. 

γ. η άβια ύλη παράγει ατελείς µορφές ζωής. 

δ. µεταξύ των οργανισµών διεξάγεται ένας αγώνας επιβίωσης. 

Μονάδες 5 

 

ΘΕΜΑ B 

Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις. 

Β1. Το οικοσύστηµα είναι ένα σύστηµα µελέτης και αποτελεί θεµελιώδη έννοια 

για την επιστήµη της Οικολογίας. Ποιοι παράγοντες ενός οικοσυστήµατος 

καθορίζουν τη φύση αλλά και τη λειτουργία του διατηρώντας ταυτόχρονα την 

ισορροπία του; 

Μονάδες 6 

Β2. Η ύλη που υπάρχει διαθέσιµη στη βιόσφαιρα είναι περιορισµένη και για το λόγο 

αυτό τα χηµικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη σύνθεση των χηµικών 

ενώσεων, από τις οποίες εξαρτώνται οι δοµές και οι λειτουργίες των οργανισµών, 

πρέπει να κυκλοφορούν, ώστε να γίνονται εκ νέου διαθέσιµα. Οι επαναλαµβανό–

µενες κυκλικές πορείες των χηµικών στοιχείων στα οικοσυστήµατα χαρακτηρί–

ζονται ως βιογεωχηµικοί κύκλοι. 

Ποια διαδικασία συνδέεται αναπόσπαστα µε όλους τους βιογεωχηµικούς 

κύκλους και ποιος είναι ο ρόλος της; 

Μονάδες 4 

!" #" $" %"
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γ. Στο διάγραµµα Β, η καµπύλη δ που απεικονίζει τη συγκέντρωση των 

αντισωµάτων στο αίµα της Μαίρης, η χρονική στιγµή t2 (4
η

 εβδοµάδα µετά 

τον εµβολιασµό) υποδεικνύει τη στιγµή που µολύνεται από ιό της γρίπης. 

Τι συνέβη και εκδήλωσε συµπτώµατα της ασθένειας παρά τον εµβολιασµό 

της; Έχουν δίκιο οι γονείς της να κατηγορήσουν το γιατρό τους; 

Μονάδες 4 

Γ2. Ποια από τις έννοιες, η τροφική αλυσίδα ή το τροφικό  πλέγµα, είναι 

πλησιέστερη προς την πραγµατικότητα που υπάρχει στα φυσικά 

οικοσυστήµατα και  γιατί; 

Μονάδες 4 

Γ3. Ποια η σηµασία (θετικός ρόλος) του διοξειδίου του άνθρακα της ατµόσφαιρας 

για τη ζωή στον πλανήτη µας; 

Μονάδες 8 

Γ4. Στην εξελικτική θεωρία η φυσική επιλογή δρα στον πληθυσµό ή στα µεµονω-

µένα άτοµα; 

Μονάδες 3 

 

 

ΘΕΜΑ ∆ 
 

Στη διπλανή εικόνα φαίνεται το 

τοπογραφικό µιας περιοχής η οποία 

επιβαρύνεται µε ρύπους λόγω των 

δραστηριοτήτων του ανθρώπου. 

 
∆1. Γιατί το νερό θεωρείται φυσικό 

και αναντικατάστατο αγαθό για 

τους οργανισµούς; 

Μονάδες 4 

∆2. Περιγράψετε τα αίτια δηµι–

ουργίας της όξινης βροχής. 

Μονάδες 6 

∆3. Ένας από τους ρύπους της 

όξινης βροχής προκαλεί ένα 

ακόµη ατµοσφαιρικό φαινόµενο.  

Ποιο είναι αυτό το φαινόµενο 

και πως προκαλείται; 

Μονάδες 7 
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γ. Στο διάγραµµα Β, η καµπύλη δ που απεικονίζει τη συγκέντρωση των 

αντισωµάτων στο αίµα της Μαίρης, η χρονική στιγµή t2 (4
η

 εβδοµάδα µετά 

τον εµβολιασµό) υποδεικνύει τη στιγµή που µολύνεται από ιό της γρίπης. 

Τι συνέβη και εκδήλωσε συµπτώµατα της ασθένειας παρά τον εµβολιασµό 

της; Έχουν δίκιο οι γονείς της να κατηγορήσουν το γιατρό τους; 

Μονάδες 4 

Γ2. Ποια από τις έννοιες, η τροφική αλυσίδα ή το τροφικό  πλέγµα, είναι 

πλησιέστερη προς την πραγµατικότητα που υπάρχει στα φυσικά 

οικοσυστήµατα και  γιατί; 

Μονάδες 4 

Γ3. Ποια η σηµασία (θετικός ρόλος) του διοξειδίου του άνθρακα της ατµόσφαιρας 

για τη ζωή στον πλανήτη µας; 

Μονάδες 8 

Γ4. Στην εξελικτική θεωρία η φυσική επιλογή δρα στον πληθυσµό ή στα µεµονω-

µένα άτοµα; 

Μονάδες 3 

 

 

ΘΕΜΑ ∆ 
 

Στη διπλανή εικόνα φαίνεται το 

τοπογραφικό µιας περιοχής η οποία 

επιβαρύνεται µε ρύπους λόγω των 

δραστηριοτήτων του ανθρώπου. 

 
∆1. Γιατί το νερό θεωρείται φυσικό 

και αναντικατάστατο αγαθό για 

τους οργανισµούς; 

Μονάδες 4 

∆2. Περιγράψετε τα αίτια δηµι–

ουργίας της όξινης βροχής. 

Μονάδες 6 

∆3. Ένας από τους ρύπους της 

όξινης βροχής προκαλεί ένα 

ακόµη ατµοσφαιρικό φαινόµενο.  

Ποιο είναι αυτό το φαινόµενο 

και πως προκαλείται; 

Μονάδες 7 
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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 Ε_3.Βλ3Γ(α) 
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ΤΑΞΗ: Γ΄  ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 

 

Ηµεροµηνία: Κυριακή 13 Απριλίου 2014 

∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες 

 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΘΕΜΑ A 

Α1 ! γ 

Α2 ! α 

Α3 ! α 

Α4 ! β 

Α5 ! γ 

 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1) Το οικοσύστηµα είναι ένα σύστηµα µελέτης που περιλαµβάνει τους βιοτικούς 

παράγοντες µιας περιοχής, δηλαδή το σύνολο των οργανισµών που ζουν  

σ' αυτήν, τους αβιοτικούς παράγοντες της περιοχής, καθώς και το σύνολο των 

αλληλεπιδράσεων που αναπτύσσονται µεταξύ τους. 

Οι αβιοτικοί παράγοντες ενός οικοσυστήµατος βρίσκονται σε συνεχή 

αλληλεπίδραση µε τους βιοτικούς και καθορίζουν τη φύση του αλλά και τη 

λειτουργία του. 

Τα οικοσυστήµατα χαρακτηρίζονται από την τάση να διατηρούν σε ισορροπία 

τις σχέσεις που αναπτύσσονται µεταξύ των διάφορων βιοτικών και αβιοτικών 

παραγόντων τους. Η ισορροπία όµως αυτή των οικοσυστηµάτων δεν 

αντιπροσωπεύει µια στατική κατάσταση. Αντίθετα, οι σχέσεις που αναπτύ–

σσονται µεταξύ των παραγόντων ενός οικοσυστήµατος µεταβάλλονται 

συνεχώς και ποσοτικά και ποιοτικά. Οι µηχανισµοί όµως αυτορρύθµισης που 

διαθέτει κάθε οικοσύστηµα το κάνουν ικανό να επαναφέρει την ισορροπία στις 

σχέσεις µεταξύ βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων, όποτε µια µεταβολή 

τείνει να τις απορυθµίσει. 
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εµφανές από την άµεση παραγωγή και τη µεγάλη συγκέντρωση 

αντισωµάτων που εµφανίζονται στο αίµα του παιδιού. 

 

δ) Η γρίπη είναι ασθένεια που οφείλεται σε ιό που έχει τη δυνατότητα να 

µεταλλάσσεται συνεχώς. Έτσι το άτοµο µπορεί να νοσήσει 

επανειληµµένα από γρίπη καθώς ο ιός που εισέρχεται είναι 

διαφορετικός (µεταλλαγµένος) από τον προηγούµενο και δεν 

αναγνωρίζεται από τα λεµφοκύτταρα µνήµης. Εάν ο ιός της γρίπης είναι 

ίδιος µε προηγούµενη επαφή, το άτοµο δε θα νοσήσει αφού θα 

ενεργοποιηθούν τα λεµφοκύτταρα µνήµης και θα ακολουθήσει 

δευτερογενής ανοσοβιολογική απόκριση.  

Συνεπώς η Μαίρη τη χρονική στιγµή t2 µολύνθηκε από ιό γρίπης ο 

οποίος είχε µεταλλαχθεί και ήταν διαφορετικός από εκείνον για τον 

οποίο εµβολιάστηκε. Τα λεµφοκύτταρα µνήµης που διέθετε δεν 

µπόρεσαν να τον αναγνωρίσουν και έτσι νόσησε. 

Η αποτυχία του ανοσοβιολογικού µηχανισµού να αναγνωρίσει το 

αντιγόνο δεν οφείλεται στον εµβολιασµό αλλά στην πολυµορφικότητα 

που παρουσιάζει ο ιός της γρίπης µε την ικανότητα που έχει να 

µεταλλάσσεται, κάτι που εµφανίζει και ο ιός HIV που προκαλεί την 

ασθένεια του AIDS. 

 

Γ2.  

• Το τροφικό πλέγµα, διότι οι τροφικές σχέσεις κάθε είδους είναι 

πολύπλοκες. Αν θέλαµε να τις απεικονίσουµε πιο ρεαλιστικά, θα 

καταφεύγαµε στη δηµιουργία ενός δικτύου µε το οποίο δηλώνονταν οι 

διαφορετικές πηγές από τις οποίες τρέφεται κάθε οργανισµός σε ένα 

συγκεκριµένο οικοσύστηµα. Το δίκτυο αυτό, που απεικονίζει το σύνολο 

των τροφικών σχέσεων µεταξύ των οργανισµών ενός οικοσυστήµατος, 

ονοµάζεται τροφικό πλέγµα. Φαίνεται, έτσι, ότι οι τροφικές αλυσίδες 

αποτελούν µέρος των πολύπλοκων τροφικών σχέσεων που παρουσιάζει ένα 

τροφικό πλέγµα. 

• Επιπλέον, µελετώντας ένα τροφικό πλέγµα µπορούµε να διαπιστώσουµε 

και τις διακυµάνσεις των πληθυσµών, οργανισµών του οικοσυστήµατος, αν 

εξαφανιστεί ή µειωθεί ο πληθυσµός κάποιου είδους. (σελ. 75, 76 σχολ) 

 

Γ3.  

• Χρησιµοποιείται στη φωτοσύνθεση των φυτικών οργανισµών…. (σελ 70 

σχολ) 

• Στο φαινόµενο του θερµοκηπίου. Η ηλιακή ακτινοβολία που πέφτει…. η 

υπερθέρµανση του πλανήτη µας. (σελ 104 σχολ) 
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Γ4. Για την εξελικτική λοιπόν θεωρία η φυσική επιλογή δρα στον πληθυσµό….. 

διαδοχικών γενεών µε τη δράση της φυσικής επιλογής. (σελ 129 σχολ) 

 

 

ΘΕΜΑ ∆ 

∆1. Το νερό καλύπτει το µεγαλύτερο τµήµα της Γης, …… στη φωτοσύνθεση των 

φυτικών οργανισµών. (σελ 88 σχολ) 

 

∆2. Η ηφαιστειακή δραστηριότητα, οι διεργασίες αποικοδόµησης των οργανικών 

ουσιών…… µπορεί να πέσει αρκετά κάτω από το 5. (σελ 107 σχολ) 

 

∆3. Τα οξείδια του αζώτου που προκαλούν όξινη βροχή µπορεί να προκαλέσουν 

και το φωτοχηµικό νέφος. Το φωτοχηµικό νέφος προκαλείται από την 

αντίδραση…. νιτρικό υπεροξυακετύλιο (ΡΑΝ). (σελ. 105 σχολ.) 

 

∆4. α. Γ ! Α ! ∆ ! Β ! Ε  

Το δείγµα Γ αντιστοιχεί στους παραγωγούς, αφού εµφανίζει τη 

µικρότερη συγκέντρωση της µη βιοδιασπώµενης ουσίας, δηλ 0,1 mg/kg. 

Το δείγµα Α αντιστοιχεί στους καταναλωτές 1
ης

 τάξης, αφού εµφανίζει 

την αµέσως µαγαλύτερη συγκέντρωση της µη βιοδιασπώµενης ουσίας, 

δηλ 1 mg/kg. Το δείγµα ∆ αντιστοιχεί στους καταναλωτές 2
ης

 τάξης, 

αφού η συγκέντρωση της µη βιοδιασπώµενης ουσίας είναι 10 mg/kg. 

Το δείγµα B αντιστοιχεί στους καταναλωτές 3
ης

 τάξης, αφού η 

συγκέντρωση της µη βιοδιασπώµενης ουσίας είναι 100 mg/kg. 

Το δείγµα Ε αντιστοιχεί στους καταναλωτές 4
ης

 τάξης – κορυφαίοι 

καταναλωτές, αφού εµφανίζει τη µεγαλύτερη συγκέντρωση της µη 

βιοδιασπώµενης ουσίας, δηλ 1000 mg/kg. 

 

β.  

• Το κοινό στοιχείο της επίδρασης µη βιοδιασπώµενων ουσιών στο 

περιβάλλον είναι ότι δε διασπώνται….. τροφικής αλυσίδας στον επόµενο. 

(σελ 109 σχολ).  

• Αυτό συµβαίνει, επειδή από τους παραγωγούς προς τους κορυφαίους 

καταναλωτές, ενώ µειώνεται η βιοµάζα των οργανισµών (πτωτική τάση της 

τάξης του 90%), η ποσότητα της µη βιοδιασπώµενης ουσίας µεταφέρεται 

ολόκληρη. 

• Το φαινόµενο αυτό κατά το οποίο αυξάνεται η συγκέντρωση….. 

ονοµάζεται βιοσυσσώρευση. (σελ. 110 σχολ) 

• Τέλος, θα µπορούσε κάποιος να αιτιολογήσει τον δεκαπλασιασµό της 

συγκέντρωσης της µη βιοδιασπώµενης ουσίας από τροφικό επίπεδο σε 

τροφικό επίπεδο µέσω του παραδείγµατος της σελίδας 110 του σχολικού 

βιβλίου. 
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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 
Β΄ ΦΑΣΗ Ε_3.Βλ3Γ(ε) 

 

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΕΛΙ∆Α: 4 ΑΠΟ 5 
 

 
 

α. Αν η βιοµάζα του φυτοπλαγκτού είναι 2000tn και η βιοµάζα των υδρόβιων 
φυτών είναι 1000tn να υπολογίσετε τη βιοµάζα των πελαργών, 
αιτιολογώντας την απάντησή σας. 

β. Αν η µέση βιοµάζα ενός πελαργού είναι 3Kg να υπολογίσετε τον πληθυσµό 
των πελαργών στο συγκεκριµένο λιµναίο οικοσύστηµα. 

Μονάδες (8+2) 
 
 
ΘΕΜΑ ∆ 
Στο παρακάτω διάγραµµα παρουσιάζονται σε συνάρτηση µε τον χρόνο τα στάδια 
εξέλιξης της ασθένειας του AIDS σε άτοµο που έχει µολυνθεί από τον ιό. 

 

2015 
Δύσκολο
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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 
Β΄ ΦΑΣΗ Ε_3.Βλ3Γ(α) 

 

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΕΛΙ∆Α: 4 ΑΠΟ 6 
 

 
Γ3. α. Οι τροφικές αλυσίδες που απεικονίζονται στο πλέγµα είναι: 
 

Παραγωγοί   Καταναλωτές 
1ης τάξης 

  Καταναλωτές 
2ης τάξης 

  Καταναλωτές 
3ης τάξης 

  Καταναλωτές 
4ης τάξης 

Υδρόβια φυτά → Λιβελούλα → Βάτραχος → Πελαργός    
Φυτοπλαγκτόν → Γυρίνος → Κυπρίνος → Πέστροφα → Πελαργός 
Φυτοπλαγκτόν → Ζωοπλαγκτόν → Κυπρίνος → Πέστροφα → Πελαργός 

  
Επειδή οι πελαργοί ανήκουν σε δύο διαφορετικά επίπεδα, για τον 
υπολογισµό της βιοµάζας τους, θα πρέπει να δηµιουργήσουµε δύο 
πυραµίδες. 

• Οι πυραµίδες βιοµάζας είναι πάντα κανονικής µορφής, αφού έχει 
υπολογιστεί ότι µόνο το 10% περίπου της ενέργειας …. και συνεπώς 
µειώνεται και η βιοµάζα του. (σελ. 77 σχολ. βιβλίου) 
 

• Ορισµός πυραµίδας βιοµάζας (σελ. 76 σχολ. βιβλίου) 
 
Bυδρ.πτ. = 1000 tn · 1000 = 1.000.000 Kg 

Βλιβελ. = 1.000.000 · 10
100

 = 100.000 Kg 

Ββατρ.. = 100.000 · 10
100

 = 10.000 Kg 

Βπελ. = 100.000 · 10
100

 = 1.000 Kg 

 
 

 
 
Bφυτοπλ. = 2000 tn · 1000 = 2.000.000 Kg 

Βζωοπλ-γυρ. = 2.000.000 · 10
100

 = 200.000 Kg 

Βκυπρ.. = 200.000 · 10
100

 = 20.000 Kg 

Βπεστρ. = 20.000 · 10
100

 = 2.000 Kg 

Βπελ. = 2.000  · 10
100

 = 200 Kg 

 
 

Άρα, η συνολική βιοµάζα των πελαργών είναι: 1000 Kg + 200 Kg = 1200 Kg 
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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 
Β΄ ΦΑΣΗ Ε_3.Βλ3Γ(α) 

 

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΕΛΙ∆Α: 4 ΑΠΟ 6 
 

 
Γ3. α. Οι τροφικές αλυσίδες που απεικονίζονται στο πλέγµα είναι: 
 

Παραγωγοί   Καταναλωτές 
1ης τάξης 

  Καταναλωτές 
2ης τάξης 

  Καταναλωτές 
3ης τάξης 

  Καταναλωτές 
4ης τάξης 

Υδρόβια φυτά → Λιβελούλα → Βάτραχος → Πελαργός    
Φυτοπλαγκτόν → Γυρίνος → Κυπρίνος → Πέστροφα → Πελαργός 
Φυτοπλαγκτόν → Ζωοπλαγκτόν → Κυπρίνος → Πέστροφα → Πελαργός 

  
Επειδή οι πελαργοί ανήκουν σε δύο διαφορετικά επίπεδα, για τον 
υπολογισµό της βιοµάζας τους, θα πρέπει να δηµιουργήσουµε δύο 
πυραµίδες. 

• Οι πυραµίδες βιοµάζας είναι πάντα κανονικής µορφής, αφού έχει 
υπολογιστεί ότι µόνο το 10% περίπου της ενέργειας …. και συνεπώς 
µειώνεται και η βιοµάζα του. (σελ. 77 σχολ. βιβλίου) 
 

• Ορισµός πυραµίδας βιοµάζας (σελ. 76 σχολ. βιβλίου) 
 
Bυδρ.πτ. = 1000 tn · 1000 = 1.000.000 Kg 

Βλιβελ. = 1.000.000 · 10
100

 = 100.000 Kg 

Ββατρ.. = 100.000 · 10
100

 = 10.000 Kg 

Βπελ. = 100.000 · 10
100

 = 1.000 Kg 

 
 

 
 
Bφυτοπλ. = 2000 tn · 1000 = 2.000.000 Kg 

Βζωοπλ-γυρ. = 2.000.000 · 10
100

 = 200.000 Kg 

Βκυπρ.. = 200.000 · 10
100

 = 20.000 Kg 

Βπεστρ. = 20.000 · 10
100

 = 2.000 Kg 

Βπελ. = 2.000  · 10
100

 = 200 Kg 

 
 

Άρα, η συνολική βιοµάζα των πελαργών είναι: 1000 Kg + 200 Kg = 1200 Kg 
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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 
Β΄ ΦΑΣΗ Ε_3.Βλ3Γ(α) 

 

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΕΛΙ∆Α: 5 ΑΠΟ 6 
 

 
β. 
 

Ο 1 πελαργός έχει µέση βιοµάζα       3 Kg 
           x;                                       1200 Kg 
  

3 · x = 1 · 1200 ! x = 1200
3

 ! x = 400 πελαργοί 

 
ΘΕΜΑ ∆ 
∆1. Καµπύλη α: Συγκέντρωση ιών HIV 

Καµπύλη β: Συγκέντρωση αντισωµάτων 
Καµπύλη γ: Συγκέντρωση βοηθητικών Τ - λεµφοκυττάρων 

 
 
∆2. 0→t1: Όταν ο ιός ΗIV εισέλθει στον οργανισµό του ανθρώπου, αρχίζει 

ένας «αγώνας» µεταξύ αυτού και του ανοσοβιολογικού 
συστήµατος. Με την είσοδο του στον οργανισµό ο ιός ΗIV 
συνδέεται µε τους ειδικούς υποδοχείς που βρίσκονται στην 
πλασµατική µεµβράνη των βοηθητικών Τ-λεµφοκυττάρων και 
µολύνει περιορισµένο αριθµό από αυτά τα κύτταρα. Κατ' αυτό 
τον τρόπο το γενετικό υλικό του ιού εισέρχεται στα βοηθητικά Τ-
λεµφοκύτταρα. Εκεί πολλαπλασιάζεται χρησιµοποιώντας το 
ένζυµο αντίστροφη µεταγραφάση και αξιοποιώντας τους 
µηχανισµούς του κυττάρου. Αρχικά από το RNA του ιού 
συντίθεται µονόκλωνο 
DNA, το οποίο στη συνέχεια µετατρέπεται σε δίκλωνο DNA. 
Συνήθως το δίκλωνο DNA του ιού συνδέεται µε το DNA του 
κυττάρου-ξενιστή και παραµένει ανενεργό (σε λανθάνουσα 
κατάσταση). Κατά την περίοδο αυτή το άτοµο θεωρείται φορέας 
του ιού. Υπάρχει όµως η πιθανότητα να ενεργοποιηθεί ο ιός και 
να αρχίσει να πολλαπλασιάζεται. 

t2→ τέλος: Μετά από αρκετά χρόνια (συνήθως 7 έως 10), διάστηµα κατά το 
οποίο το ανοσοβιολογικό σύστηµα ενεργοποιείται από πολλά 
αντιγόνα, εκδηλώνεται η τυπική συµπτωµατολογία της ασθένειας 
(υψηλός πυρετός, έντονες λοιµώξεις, διάρροιες). Κατά το 
χρονικό αυτό διάστηµα ο ιός µολύνει και καταστρέφει όλο και 
περισσότερα βοηθητικά Τ-λεµφοκύτταρα, µε αποτέλεσµα να 
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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 
Β΄ ΦΑΣΗ Ε_3.Βλ3Γ(ε) 

 

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΕΛΙ∆Α: 3 ΑΠΟ 4 
 

 
ΘΕΜΑ Γ 
Γ1. Ποιες είναι οι συνέπειες στα διάφορα χερσαία οικοσυστήµατα από την 

επιφανειακή απορροή του νερού ; 
Μονάδες 5 

Γ2. Να εξηγήσετε για ποιο λόγο οι άνθρωποι προσθέτουν οργανικά λιπάσµατα 
(κοπριά) στις φυτικές καλλιέργειές τους προκειµένου να αυξήσουν την 
απόδοση των καλλιεργειών. 

Μονάδες 5 
 
Γ3. Να περιγράψετε τέσσερις περιπτώσεις όπου οι µηχανισµοί µη ειδικής άµυνας 

του ανθρώπινου οργανισµού δεν λειτουργούν ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο 
αλλά σε συνεργασία για την αντιµετώπιση του παθογόνου παράγοντα που έχει 
εισβάλει στο σώµα. 

Μονάδες 8 
Γ4. Σε ένα αυτότροφο χωριό, όλοι οι κάτοικοι τρέφονται από σιτάρι, ροδάκινα, 

ντοµάτες, αγελάδες και πρόβατα όπως φαίνεται στο παρακάτω πλέγµα. Η 
βιοµάζα κάθε παραγωγού υπολογίστηκε ίση µε 20.000Kg. Επίσης στο πλέγµα 
φαίνεται το ποσοστό της κάθε τροφής που καταλήγει στους καταναλωτές. α. 
Να υπολογίσετε την συνολική βιοµάζα των ανθρώπων. β. Αν κάθε άνθρωπος 
ζυγίζει κατά µέσο όρο 60Kg, να βρείτε πόσοι άνθρωποι υπάρχουν στο χωριό. 

 

 
Μονάδες 7 

2016 
Δύσκολο
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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 
Β΄ ΦΑΣΗ Ε_3.Βλ3Γ(α) 

 

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΕΛΙ∆Α: 3 ΑΠΟ 5 
 

πίσω στην ατµόσφαιρα µε τη διαπνοή. Τα επιφανειακά ρέοντα ύδατα 
αποµακρύνουν και τα θρεπτικά συστατικά τα οποία µε µακροχρόνιες 
διαδικασίες γίνονται διαθέσιµα στους οργανισµούς. Αυτά τα συστατικά θα 
καταλήξουν τελικά στους υδάτινους αποδέκτες. Γι’ αυτό το λόγο τα δέλτα των 
ποταµών εµφανίζουν πολύ υψηλή παραγωγικότητα.  

 
Γ2. Ο άνθρωπος επηρεάζει τον κύκλο του αζώτου εισάγοντας αζωτούχα 

λιπάσµατα στα αγροτικά οικοσυστήµατα προκειµένου να αυξήσει την 
παραγωγικότητά τους. Στο παρελθόν χρησιµοποιούνταν για το σκοπό αυτό 
περιττώµατα ζώων (κοπριά). Για παράδειγµα, στην Τήνο µε τους υπέροχους 
περιστεριώνες χρησιµοποιούσαν τις κουτσουλιές των περιστεριών ως κύριο 
λίπασµα, ενώ στη Χιλή χρησιµοποιούνταν ευρέως τα περιττώµατα των 
ψαροφάγων πουλιών (γκουανό). Όλες αυτές οι ουσίες διασπώνται από τους 
αποικοδοµητές του εδάφους µέσα από µια διαδικασία που καταλήγει στην 
παραγωγή αµµωνίας. Η αµµωνία που συγκεντρώνεται στο έδαφος, υφιστάµενη 
τη δράση των νιτροποιητικών βακτηρίων του εδάφους, µετατρέπεται τελικά σε 
νιτρικά ιόντα τα οποία παραλαµβάνονται από τα φυτά. 

 
Γ3. α. Στην περιοχή που εκδηλώνεται φλεγµονώδης αντίδραση το πλάσµα του 

αίµατος που διαχέεται περιέχει αντιµικροβιακές ουσίες (µεταξύ των οποίων 
το συµπλήρωµα και η προπερδίνη του ορού του αίµατος) οι οποίες 
ενεργοποιούν τη διαδικασία της φαγοκυττάρωσης.  

β. Στην περιοχή που έχουν εισέλθει παθογόνοι µικροοργανισµοί επίσης 
απελευθερώνονται χηµικές ουσίες που προσελκύουν φαγοκύτταρα, τα 
οποία φτάνουν µε την κυκλοφορία του αίµατος στο σηµείο της φλεγµονής 
όπου δρουν καταστρέφοντας τους παθογόνους µικροοργανισµούς.  

γ. Ο πυρετός ενισχύει τη δράση των φαγοκυττάρων 
δ. Η προπερδίνη, που αποτελεί µια οµάδα τριών πρωτεϊνών στον ορό του 

αίµατος, δρα σε συνδυασµό µε τις πρωτεΐνες του συµπληρώµατος για την 
καταστροφή των µικροβίων.Μονάδες 8 

 
Γ4. α. Από τα 20000Κg των ροδάκινων θα χαθεί το 90% και µόνο το 10% θα 

περάσει στους ανθρώπους δηλ. 2000Kg.  
Από τα 20000Κg του σιταριού θα χαθεί το 90% και µόνο το 10% θα 
περάσει στους καταναλωτές. Πιο συγκεκριµένα 20% x 20000Kg = 4000Kg 
από το σιτάρι θα καταλήξουν κατευθείαν στους ανθρώπους οπότε 400Kg 
θα είναι η βιοµάζα που θα πάρουν οι άνθρωποι από το σιτάρι κατευθείαν. 
Επίσης 40%+40% = 80% του σιταριού δηλ 80% x 20000Κg =16000Kg θα 
καταλήξουν στους καταναλωτές 1ης τάξης και από εκεί στους ανθρώπους, 
οπότε οι άνθρωποι θα κερδίσουν από εκεί 160Kg. Από τις ντοµάτες θα 
κερδίσουν οι άνθρωποι απευθείας το 10% των (60% x 20000Kg = ) 
12000Kg άρα 1200Kg ενώ µέσω των προβάτων 40% x 20000Κg = 8000Kg 
και από εκεί 800kg στα πρόβατα. Από αυτά το 10% θα καταλήξει στους 
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ανθρώπους δηλαδή 80Kg. Συνολικά η βιοµάζα των ανθρώπων θα είναι: 
2000+400+160+1200+80= 3840Κg. β. Οι άνθρωποι που µπορούν να 
υπάρξουν στο χωριό είναι 3840/60=64. 

 
ΘΕΜΑ ∆ 
Στο παρακάτω φυλογενετικό δέντρο τα είδη οργανισµών 1,2,3, 4 και 5 αποτελούν 
οργανισµούς που υπάρχουν σήµερα. Τα είδη 6,7,8 και 9 αποτελούν προγονικές τους 
µορφές. 
 

 
 
∆1. Περισσότερο συγγενικά µεταξύ τους είναι τα είδη 1 και 4 διότι έχουν κοινό 

πρόγονο, τον 8, ο οποίος έζησε πιο πρόσφατα σε σχέση µε τον κοινό πρόγονο 
των οργανισµών 4 και 5, κάτι που φαίνεται από το σηµείο τοµής των κλάδων 
τους στο φυλογενετικό δέντρο. 

 
∆2. Η εξελικτική γραµµή που οδήγησε τελικά στο είδος 8 προέκυψε εξελικτικά 

από το είδος 9, πριν από 180.000 χρόνια. Υπήρξε ως είδος έως και 120.000 
χρόνια πριν και τότε εξελίχθηκε και έδωσε αργότερα τα είδη 6 και 7. Αυτό 
συνέβη µετά από 60.000 χρόνια εξέλιξης του εξελικτικού κλάδου του. 

 
∆3. Τα πιο πρόσφατα είδη που εµφανίστηκαν µε τις διαδικασίες της εξέλιξης είναι 

τα 1 και 2. Προέκυψαν από την εξέλιξη του είδους 6, 60.000 χρόνια πριν. Το 
λιγότερο συγγενικό είδος του 4 είναι το 5 διότι ο κοινός τους πρόγονος έζησε 
180.000 χρόνια πριν. 

 
∆4Α. Οι καµηλοπαρδάλεις δηµιουργήθηκαν από οργανισµούς κατώτερων βαθµίδων 

διαµέσου της φυσικής κλίµακας. Τα χαµηλότερα κλαδιά απογυµνώθηκαν από 
τα φύλλα τους, οπότε προέκυψε η ανάγκη για πρόσβαση των 



ΘΕΜΑΤΑ ΠΔΒ



 

17. Το παρακάτω σχήμα απεικονίζει τμήμα ε-
νός τροφικού πλέγματος. Ποιο από τα πα-
ρακάτω είναι πιο πιθανόν να αυξήσει το μέ-
γεθος του πληθυσμού των βατράχων; 

Α. Λιγότεροι σκαντζόχοιροι. 
Β. Λιγότερα σκουλήκια. 
Γ. Περισσότεροι ασβοί. 
Δ. Περισσότερα φίδια. 

 
18. Ένα είδος που έχει 16 χρωμοσώματα στον 

πυρήνα των κυττάρων του κατά τη μετά-
φαση: 

Α. είναι διπλοειδές με 32 χρωμοσώματα 
σε κάθε κύτταρο. 

Β. έχει 16 ζεύγη χρωμοσωμάτων σε κάθε 
κύτταρο. 

Γ. έχει 8 ζεύγη χρωμοσωμάτων σε κάθε 
κύτταρο. 

Δ. έχει σε κάθε γαμέτη του 4 χρωμοσώ-
ματα. 

 

19. Το γενεαλογικό δέντρο του σχήματος πα-
ρουσιάζει την κληρονομικότητα ενός φυλο-
σύνδετου υπολειπόμενου χαρακτηριστικού 
στον άνθρωπο. Υποθέτουμε ότι δεν έχουν 
συμβεί άλλες μεταλλάξεις για το χαρακτη-
ριστικό αυτό. Ποια είναι η πιθανότητα το 
άτομο με το σύμβολο (?) να φέρει το χαρα-
κτηριστικό αυτό; 

Α. 1/2 
Β. 1/3 
Γ. 1/4 
Δ. 1/8 

 20. Ένα και μόνο δέντρο αποτελεί τροφή για 
ένα μεγάλο πληθυσμό καμπιών. Μερικά μι-
κρά πουλιά τρώνε τις κάμπιες και αρπακτι-
κό πουλί τρώει τα μικρά πουλιά. Ποιο από 
τα παρακάτω διαγράμματα αντιστοιχεί στην 
πυραμίδα πληθυσμών της τροφικής αλυσί-
δα 

 

21. Τον 18ο αιώνα, ένα νεαρό αγόρι έπασχε 
από μια δερματική ασθένεια κατά την οποία 
το δέρμα ήταν πολύ πυκνό και παρουσίαζε 
μικρά αγκάθια τα οποία περιοδικά χάνο-
νταν. Αυτός ο άνθρωπος «σκαντζόχοιρος» 
παντρεύτηκε και απέκτησε έξι αγόρια που 
όλα είχαν την ίδια δερματική ασθένεια. Ε-
πίσης απέκτησε και μερικά κορίτσια, κανέ-
να από τα οποία δεν παρουσίασε την α-
σθένεια αυτή. Από τα παραπάνω μπορού-
με να συμπεράνουμε ότι το μη φυσιολογικό 
γονίδιο βρίσκεται: 

Α. στο Χ χρωμόσωμα 
Β. στο Υ χρωμόσωμα 
Γ. στο μιτοχονδριακό DNA 
Δ. στο τρίτο χρωμόσωμα κάποιας τρισω-

μίας 
 

22. Για την πραγματοποίηση ενός πειράματος 
φωτοσύνθεσης κατά τη διάρκεια της ημέ-
ρας, χρησιμοποιήθηκε ένα φυτό και CO2 ι-
χνηθετημένο με 14C. Ο ραδιενεργός άνθρα-
κας δεσμεύτηκε αρχικά από το οξαλοξικό. 
Το φυτό αυτό είναι: 

Α. ένα C3 φυτό 
Β. ένα CAM φυτό 
Γ. ένα χημειοαυτότροφο φυτό. 
Δ. ένα C4 φυτό. 
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Α. Λιγότεροι σκαντζόχοιροι. 
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Γ. έχει 8 ζεύγη χρωμοσωμάτων σε κάθε 
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Δ. έχει σε κάθε γαμέτη του 4 χρωμοσώ-
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19. Το γενεαλογικό δέντρο του σχήματος πα-
ρουσιάζει την κληρονομικότητα ενός φυλο-
σύνδετου υπολειπόμενου χαρακτηριστικού 
στον άνθρωπο. Υποθέτουμε ότι δεν έχουν 
συμβεί άλλες μεταλλάξεις για το χαρακτη-
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ένα μεγάλο πληθυσμό καμπιών. Μερικά μι-
κρά πουλιά τρώνε τις κάμπιες και αρπακτι-
κό πουλί τρώει τα μικρά πουλιά. Ποιο από 
τα παρακάτω διαγράμματα αντιστοιχεί στην 
πυραμίδα πληθυσμών της τροφικής αλυσί-
δα 

 

21. Τον 18ο αιώνα, ένα νεαρό αγόρι έπασχε 
από μια δερματική ασθένεια κατά την οποία 
το δέρμα ήταν πολύ πυκνό και παρουσίαζε 
μικρά αγκάθια τα οποία περιοδικά χάνο-
νταν. Αυτός ο άνθρωπος «σκαντζόχοιρος» 
παντρεύτηκε και απέκτησε έξι αγόρια που 
όλα είχαν την ίδια δερματική ασθένεια. Ε-
πίσης απέκτησε και μερικά κορίτσια, κανέ-
να από τα οποία δεν παρουσίασε την α-
σθένεια αυτή. Από τα παραπάνω μπορού-
με να συμπεράνουμε ότι το μη φυσιολογικό 
γονίδιο βρίσκεται: 

Α. στο Χ χρωμόσωμα 
Β. στο Υ χρωμόσωμα 
Γ. στο μιτοχονδριακό DNA 
Δ. στο τρίτο χρωμόσωμα κάποιας τρισω-

μίας 
 

22. Για την πραγματοποίηση ενός πειράματος 
φωτοσύνθεσης κατά τη διάρκεια της ημέ-
ρας, χρησιμοποιήθηκε ένα φυτό και CO2 ι-
χνηθετημένο με 14C. Ο ραδιενεργός άνθρα-
κας δεσμεύτηκε αρχικά από το οξαλοξικό. 
Το φυτό αυτό είναι: 

Α. ένα C3 φυτό 
Β. ένα CAM φυτό 
Γ. ένα χημειοαυτότροφο φυτό. 
Δ. ένα C4 φυτό. 

 

1. Οργανισμοί που φιλτράρουν το νερό 500 
2. Φυτοπλαγκτόν 3500 
3. Ζωοπλαγκτόν 400 
4. Ψάρια 140 
5. Βενθικά σαρκοφάγα (ζουν στο βυθό) 40 
6. Ιχθυοφάγα ζώα  8 

62. Παρακάτω παρατίθενται τα μέλη μιας 
τροφικής αλυσίδας της θαλάσσιου οικο-
συστήματος. Ο αριθμός δίπλα από κάθε 
κατηγορία οργανισμών δείχνει την ποσό-
τητα του άνθρακα που υπάρχει στη βιο-
μάζα των οργανισμών σε gr/m2/έτος. 

Να τοποθετήσετε τους οργανισμούς στις 
κατάλληλες θέσεις της παρακάτω τροφι-
κής αλυσίδας. (Κάθε οργανισμός θα 
πρέπει να χρησιμοποιηθεί μια φορά). 

 

 
 
 
63. Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει τις 

μεταβολές στην ενεργότητα των εν-
ζύμων που συνθέτουν την τρυπτοφά-
νη και χρησιμοποιούν την λακτόζη σε 
ένα κύτταρο μετά την προσθήκη της 
τρυπτοφάνης και της λακτόζης. Ποιο 
είναι το σωστό συμπέρασμα μπορεί 
να εξαχθεί από την παρατήρηση τους 
γραφικής παράστασης; 

Α. Η προσθήκη της λακτόζης είναι 
αρνητικός ρυθμιστής της δράσης 
των ενζύμων που χρησιμοποι-
ούν λακτόζη. 

Β. Η προσθήκη της τρυπτοφάνης 
είναι θετικός ρυθμιστής της δρά-
σης των ενζύμων που συνθέτουν 
τρυπτοφάνη. 

Γ. Η προσθήκη της τρυπτοφάνης είναι αρνητικός ρυθμιστής της δράσης των ενζύμων που συν-
θέτουν τρυπτοφάνη. 

Δ. Όλα τα ένζυμα επάγουν τη δράσης τους με την προσθήκη λακτόζης και τρυπτοφάνης. 
 
64. Το διάγραμμα απεικονίζει την ανάπτυξη 

ενός μικροοργανισμού σε κλειστή καλλιέρ-
γεια μέσα σε έναν βιοαντιδραστήρα. Ο μι-
κροοργανισμός παράγει μια πρωτεΐνη στα-
θερά από την πρώτη στιγμή της καλλιέρ-
γειάς του. Η παραγωγή της πρωτεΐνης ανά 
ώρα θα είναι: 

Α. μεγαλύτερη στην περίοδο Ι 
Β. μεγαλύτερη στην περίοδο ΙΙ 
Γ. μεγαλύτερης την περίοδο ΙΙΙ 
Δ. η ίδια σε όλες τις περιόδους 
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19.  Στον άνθρωπο όλα τα σωματικά κύτταρα περιέ-
χουν 46 χρωμοσώματα. Ποιο από τα παρακάτω 
μπορεί να είναι επίσης σωστό; 
Α. Ένα είδος φυτού (αγριομυρτιά) έχει 46 χρω-

μοσώματα σε κάθε σωματικό κύτταρό του. 
Β. Ο άνθρωπος είναι το μοναδικό είδος που έχει 

46 χρωμοσώματα. 
Γ. Ένας ανευπλοειδής γαμέτης του ανθρώπου έ-

χει 45 χρωμοσώματα. 
Δ. Κάποια βακτήρια έχουν 46 χρωμοσώματα. 

20.  Ο φαινότυπος του συνδρόμου Down είναι αποτέλε-
σμα: 
Α. μόνο δομικής χρωμοσωμικής ανωμαλίας. 
Β. μόνο αριθμητικής χρωμοσωμικής ανωμαλίας. 
Γ. γονιδιακής μετάλλαξης. 
Δ. είτε δομικής είτε αριθμητικής χρωμοσωμικής 

ανωμαλίας. 

21.  Σε μια αποικία βακτηρίων, το DNA όλων των κυττάρων ήταν επισημασμένο με το βαρύ ισότοπο του αζώτου, 
15Ν. Η καλλιέργεια στη συνέχεια αναπτύχθηκε σε θρεπτικό υλικό με το κανονικό 14Ν. Μετά την πρώτη διαίρεση 
έγινε εξαγωγή και εξέταση του DNA και η ίδια διαδικασία επαναλήφθηκε μετά τη δεύτερη διαίρεση. Η εικόνα 
απεικονίζει τη θέση της ζώνης του DNA στο Ζ, αμέσως μετά την ιχνηθέτηση του DNA. Ποια εικόνα θα παρουσιά-
ζει η κατανομή του DNA στον δοκιμαστικό σωλήνα μετά την πρώτη και μετά τη δεύτερη κυτταρική διαίρεση; 

 
 μετά την πρώτη διαίρεση μετά τη δεύτερη διαίρεση 

Α. μισό στο Χ και μισό στο Υ ένα τέταρτο στο Χ, ένα τέταρτο στο Ζ 
και το μισό στο Υ 

Β. μισό στο Χ και μισό στο Ζ ένα τέταρτο στο Χ, ένα τέταρτο στο Ζ 
και το μισό στο Υ 

Γ. όλο στο Υ μισό στο Χ και μισό στο Υ 

Δ. όλο στο Ζ μισό στο Υ και μισό στο Ζ 

22.  Σε ένα ευκαρυωτικό κύτταρο το πρόδρομο mRNA 
εντοπίζεται: 
Α. μόνο στο κυτταρόπλασμα. 
Β. μόνο στον πυρήνα. 
Γ. στα ριβοσώματα. 
Δ. στο κυτταρόπλασμα και στον πυρήνα. 

23.  Τα περιοριστικά ένζυμα χρησιμοποιούνται για να: 
Α. εμποδίζουν τα βακτήρια να μολύνουν τον αν-

θρώπινο οργανισμό. 
Β. κόβουν το RNA σε ειδικές θέσεις. 
Γ. κόβουν το DNA σε ειδικές θέσεις. 
Δ. συνδέουν πρωταρχικά τμήματα. 

24.  Σε ένα τυπικό λιβαδικό οικοσύστημα, το τροφικό 
επίπεδο που έχει τη μικρότερη βιομάζα είναι ε-
κείνο που περιλαμβάνει οργανισμό όπως: 
Α. ο αετός 
Β. το φίδι 
Γ. η ακρίδα 
Δ. το χορτάρι 

25.  Η RNA πολυμεράση: 
Α. συντίθεται και δρα στον πυρήνα. 
Β. συντίθεται και δρα στο κυτταρόπλασμα. 
Γ. συντίθεται στο κυτταρόπλασμα και δρα στον 

πυρήνα. 
Δ. συντίθεται στον πυρήνα και δρα στο κυτταρό-

πλασμα. 

26.  Έστω η τροφική αλυσίδα: 
γρασίδι → ακρίδες → ποντίκι → φίδι → γεράκι. 
Αν θεωρήσουμε ότι η χημική ενέργεια που αποθη-
κεύεται μέσω της φωτοσύνθεσης στο γρασίδι είναι 
100%, πόση ενέργεια θα έχει στη διάθεση του το 
γεράκι; 
Α. 0,01% 
Β. 0,1% 
Γ. 1% 
Δ. 10% 

27.  Το γονιδίωμα ενός συγκεκριμένου είδους περιέχει 
20.000 περιοχές που κωδικοποιούν πρωτεΐνες. Από 
την πληροφορία αυτή συμπεραίνουμε ότι το είδος 
αυτό: 
Α. περιέχει περισσότερα από 20.000 γονίδια. 
Β. κάθε γονίδιο κωδικοποιεί πρωτεΐνη. 
Γ. περιέχει επίσης 20.000 διαφορετικούς μετα-

γραφικούς παράγοντες. 
Δ. στις 20.000 περιοχές συμπεριλαμβάνονται γο-

νίδια για τη σύνθεση tRNA, rRNA και snRNA. 
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37.  Ορισμένα χημικά μόρια πρέπει να μεταφερθούν (ε-
νεργητικά ή παθητικά) από την περιοχή που συντί-
θενται στη περιοχή που θα χρησιμοποιηθούν. 
Έστω ότι τα παρακάτω μόρια μεταφέρονται από το 
κυτταρόπλασμα στον πυρήνα. Ποια από τις παρα-
κάτω επιλογές είναι σωστή (Σ) και ποια λανθα-
σμένη (Λ); 
Α. tRNAs 
Β. ιστόνες 
Γ. νουκλεοτίδια 
Δ. ένζυμο υπεύθυνο για τη σύνθεση του AΤΡ 

38.  Ποιες από τις παρακάτω πληροφορίες μπορούμε να 
αντλήσουμε από τη σύγκριση μιας cDNA και μιας 
γονιδιωματικής βιβλιοθήκης ευκαρυωτικού κυττά-
ρου; Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις 
ως σωστή (Σ) ή ώς λάθος (Λ). 
Α. Παρουσία εσωνίων. 
Β. Ρυθμιστικές αλληλουχίες γονιδίων. 
Γ. Ποια γονίδια μεταφράζονται στο συγκεκρι-

μένο στάδιο ανάπτυξης του κυττάρου. 
Δ. Ποσοστό γονιδιώματος που δεν περιέχει γονί-

δια. 

39.  Η ανεξάρτητη μεταβίβαση γονιδίων ισχύει: 
Α. για τα γονίδια που κωδικοποιούν τις α-πεπτι-

δικές αλυσίδες της αιμοσφαιρίνης. 
Β. για τα γονίδια της αιμορροφιλίας Α και της 

μερικής αχρωματοψίας σε κόκκινο-πράσινο. 
Γ. για δύο τυχαία φυλοσύνδετα γονίδια. 
Δ. για τα γονίδια της αχονδροπλασίας και της 

μερικής αχρωματοψίας σε κόκκινο-πράσινο. 

40.  Σε ποια από τα θραύσματα που έχουν προκύψει 
από την επίδραση της EcoRI σε τυχαίας μορφολο-
γίας μόρια δίκλωνου DNA ισχύει (Α+G)/(C+T) = 1; 
Α. σε όλα. 
Β. μόνο σε αυτά που διαθέτουν δύο μονόκλωνα 

άκρα. 
Γ. μόνο σε αυτά που διαθέτουν ένα μονόκλωνο 

άκρο. 
Δ. σε κανένα. 

Στην διπλανή ει-
κόνα απεικονίζο-
νται σχηματικά 
τροφικές σχέσεις 
ανάμεσα σε πέ-
ντε κατηγορίες 
οργανισμών ενός 
οικοσυστήματος. 

41.  Ποια κατηγορία οργανισμών είναι αυτότροφοι; 
Α. Ι 
Β. ΙΙ 
Γ. III 
Δ. V 

42.  Ποια κατηγορία οργανισμών είναι αποικοδομητές; 
Α. Ι 
Β. ΙΙ 
Γ. IV 
Δ. ΙΙΙ 

43.  Μία πιθανή χρήση των διαγονιδιακών φυτών είναι η παραγωγή ανθρώπινων πρωτεϊνών φαρμακευτικής σημα-
σίας σε αυτά. Ποιο από τα παρακάτω είναι το κυριότερο εμπόδιο που πρέπει να ξεπεραστεί; 
Α. H επιτυχής μετα-μεταφραστική τροποποίηση της πρωτεΐνης στα φυτικά κύτταρα. 
Β. Η επιτυχής μεταγραφή του γονιδίου στα φυτικά κύτταρα. 
Γ. Η επιτυχής μετάφραση του mRNA στα φυτικά κύτταρα. 
Δ. Η υποχρεωτική χρήση εναλλακτικού γενετικού κώδικα. 

44.  Κατά τη διάρκεια της αντιγραφής ή της μεταγραφής, μερικές φορές συμβαίνουν τέτοια λάθη ώστε ορισμένα 
νουκλεοτίδια να επαναλαμβάνονται. Τα λάθη αυτά αναφέρονται συχνά ως επαναλήψεις. Οι επαναλήψεις των 
νουκλεοτιδικών βάσεων μέσα στα γονίδια μπορεί να έχουν διαφορετικές επιπτώσεις στο γονιδιακό προϊόν. Με-
ρικές επαναλήψεις μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα μη λειτουργική πρωτεΐνη και άλλες μπορεί να έχουν μικρή 
ή καμία επίδραση στην λειτουργία της πρωτεΐνης. Στο παρακάτω διάγραμμα απεικονίζεται ένα τμήμα του 
mRNA που παράγεται από ένα συγκεκριμένο γονίδιο προκαρυωτικού κυττάρου. Ποια από τις παρακάτω προ-
σθήκες είναι πιο πιθανό να οδηγή-
σουν στην σύνθεση μιας μη λει-
τουργικής πρωτεΐνης; 
Α. Ένα ζεύγος βάσεων στο X. 
Β. Τρία ζεύγη βάσεων στο X. 
Γ. Ένα ζεύγος βάσεων σε Ζ. 
Δ. Δύο ζεύγη βάσεων στο Y. 



 

 

Η κοπριά διακρίνεται σε "φρέσκια" και "χωνεμένη". Η πρώτη είναι αυτή που παράγεται απευθείας από 
οικόσιτα ζώα. Η χωνεμένη είναι κοπριά η οποία έχει εναποτεθεί σε υπαίθριους χώρους για 3-4 μήνες, 
ώστε να υποστεί και την δράση των μικροοργανισμών του εδάφους. 

10.  Η φρέσκια κοπριά είναι: 

Α. πλούσια σε νιτρικά ιόντα και φτωχή σε 
ουρία. 

Β. πλούσια σε νιτρικά ιόντα και κολοβα-
κτηρίδια. 

Γ. πλούσια σε ουρία και φτωχή σε νιτρικά 
ιόντα. 

Δ. φτωχή σε ουρία και κολοβακτηρίδια. 

 11. Η χωνεμένη θεωρείται καταλληλότερη για 
χρήση στη λίπανση καλλιεργειών, αφού εί-
ναι πλούσια σε άζωτο σε μορφή χρησιμο-
ποιούμενη από τα φυτά. Ο εμπλουτισμός 
της χωνεμένης με αυτή τη μορφή αζώτου ο-
φείλεται κυρίως στη δράση: 

Α. των αποικοδομητών. 
Β. των απονιτροποιητικών βακτηρίων. 
Γ. των συμβιωτικών αζωτοδεσμευτικών 

βακτηρίων. 
Δ. των νιτροποιητικών βακτηρίων. 

Το διπλανό σχήμα 
δείχνει την ενερ-
γειακή κατάσταση 
των ηλεκτρονίων και 
τη ροή των ηλεκτρο-
νίων από μόριο σε 
μόριο, όπως αυτά 
κινούνται κατά τη μη 
κυκλική φωτοφω-
σφορυλίωση στη 
φωτεινή φάση της 
φωτοσύνθεσης. 

12. Οι δομές, Α με τα μόρια χλωροφύλλης 1 και Β με τα μόρια 
χλωροφύλλης 6 απαρτίζουν αντίστοιχα το: 

Α. φωτοσύστημα Ι και Ρ680, φωτοσύστημα ΙΙ και Ρ700. 
Β. φωτοσύστημα Ι και Ρ700, φωτοσύστημα ΙΙ και Ρ680. 
Γ. φωτοσύστημα ΙΙ και Ρ680, φωτοσύστημα Ι και Ρ700. 
Δ. φωτοσύστημα ΙΙ και Ρ700, φωτοσύστημα Ι και Ρ680. 

 13. Να ονομάσετε τα προϊόντα 
X, Y και Ζ που παράγονται 
κατά την πιο πάνω διαδικα-
σία. 
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9.  Στο παρακάτω διάγραμμα απεικονίζονται οι εξελι-
κτικές διαδρομές μερικών ειδών. Ποιο είδος έχει 
μεγαλύτερη ικανότητα επιβίωσης στις μεταβολές 
των περιβαλλοντικών συνθηκών; 

 
Α. Α Β. Ε Γ. Μ   Δ. Κ 

10.  Στο σχήμα απεικονίζεται μια τροφική αλυσίδα. 

Το βέλος                είναι πιθανότερο να υποδεικνύει: 
Α. τη χημική ενέργεια που μεταφέρεται με την 

τροφική αλυσίδα. 
Β. οξυγόνο που χρησιμοποιείται κατά την ανα-

πνοή. 
Γ. ενέργεια που απελευθερώνεται στο περιβάλλον 

ως θερμότητα. 
Δ. τη μεταφορά γλυκόζης μέσω των οργανισμών. 

11.  Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζεται μία πιθανή εξε-
λικτική διαδρομή των ελεφάντων. 

 
Ποια από τις παρακάτω προτάσεις σχετικά με τον 
τρόπο της εξέλιξης είναι σωστή; 
Α. Η εξέλιξη ευνοεί τα καλύτερα χαρακτηριστικά. 
Β. Η εξέλιξη δεν έχει πάντα ως αποτέλεσμα την 

επιβίωση ενός είδους στον παρόντα χρόνο. 
Γ. Η εξελικτική διαδικασία έχει ως αποτέλεσμα 

τους λιγότερο πολύπλοκους οργανισμούς. 
Δ. Η εξέλιξη έχει ως αποτέλεσμα τις ίδιες μεταβο-

λές σε όλα τα είδη. 

12.  Το παρακάτω γράφημα απεικονίζει τους πληθυ-
σμούς δύο διαφορετικών ειδών σε ένα οικοσύστη-
μα, όπως διαμορφώνονται οι συνθήκες του, σε μια 
χρονική περίοδο μερικών ετών. Ποια πρόταση είναι 
η πιθανότερη εξήγηση για τις μεταβολές των πλη-
θυσμών που απεικονίζονται στο γράφημα; 

Α. Το είδος Χ είναι καλύτερα προσαρμοσμένο σε 
αυτό το περιβάλλον. 

Β. Το είδος Χ είναι θηρευτής του είδους Ζ. 
Γ. Το είδος Ζ είναι καλύτερα προσαρμοσμένο σε 

αυτό το περιβάλλον. 
Δ. Το είδος Ζ είναι παράσιτο που επωφελείται του 

είδους Χ. 

13.  Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζεται η ασυνεχής 
σύνθεση του DNA. Σε ποιο από τα σημεία Α, Β, Γ, 
Δ δημιουργήθηκε πρωταρχικό τμήμα; 

14.  Μια αλυσίδα RNA ομοιοπολικά συνδεδεμένη με  
μια αλυσίδα DNA συναντάμε κατά τη διαδικασία 
της: 
Α. αντιγραφής. 
Β. μεταγραφής. 
Γ. αντίστροφης  μεταγραφής. 
Δ. μετάφρασης. 
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41.  Δίνεται το παρακάτω πεπτίδιο που περιέχει πέντε 
αμινοξέα.  

Η2Ν - μεθειονίνη - φαινυλαλανίνη - σερίνη - 
τρυπτοφάνη - προλίνη - COOH 

Η φαινυλαλανίνη κωδικοποιείται από δύο συνώνυ-
μα κωδικόνια, η σερίνη από έξι και η προλίνη από 
τέσσερα. Πόσες διαφορετικές αλληλουχίες mRNΑ 
μπορεί να είναι υπεύθυνες για την παραγωγή του 
συγκεκριμένου πενταπεπτίδιου; 
Α. 5   Β. 14 
Γ. 48  Δ. 144 

42.  Το σχήμα απεικονίζει μια θηλιά αντιγραφής του 
DNA. Σε ποιο από τα σκέλη της θηλιάς (Α, Β, Γ, Δ) 
μπορεί να προσδεθεί το πριμόσωμα με την 
αλληλουχία 5’ CATG 3’; 

Στην παρακάτω εικόνα πα-
ρατίθενται δύο τροφικά 
πλέγματα, τα Α και Β. Αφού 
μελετήσετε προσεκτικά τα 
δύο πλέγματα, να απαντή-
σετε στις ερωτήσεις: 
 

43.  Πόσα τροφικά επίπεδα διακρίνετε σε κάθε τροφικό 
πλέγμα; 
Α. 5 στο Α και 6 στο Β. 
Β. 6 στο Α και 5 στο Β. 
Γ. 5 και στα δύο. 
Δ. 6 και στα δύο. 

44.  Περισσότερους μηχανισμούς αυτορρύθμισης πιθα-
νόν να διαθέτει: 
Α. το Α τροφικό πλέγμα. 
Β. το Β τροφικά πλέγμα. 
Γ. και τα δύο διαθέτουν τους ίδιους. 
Δ. δεν μπορούμε να πούμε από τις πληροφορίες 

που δείχνουν τα πλέγματα και μόνο. 

45.  Τα δύο πλέγματα συναντώνται σε διαφορετικές περιοχές. Έστω ότι και από τα δύο εξαφανίζεται ο πληθυσμός 
της σφήκας. Ποια από τις ακόλουθες υποθέσεις αναλύει καλύτερα τις επιπτώσεις από αυτή την εξαφάνιση: 
Α. οι επιπτώσεις θα είναι πιο σημαντικές στο τροφικό πλέγμα Α, γιατί η σφήκα είναι ο μοναδικός θηρευτής της 

κάμπιας. 
Β. οι επιπτώσεις θα είναι πιο σημαντικές στο τροφικό πλέγμα Α, γιατί η σφήκα είναι ο μοναδικός θηρευτής της 

μελίγκρας και της κάμπιας. 
Γ. οι επιπτώσεις θα είναι πιο σημαντικές στο τροφικό πλέγμα Β, γιατί η σφήκα είναι το αποκλειστικό θήραμα για 

τους καταναλωτές του επόμενου τροφικού επιπέδου. 
Δ. οι επιπτώσεις θα είναι οι ίδιες και για τα δύο τροφικά πλέγματα, γιατί η σφήκα τρώγεται από τα ίδια είδη ορ-

γανισμών και στα δύο. 
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54.  Η μετάλλαξη με προσθήκη 3 διαδοχικών βάσεων 
οδηγεί πάντοτε: 
Α. σε προσθήκη ενός αμινοξέος. 
Β. σε αύξηση του αριθμού των κωδικονίων. 
Γ. σε μη λειτουργική πρωτεΐνη. 
Δ. σε αποτέλεσμα που εξαρτάται από τη θέση ό-

που έχει συμβεί η μετάλλαξη. 

55.  Η ανεξέλεγκτη φωταγώγηση των σπηλαίων οδήγη-
σε σε εποίκιση και φθορά των σταλαγμιτών και στα-
λαχτιτών από 
Α. βακτήρια που δρουν ως αποικοδομητές. 
Β. μύκητες. 
Γ. κυανοβακτήρια . 
Δ. πρωτόζωα. 

56.  Αν διασταυρώσουμε ένα άτομο ομόζυγο υπολειπό-
μενο για μία ιδιότητα, με άτομο ετερόζυγο για την 
ίδια ιδιότητα, ποια είναι η πιθανότητα να πάρουμε 
απόγονους με τον υπολειπόμενο φαινότυπο; 
Α. 0% 
Β. 25% 
Γ. 50% 
Δ. 75% 

57.  Ποιος είναι ο σημαντικότερος περιβαλλοντικός πα-
ράγοντας, υπεύθυνος για την απουσία των αυτό-
τροφων οργανισμών στα μεγάλα βάθη των ωκεα-
νών; 
Α. η διαμόρφωση του πυθμένα της θάλασσας. 
Β. η απουσία του φωτός. 
Γ. η απουσία ανόργανων ουσιών. 
Δ. η απουσία βιοτικών παραγόντων. 

58.  Ραδιενεργός 32P και ραδιενεργό 35S είναι δυνατόν 
να ενσωματωθούν αντίστοιχα: 
Α. σε ένα υποκινητή γονιδίου και ένα μονοκλωνικό 

αντίσωμα. 
Β. στη DNA πολυμεράση και σε ένα πλασμίδιο. 
Γ. στην RNA πολυμεράση και στην προϊνσουλίνη. 
Δ. στο χειριστή του οπερονίου της λακτόζης και 

στη λακτόζη. 

59.  Ένα επιθηλιακό κύτταρο και ένα λεμφοκύτταρο του 
ίδιου οργανισμού περιέχουν: 
Α. τον ίδιο αριθμό χρωμοσωμάτων και διαφορετικά 

γονίδια. 
Β. ίδια γονίδια και ίδιες πρωτεΐνες. 
Γ. ίδια γονίδια και διαφορετικούς υποκινητές. 
Δ. ίδιους υποκινητές και διαφορετικούς μεταγραφι-

κούς παράγοντες. 

60.  Το γενετικό υλικό των φυτών περιλαμβάνει γονίδια 
για την παραγωγή χλωροφύλλης. Η χρωστική αυτή 
παράγεται κατά τη διαφοροποίηση των χλωροπλα-
στών  εφ΄ όσον το φυτό δέχεται φωτεινή ενέργεια. 
Αυτό αποτελεί ένα παράδειγμα για τον τρόπο που 
το περιβάλλον: 
Α. οδηγεί στη δημιουργία μεταλλάξεων. 
Β. επηρεάζει την έκφραση γονιδίων. 
Γ. οδηγεί στην εμφάνιση ενός νέου είδους. 
Δ. επιδρά σε ορισμένα είδη φυτών και όχι σε άλλα. 

61.  Σε ένα οικοσύστημα συντηρείται η τροφική αλυσίδα: 
χορτάρι Æ κουνέλια Æ αγριόγατες. 

 Αν μειωθεί ο πληθυσμός των αγριόγατων, η πιο 
πιθανή μακροχρόνια αλλαγή στον πληθυσμό των 
κουνελιών είναι: 
Α. θα αυξάνεται συνεχώς. 
Β. θα μειώνεται συνεχώς. 
Γ. αρχικά θα αυξηθεί και μετά θα μειωθεί. 
Δ. αρχικά θα μειωθεί και μετά θα αυξηθεί. 

62.  Ένα φυσικό οικοσύστημα για να διατηρείται, θα 
πρέπει τα βασικά χημικά συστατικά του: 
Α. να μετατρέπονται σε ενέργεια. 
Β. να μετασχηματίζονται σε ορυκτά καύσιμα. 
Γ. να αφαιρούνται μόνιμα από το περιβάλλον. 
Δ. να ανακυκλώνονται μεταξύ των οργανισμών και 

του περιβάλλοντος. 

63.  Μία μη αναστρέψιμη επίδραση στο φυσικό περι-
βάλλον εξαιτίας της αποψίλωσης των δασών και της 
ρύπανσης των υδάτων μπορεί να είναι: 
Α. η εξαφάνιση ενός είδους. 
Β. η μείωση της στιβάδας του όζοντος. 
Γ. η μείωση της ποσότητας του διοξειδίου του άν-

θρακα. 
Δ. η αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

64.  Μεταβολές στην αλληλουχία των αζωτούχων βά-
σεων κατά τη διάρκεια της αντιγραφής του DNA 
μπορεί να οδηγήσουν σε: 
Α. ποικιλομορφία χαρακτήρων. 
Β. ραγδαία εξελικτική πορεία του οργανισμού. 
Γ. σύνθεση αντιγόνων για την προστασία του κυτ-

τάρου. 
Δ. ανασυνδυασμό των γονιδίων του κυττάρου. 

65.  Ποιος από τους παρακάτω οργανισμούς ενός οικο-
συστήματος μπορεί να προσλαμβάνει ενέργεια, από 
οποιοδήποτε άλλο οργανισμό που ανήκει στο ίδιο 
οικοσύστημα: 
Α. τα φυτοφάγα ζώα. 
Β. οι αποικοδομητές. 
Γ. οι παραγωγοί. 
Δ. τα σαρκοφάγα ζώα. 
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Ε1 

Ε2 

Ε3 

Ε4 

66.  Μία πενταετής μελέτη σχετικά με τα υδρόβια φυτά 
μιας λίμνης έδειξε ότι ο πληθυσμός τους μειωνόταν 
σταθερά. Για το διάστημα που διεξαγόταν η έρευνα, 
η μείωση αυτή έχει προκαλέσει: 
Α. μείωση της ποσότητας του αζώτου που απε-

λευθερώνεται στην ατμόσφαιρα. 
Β. αύξηση της ποσότητας του διαλυμένου στη λί-

μνη οξυγόνου. 
Γ. αύξηση της ποσότητας των υδρατμών στην α-

τμόσφαιρα. 
Δ. μείωση της ποσότητας του διαλυμένου στη λί-

μνη οξυγόνου. 

67.  Ένα κομμάτι κατεψυγμένου και μαγειρεμένου κρέα-
τος θα παραμείνει κατάλληλο προς βρώση για με-
γαλύτερο χρονικό διάστημα απ΄ ότι ένα κατεψυγμέ-
νο κομμάτι ωμού κρέατος ίδιου μεγέθους. Σύμφωνα 
με τα παραπάνω μπορούμε να συμπεράνουμε ότι: 
Α. η υψηλή θερμοκρασία σκοτώνει πολλά βακτήρι-

α. 
Β. οι χαμηλές θερμοκρασίες ευνοούν την ανάπτυξη 

των μικροβίων στο ωμό κρέας. 
Γ. το ωμό κρέας δεν διαθέτει τα απαραίτητα για τη 

συντήρηση ένζυμα. 
Δ. το μαγειρεμένο κρέας περιέχει αντισώματα τα 

οποία καταστρέφουν τα μικρόβια. 

68.  Ένας γενετιστής, μελετώντας μύγες Drosophilla, 
οδηγείται στο συμπέρασμα ότι τα κοντά φτερά είναι 
υπολειπόμενος και μονογονιδιακός χαρακτήρας. Η 
παρατήρηση που οδήγησε τον γενετιστή στην υπό-
θεση αυτή ήταν: 
Α. Οι μύγες με κοντά φτερά μπορούσαν να δώ-

σουν απογόνους με μακριά φτερά. 
Β. Οι μύγες με μακριά φτερά μπορούσαν να δώ-

σουν απογόνους μόνο με μακριά φτερά, 
Γ. Οι μύγες με μακριά φτερά μπορούσαν να δώ-

σουν απογόνους με κοντά φτερά. 
Δ. Οι μύγες με κοντά φτερά προτιμούσαν να δια-

σταυρώνονται με μύγες με μακριά φτερά. 

69.  Ένα τμήμα του ιού της ηπατίτιδας Β συντίθεται στο 
εργαστήριο. Αυτό το ιικό σωματίδιο μπορεί να ανα-
γνωριστεί από το ανοσοποιητικό σύστημα ως ένα 
ξένο υλικό, αλλά δεν είναι ικανό να προκαλέσει νό-
σο. Αμέσως μετά αυτό το ιικό σωματίδιο εγχέεται σε 
ένα ανθρώπινο οργανισμό και: 
Α. διεγείρει την παραγωγή των ενζύμων που είναι 

σε θέση να αφομοιώσουν τον ιό της ηπατίτιδας 
Β. 

Β. ενεργοποιεί το σχηματισμό αντισωμάτων που 
προστατεύουν έναντι του ιού της ηπατίτιδας Β. 

Γ. συνθέτει ειδικές ορμόνες που παρέχουν ανοσία 
έναντι του ιού της ηπατίτιδας Β. 

Δ. διασπά τα μόρια κλειδιά του υποδοχέα έτσι ώ-
στε ο ιός της ηπατίτιδας Β μπορεί να εισχωρή-
σει στα κύτταρα του σώματος. 

70.  Στην πυραμίδα ενέργειας του σχήματος, η ενέργεια που διατίθεται στο επίπεδο 
Ε3 είναι: 
Α. όλη η ενέργεια του επιπέδου Ε1 συν την ενέργεια του επιπέδου Ε2. 
Β. όλη η ενέργεια του επιπέδου Ε1 μείον την ενέργεια του επιπέδου Ε2. 
Γ. ένα ποσοστό της ενέργειας του επιπέδου Ε2. 
Δ. ένα ποσοστό της ενέργειας του επιπέδου Ε4. 

Το παρακάτω γενεαλογικό δέντρο απεικονίζει την κατανο-
μή μιας ασθένειας που κληρονομείται με αυτοσωμική υ-
πολειπόμενη κληρονομικότητα. Χρησιμοποιούμε τα σύμ-
βολα «Λ» για το επικρατές φυσιολογικό αλληλόμορφο και 
«λ» για το υπολειπόμενο τροποποιημένο. 

 

71.  Ο γονότυπος του ατόμου 1 ως προς την ασθένεια 
είναι: 
Α. ΛΛ   Β. Λλ 
Γ. ΛΛ ή Λλ  Δ. λλ 

72.  Η πιθανότητα ώστε το παιδί των 3 και 4 να πάσχει από την ασθένεια είναι: 
Α. 1/4  Β. 2/4  Γ. 3/4  Δ. 4/4 

73.  Η πιθανότητα ώστε το παιδί των ατόμων 3 και 4 να είναι φορέας της ασθένειας είναι: 
Α. 1/4  Β. 2/4  Γ. 3/4  Δ. 4/4 

 

 

Στην εικόνα απεικονίζεται το διάγραμμα ροής ενέργειας σε μια 
λίμνη. 

 
19. Στα φύκη βρέθηκε ότι η συγκέντρωση μιας μη 

βιοδιασπώμενης ουσίας είναι 1mg/Kg. Η συγκέντρωση 
της ίδιας μη βιοδιασπώμενης ουσίας στα σαλιγκάρια: 

Α. θα είναι 10 mg/Kg 
B. θα είναι 0,1 mg/Kg 
Γ. δεν είναι δυνατόν να υπολογιστεί 
Δ. θα είναι 5 mg/Kg. 

 
20. Ποια πυραμίδα ενέργειας απεικονίζει με μεγαλύτερη α-

κρίβεια τις ενεργειακές σχέσεις μεταξύ τριών οργανισμών 
του διαγράμμα-
τος; 

21. Το διπλανό διάγραμμα αναπαριστά ένα πρότυπο τροφικής πυ-
ραμίδας. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις περιγράφει καλύτε-
ρα τις μεταβολές που συμβαίνουν σε αυτή την τροφική πυραμί-
δα; 

Α. Σε υψηλότερα τροφικά επίπεδα της πυραμίδας, πεθαίνουν 
περισσότεροι οργανισμοί με αποτέλεσμα τη μείωση της βι-
ομάζας προς την κορυφή της πυραμίδας. 

Β. Σε κάθε τροφικό επίπεδο υπάρχουν απώλειες ενέργειας 
προς το περιβάλλον, έτσι ώστε κάθε υψηλότερο επίπεδο 
μπορεί να συγκρατήσει λιγότερη βιομάζα.  

Γ. Οργανισμοί που πεθαίνουν σε υψηλότερα τροφικά επίπε-
δα, απορροφούνται από τα αμέσως χαμηλότερα τροφικά 
επίπεδα αυξάνοντας τη βιομάζα τους. 

Δ. Σε κάθε τροφικό επίπεδο συμβαίνει αποσύνθεση κάποιων οργανισμών των οποίων η βιομά-
ζα παραμένει στο ίδιο τροφικό επίπεδο. 

 
22. Το παρακάτω σχήμα απεικονίζει τη δράση των αν-

θρώπινων λευκών αιμοσφαιρίων σε ένα λεμφαγγείο 
όταν είναι παρόντα παθογόνα βακτήρια. Μόρια Κ πα-
ράγονται και εκτίθενται και στην επιφάνεια των 

Α. βοηθητικών Τ λεμφοκυττάρων 
Β. Β-λεμφοκυττάρων 
Γ. μακροφάγων 
Δ. κυτταροτοξικών Τ λεμφοκυττάρων 

 

 

 

 

φυτά 

μικρά 
ψάρια 

μεγάλα 
ψάρια 

πουλιά 



Παρακάτω απεικονίζεται ένα διάγραμμα ροής ενέργειας σε ένα 
οικοσύστημα (τα γράμματα αναπαριστούν διαφορετικά είδη). 

49. Αν το διάγραμμα αφορά σε χερσαίο οικοσύστημα, η βιομάζα 
των Γ+Δ θα ήταν πιθανόν: 

A. μεγαλύτερη από τη βιομάζα του Α. 
B. μικρότερη από τη βιομάζα του Η.  
Γ. μεγαλύτερη από τη βιομάζα του Β. 
Δ. μικρότερη από τη βιομάζα των Α+Β. 
 

50. Ποιας τάξης καταναλωτής είναι ο οργανισμός Ι : 

A. 1ης και 2ης   Β. 2ης και 3ης  Γ. 3ης και 4ης  Δ. 4ης και 5ης  
 

 

 

 
 

51. Ένα τμήμα σε πολλούς υποκινητές που ονομάζεται ΤΑΤΑ box, θεωρείται από τους βιολόγους ότι 
έχει παραμείνει για εκατομμύρια χρόνια το ίδιο και δεν έχει υποστεί μεταβολή μέσω της εξέλιξης. 
Ποια από τις παρακάτω προτάσεις εξηγεί καλύτερα την παραπάνω θεώρηση; 

Α. Η αλληλουχία αυτή μεταβάλλεται στο χρόνο πολύ γρήγορα. 
Β. Η αλληλουχία αυτή δεν μεταλλάσσεται. 
Γ. Κάθε μετάλλαξη στην αλληλουχία αυτή οδηγεί σε θνησιγόνο φαινότυπο. 
Δ. Η δημιουργούμενη ποικιλομορφία λόγω μεταλλάξεων στο  ΤΑΤΑ box, δεν ευνοείται από την 

φυσική επιλογή. 
 
52. Στο ανθρώπινο DNA υπάρχουν περιοχές που δεν μεταφράζονται σε πρωτεΐνες και που ονομά-

ζονται μικροδορυφορικές αλληλουχίες. Μελέτες σε ανθρώπινους πληθυσμούς έδειξαν ότι αυτές 
οι περιοχές εμφανίζουν μεγαλύτερη συχνότητα μεταλλάξεων σε σχέση με τα γονίδια που κωδι-
κοποιούν πρωτεΐνες. Η διαφορά αυτή μπορεί να εξηγηθεί: 

Α. λόγω της μη μετάφρασής τους 
Β. οι μικροδορυφορικές αλληλουχίες δεν δέχονται την εξελικτική πίεση που δέχονται τα γονίδια 

των πρωτεϊνών. 
Γ. στις μικροδορυφορικές αλληλουχίες συμβαίνουν περισσότερα λάθη κατά την αντιγραφή του 

DNA. 
Δ. οι μικροδορυφορικές αλληλουχίες δέχονται μεγαλύτερη επίδραση από μεταλλαξογόνους 

παράγοντες. 
 

53. Μελετούμε σε ποντίκια τον τρόπο κληρονόμησης μιας ασθένειας που κληρονομείται με αυτοσω-
μικό υπολειπόμενο τρόπο και ελέγχεται από δύο ζεύγη αλληλομόρφων γονιδίων. Διαθέτουμε δύο 
πληθυσμούς αμιγών ποντικών, ο ένας πληθυσμός έχει υγιείς ποντικούς ενώ στον άλλο εμφανίζε-
ται η ασθένεια. Με κατάλληλες διασταυρώσεις να διερευνήσετε αν οι δύο γενετικές θέσεις βρί-
σκονται στο ίδιο ή σε διαφορετικά χρωμοσώματα. 
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27.  Ένας γενετιστής προσδιόρισε ότι μια ανθρώπινη ασθένεια οφείλεται σε ένα υπολειπόμενο αλληλόμορφο γονίδιο. 
Το γονίδιο είναι φυλοσύνδετο. Το μεταλλαγμένο αλληλόμορφο περιέχει μία έλλειψη της θυμίνης στη θέση 25 της 
κωδικής περιοχής του γονιδίου. Παρατίθεται η αλληλουχία βάσεων της κωδικής αλυσίδας του φυσιολογικού γονι-
δίου που είναι συνεχές. Ποιες προτάσεις σχετικά με τις συνέπειες της μετάλλαξης είναι σωστές; 

DNA φυσιολογικού γονιδίου: 5’- ATG TTA CGA GGT ATC GAA CTA GTT TGA ACT CCC ATA AAA -3’ 
i. Η μεταλλαγμένη πρωτεΐνη περιέχει τρία περισσότερα αμινοξέα από την φυσιολογική πρωτεΐνη. 
ii. Η μεταλλαγμένη πρωτεΐνη περιέχει ένα λιγότερο αμινοξύ από την φυσιολογική πρωτεΐνη. 
iii. Τα αρσενικά είναι περισσότερο πιθανό να πάσχουν από την ασθένεια σε σχέση με τα θηλυκά. 

Α. i μόνο  Β. i και ii  Γ. iii μόνο  Δ. i και iii. 

28.  Στο παρακάτω διάγραμμα απεικονίζεται το 
γενεαλογικό δέντρο στο οποίο τα άτομα με 
τα μαυρισμένα τετράγωνα δεν έχουν ιδρω-
τοποιούς αδένες. Αυτή η κατάσταση θεω-
ρείται σπάνια. Ποια από τις παρακάτω 
προτάσεις είναι ορθή; 
Α. Στο άτομο Ι-1 συνέβη μετάλλαξη. 
Β. Το μεταλλαγμένο αλληλόμορφο βρί-

σκεται στο Χ χρωμόσωμα. 
Γ. Το μεταλλαγμένο αλληλόμορφο είναι 

ατελώς επικρατές. 
Δ. Το μεταλλαγμένο αλληλόμορφο βρίσκεται στο Υ χρωμόσωμα. 

29.  Ένα αυτότροφο υδάτινο οικοσύστημα ΔΕΝ περιέ-
χει: 
Α. ανακυκλώσιμη ύλη 
Β. οξυγόνο 
Γ. αποικοδομητές 
Δ. περισσότερη βιομάζα καταναλωτών απ΄ ότι 

παραγωγών 

30.  Στον άνθρωπο, η διάγνωση μιας τυχαίας δομικής 
χρωμοσωμικής ανωμαλίας τύπου αναστροφής, που 
δεν οδηγεί σε νέο φαινότυπο, μπορεί να γίνει με: 
Α. καρυότυπο 
Β. αμνιοπαρακέντηση 
Γ. βιοχημική δοκιμασία 
Δ. ανάλυση αίματος 

31.  Στο εργαστήριο, δύο καλλιέργειες διαφορετικού εί-
δους βακτηρίων εκτίθενται στο ίδιο αντιβιοτικό. Με-
τά από αρκετό χρονικό διάστημα η καλλιέργεια του 
είδους Β1 συνέχισε να ανπτύσσεται ενώ η καλλιέρ-
γεια του είδους Β2 παρουσίασε μείωση. Η διαφορε-
τική συμπεριφορά οφείλεται στο ότι το είδος Β1: 
Α. έγινε ανθεκτικό εξαιτίας της επίδρασης του α-

ντιβιοτικού 
Β. είχε στο γενετικό του υλικό γονίδιο ανθεκτικότη-

τας για το αντιβιοτικό αυτό 
Γ. αναπαράγεται ταχύτατα, πιο γρήγορα από το 

Β2 
Δ. προστατεύεται από κυτταρικό τοίχωμα 

32.  Μία πιθανή αιτία για την άνοδο της μέσης θερμο-
κρασίας τις τελευταίες δεκαετίες στην επιφάνεια της 
Γης είναι ότι: 
Α. οι αποικοδομητές μειώνονται σταδιακά 
Β. η αποψίλωση οδηγεί στην αύξηση της συγκέ-

ντρωσης του οξυγόνου στην ατμόσφαιρα 
Γ. η εκβιομηχάνιση έχει ως αποτέλεσμα την αύξη-

ση της συγκέντρωσης του διοξειδίου του άν-
θρακα στην ατμόσφαιρα 

Δ. οι καλλιέργειες εξασθενούν τη στιβάδα του όζο-
ντος 

33.  Όσο αυξάνεται το βάθος στους ωκεανούς, οι συ-
γκεντρώσεις 
Α. του Ο2 και των ΝΟ3

- αυξάνονται 
Β. του Ο2 και των ΝΟ3

- μειώνονται 
Γ. του CO2 και των ΝΟ3

- μειώνονται 
Δ. του CO2 και των ΝΟ3

- αυξάνονται 

34.  Το άλογο έχει 64 χρωμοσώματα. Στην αρχή της 
μεσόφασης ο αριθμός των μορίων DNA σε κάθε 
μυϊκό του κύτταρο θα είναι: 
Α. 64  Β. 128 
Γ. 32  Δ. 46 
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50.  Το διάγραμμα α-
ναπαριστάνει εξε-
λικτικές διαδρομές 
5 διαφορετικών 
ειδών. Ποια από 
τις παρακάτω προ-
τάσεις αποτυπώ-
νεται στο διάγραμ-
μα; 
Α. Το είδος Λ εί-

ναι πρόγονος 
του είδους Κ. 

Β. Τα είδη Μ και Ν μπορούν να έχουν κοινούς α-
πογόνους που θα μοιάζουν στο πιο εξελιγμένο 
είδος Ν. 

Γ. Τα είδη Κ και Λ εξελίχθηκαν από έναν πρόσφα-
το κοινό πρόγονο. 

Δ. Τα είδη Μ και Λ παρουσιάζουν πρωτεΐνες με 
όμοιες λειτουργίες. 

51.  Η εικόνα παρου-
σιάζει την πυρα-
μίδα ενέργειας 
μιας τροφικής 
αλυσίδας υδάτι-
νου οικοσυστήμα-
τος. Χαρακτηρι-
στικό του οικοσυ-
στήματος αυτού είναι: 
Α. είναι ασταθές και σύντομα θα καταρρεύσει ή θα 

διαμορφωθεί νέα ισορροπία ενέργειας 
Β. παρουσιάζει μεγάλη σταθερότητα η οποία θα 

διατηρηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα 
Γ. τα φυτοφάγα ζώα θα συνεχίσουν να αυξάνονται 

με γοργό ρυθμό 
Δ. οι παραγωγοί θα επιταχύνουν την ανάπτυξή 

τους προκειμένου να καλύψουν τις ενεργειακές 
ανάγκες των καταναλωτών 

52.  Το γράφημα της εικόνας δείχνει την ανάπτυξη ενός 
πληθυσμού βακτηρίων για χρονική περίοδο 80 
ωρών. Η περιοχή II του γραφήματος δείχνει ότι: 

Α. ο πληθυσμός έχει φτάσει στο μέγιστο που μπο-
ρεί να δεχτεί το περιβάλλον 

Β. ο ρυθμός αναπαραγωγής είναι μικρότερος απ΄ 
ότι στην περιοχή I 

Γ. ο πληθυσμός είναι μεγαλύτερος από αυτόν που 
μπορεί να δεχτεί το περιβάλλον 

Δ. ο ρυθμός αναπαραγωγής υπερβαίνει το ρυθμό 
θανάτου  

53.  Ποια είναι η πιο πιθανή αιτία για το αυξημένο πο-
σοστό της ποικιλίας Α στον πληθυσμό του είδους 
που παρουσιάζεται στη διπλανή εικόνα μετά από 
έντονη περιβαλλοντική μεταβολή; 

Α. Δεν υπάρχει δυνατότητα άτομα της ποικιλίας Α 
να ζευγαρώσουν με άτομα της ποικιλίας Β. 

Β. Δεν υπάρχει γενετική διαφορά μεταξύ των ποι-
κιλιών Α και Β. 

Γ. Η ποικιλία Α παρουσιάζει μικρότερες δυνατότη-
τες επιβίωσης από την ποικιλία Β. 

Δ. Η ποικιλία Α έχει πλεονέκτημα προσαρμογής, 
ενώ η ποικιλία Β δεν έχει. 

54.  Τα είδη Ε1, Ε2, Ε3 και Ε4 περιλαμβάνουν ετερότροφους οργανισμούς οι οποίοι ανή-
κουν σε μία από τις τροφικές αλυσίδες ενός οικοσυστήματος. Ποια από τις παρακά-
τω προτάσεις, σχετικά με την τροφική αυτή αλυσίδα, είναι σωστή;  
Α. Το είδος Ε1 έχει μεγαλύτερη βιομάζα διότι μπορεί να παράγει μόνο την τροφή 

του. 
Β. Το είδος Ε2 αποτελεί τροφή για το είδος Ε4. 
Γ. Τα είδη Ε3 και Ε2 διασταυρώθηκαν για τη δημιουργία του είδους Ε1. 
Δ. Το είδος Ε4 είναι πολύ πιθανό να βρίσκεται στην κορυφή των θηρευτών στην 

τροφική αλυσίδα. 

είδη βιομάζα 

Ε1 847 

Ε2 116 

Ε3 85 

Ε4 6 
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55.  Αν μόνο ο πατέρας φέρει χαρακτηριστικό που ελέγ-
χεται από φυλοσύνδετο επικρατές γονίδιο: 
Α. το χαρακτηριστικό εμφανίζεται στις κόρες του 
Β. το χαρακτηριστικό εμφανίζεται στους γιους του 
Γ. το χαρακτηριστικό εμφανίζεται και στις κόρες 

στους γιους του 
Δ. η πιθανότητα να το κληρονομήσουν οι κόρες 

του είναι 50% 

56.  Ο 2ος νόμος του Μέντελ ΔΕΝ ισχύει όταν μελετάται 
ταυτόχρονα η κληρονομικότητα: 
Α. της αιμορροφιλίας & της αχρωματοψίας στο 

πράσινο-κόκκινο 
Β. της αιμορροφιλίας & της δρεπανοκυτταρικής 

αναιμίας 
Γ. της αχρωματοψίας στο πράσινο-κόκκινο & των 

ομάδων αίματος ΑΒΟ 
Δ. της αχρωματοψίας στο πράσινο κόκκινο & του 

αλφισμού 

57.  Το διάγραμμα παρουσιάζει τις μεταβολές ενός στα-
θερού οικοσυστήματος κατά το διάστημα μιας χρονι-
κής περιόδου. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις 
περιγράφει καλύτερα τις μεταβολές που παρουσιάζει 
το σταθερό οικοσύστημα: 
Α. Ένα σταθερό οικοσύστημα μπορεί να υποστεί 

μεταβολές και στη συνέχεια να ανακτήσει τη 
σταθερότητά του. 

Β. Ένα οικοσύστημα παραμένει αμετάβλητο καθώς 
μειώνεται η σταθερότητά του. 

Γ. Η σταθερότητα ενός οικοσυστήματος παραμένει 
αμετάβλητη αλλά η βιοποικιλότητά του μειώνεται. 

Δ. Ένα σταθερό οικοσύστημα δεν μπορεί να ανα-
κάμψει μετά από κάποια μεταβολή. 

58.  Το διάγραμμα απεικονίζει τις πιθανές εξελικτικές διαδρομές μερικών 
ειδών. Ποιο από τα παρακάτω συμπεράσματα είναι σωστό με βάση 
τις πληροφορίες του διαγράμματος; 
Α. Το είδος (a) είναι ο κοινός πρόγονος όλων των μορφών ζωής 

επάνω στη Γη. 
Β. Το είδος (d) είναι πιο συγγενικό με το είδος (e) απ΄ ότι με το είδος 

(f). 
Γ. Το είδος (b) είναι ο πρόγονος του είδους (f). 
Δ. Το είδος (c) είναι ο πρόγονος των ειδών παρόντος χρόνου. 

59.  Το διπλανό διάγραμμα δίνει πληροφορίες σχετικά με τον 
ρυθμό αναπαραγωγής τεσσάρων ειδών βακτηρίων I, II, III, 
και IV, σε διαφορετικές θερμοκρασίες. Ποιο από τα παρα-
κάτω προτεινόμενα συμπεράσματα βασίζεται στις ενδείξεις 
του διαγράμματος; 
Α. Δεν είναι δυνατό σε μία συγκεκριμένη περιοχή θερμο-

κρασιών να συνυπάρχουν δύο διαφορετικά είδη βα-
κτηρίων. 

Β. Κάθε είδος βακτηρίων αναπαράγεται σε ξεχωριστή πε-
ριοχή θερμοκρασιών στην οποία δεν συναντάμε άλλο 
είδος. 

Γ. Ο ρυθμός αναπαραγωγής κάθε βακτηριακού πληθυ-
σμού αυξάνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας. 

Δ. Κάθε είδος βακτηρίου αναπαράγεται μέσα σε συγκεκριμένο εύρος θερμοκρασιών. 

 

 

42. Στο διπλανό διάγραμμα παρουσιάζεται η 
διείσδυση του φωτός σε τρία υδάτινα οικο-
συστήματα το Α, το Β και το Γ, σε συνάρ-
τηση με το βάθος. Οι λοιποί αβιοτικοί πα-
ράγοντες και στα τρία οικοσυστήματα είναι 
ίδιοι. Με βάση τις πληροφορίες που αντλεί-
τε από το διάγραμμα, να απαντήσετε σε 
ποιο από τα οικοσυστήματα αναμένετε να 
υπάρχει μεγαλύτερη ποσότητα βιομάζας; 
Να αιτιολογήσετε την επιλογής σας. 

 
43. Δίνεται η κωδική αλυσίδα ενός ανθρώπινου γονιδίου. 

5΄AΤΤAAΤGΤGCAΤCΤCAΑΤAGGΤGΤGAGCCGACAΤΤGCΤAAAGCCG3’ 
Το γονίδιο εκφράστηκε σε βακτηριακά κύτταρα και παρασκεύασε το πεπτίδιο: 

H2N - met - cys - ile - ser - ile - gly - val - ser - arg - his - cys - COOH 
Από το διαφοροποιημένο ανθρώπινο κύτταρο, στο οποίο εκφραζόταν το παραπάνω γονίδιο, α-
πομονώθηκε το παρακάτω πεπτίδιο, που είναι προϊόν του γονιδίου. 

H2N - met - cys - ile - cys - arg - his - cys - COOH 
α) Να εξηγήσετε το λόγο της διαφοράς των δύο πεπτιδίων (Δίνεται ότι τα τρία κωδικόνια που 

κωδικοποιούν το αμινοξύ κυστεΐνη είναι ίδια). 
β) Αν στο 3΄ άκρο βρίσκεται  υποκινητής, να γράψετε το πρόδρομο mRNA που μπορεί να προ-

κύψει και να δώσετε τον προσανατολισμό του. 
 
44. Το παρακάτω διάγραμμα απεικονίζει 

την απελευθέρωση ενός αερίου στην 
ατμόσφαιρα, από αβιοτικούς και βιο-
τικούς παράγοντες (χωρίς να ληφθεί 
υπ΄όψη η δράση μικροοργανισμών). 
Ποιο είναι αυτό το αέριο; 

Α. διοξείδιο του άνθρακα 
Β. άζωτο 
Γ. οξυγόνο 
Δ. νερό με μορφή υδρατμών 

 
 
 
 
45. Nα εξηγήσετε τη σχέση μεταξύ των παρακάτω δύο παρατηρήσεων. 

Οι καρκίνοι γενικά αναπτύσσονται από ένα κύτταρο που περιέχει πολλαπλές μεταλλάξεις στο γο-
νιδίωμα του. 
Ο καρκίνος συχνά περιγράφεται ως η ασθένεια της μεγάλης ηλικίας,  η συχνότητα εμφάνισης της 
αυξάνεται όσο αυξάνεται η ηλικία του ατόμου. 
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20.  

Ποιος αριθμός στο διάγραμμα αντιστοιχεί στη φω-
τοσύνθεση; 
Α.  2 Β. 3 Γ. 4 Δ. 5 

21.  Ένας ερευνητής με τη βοήθεια μικροσκοπίου και 
δοκιμάζοντας ακραίες  συνθήκες θερμοκρασίας 
προσπαθεί να ταυτοποιήσει έναν μικροοργανισμό. 
Διαπιστώνει λοιπόν ότι ο μικροοργανισμός φέρει τα 
εξής χαρακτηριστικά: έχει μαστίγια, ριβοσώματα και 
σχηματίζει παχιά ανθεκτικά τοιχώματα σε αντίξοες 
θερμοκρασίες. Με τα παραπάνω δεδομένα συμπε-
ραίνει ότι πρόκειται για: 
Α. μύκητα   Γ. πρωτόζωο 
Β. ιό    Δ. βακτήριο 

22.  Η εικόνα αναπαριστά 
μια τεχνική που χρη-
σιμοποιείται για την 
παραγωγή νέων φυ-
τών. Ποια από τις 
προτάσεις που ακο-
λουθούν είναι πιο 
σωστή σύμφωνα με 
τα δεδομένα του σχή-
ματος; 
Α. Ένα κύτταρο φύλ-

λου που απομονώθηκε, μετατράπηκε σε ζυγωτό το οποίο αναπτύχθηκε σε νέο φυτό με αλλεπάλληλες μιτω-
τικές διαιρέσεις. 

Β. Η διαδικασία αυτή χρησιμοποιείται για την παραγωγή νέων φυτών ντομάτας τα οποία είναι κλώνοι του αρχι-
κού φυτού. 

Γ. Το κύτταρο που απομονώθηκε από το φύλλο παρήγαγε οκτώ κύτταρα, καθένα από τα οποία έχει τη μισή 
γενετική πληροφορία του αρχικού κυττάρου. 

Δ. Το νέο φυτό ντομάτας δεν θα είναι ικανό να αναπαράγεται αμφιγονικά επειδή δημιουργήθηκε με μιτωτικές 
διαιρέσεις. 

23.  Δίνεται η τροφική αλυσίδα ποώδη φυτά → έντομα 
→ βάτραχοι. Αν ραντίσουμε με εντομοκτόνο τότε: 
Α. οι βάτραχοι θα μειωθούν.  
Β. τα ποώδη φυτά θα μειωθούν.  
Γ. ο αριθμός των βατράχων θα μείνει αμετάβλη-

τος.  
Δ. ο αριθμός των ποωδών φυτών θα μείνει αμε-

τάβλητος 

24.  Ποια από τις παρακάτω προτάσεις ΔΕΝ ισχύει; 
Α. ένα κωδικόνιο αποτελείται από τρία νουκλεοτί-

δια. 
Β. ένα κωδικόνιο μπορεί να κωδικοποιεί το ίδιο 

αμινοξύ με άλλο κωδικόνιο. 
Γ. ένα κωδικόνιο δεν κωδικοποιεί ποτέ πάνω από 

ένα αμινοξύ. 
Δ. ένα κωδικόνιο υπάρχει σε μόριο t RNA. 

25.  Το σχήμα της εικόνας παριστάνει μια πυραμίδα 
ενέργειας η οποία περιλαμβάνει αυτότροφους και 
άλλους οργανισμούς μιας 
τροφικής αλυσίδας. Σαρ-
κοφάγοι οργανισμοί είναι 
πιθανό να βρίσκονται: 
Α. μόνο στο επίπεδο ΙV 
Β. στα επίπεδα Ι και ΙΙ 
Γ. στα επίπεδα ΙΙ και ΙΙΙ 
Δ. στα επίπεδα ΙΙΙ και IV 

26.  Ένα ζυγωτό με χρωμοσωμική ανωμαλία ΧΧΧΥ 
μπορεί να προκύψει 
Α. από μη διαχωρισμό στην 1η ή στη 2η μειωτική 

του πατέρα 
Β. από μη διαχωρισμό στην 1η μειωτική του πα-

τέρα ή της μητέρας 
Γ. από μη διαχωρισμό στην 1η μειωτική του πα-

τέρα και στη 2η της μητέρας 
Δ. από μη διαχωρισμό στην 1η μειωτική της μητέ-

ρας και στη 2η του πατέρα 

8. Η εικόνα αναπαριστά τέσσερα 
διαφορετικά είδη βακτηρίων. Ποια 
από τις παρακάτω προτάσεις 
διατυπώνει καλύτερα τις πιθανότητες 
επιβίωσης των ειδών αυτών αν 
συμβεί κάποια αλλαγή στο 
περιβάλλον; 

Α.  Το είδος 1 έχει τη μεγαλύτερη ευκαιρία επιβίωσης επειδή παρουσιάζει τη μεγαλύτερη γενετική 
ποικιλομορφία. 

Β.  Το είδος 3 έχει τη μεγαλύτερη ευκαιρία επιβίωσης επειδή δεν παρουσιάζει γενετικές μεταλλάξεις. 

Γ.  Κανένα από τα είδη 2 και 4 δεν θα επιβιώσει γιατί ανταγωνίζονται για τις ίδιες πηγές τροφής. 

Δ. Κανένα από τα βακτήρια της εικόνας δεν θα επιβιώσει γιατί τα βακτήρια αναπαράγονται 
μονογονικά.      

9.  Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα αναπαριστά το ενεργειακό περιεχόμενο των 
επιπέδων της πυραμίδας; 

 

 
 
 
 
 

10. Σε τέσσερις 
διαφορετικούς 
πληθυσμούς του 
ίδιου είδους υπάρχει 
εκατοστιαία 
κατανομή ενός 
χαρακτηριστικού 
όπως φαίνεται στο 
διάγραμμα. Οι 
πληθυσμοί αυτοί 
κατοικούν σε περιοχές με παρόμοιο περιβάλλον. 
Συμβαίνει μια δυσμενής, σε σχέση με την ιδιότητα, 
περιβαλλοντική αλλαγή. Σε ποιο πληθυσμό θα επιβιώσουν 
περισσότερα άτομα;  

          Α.      1   Β. 2 

          Γ.      3  Δ. 4 

11. Ποια είναι η διαδικασία με την οποία τα 
εμβρυικά κύτταρα παράγουν ακριβή 
αντίγραφα του εαυτού τους; 

Α. μιτωτική διαίρεση 

Β. μειωτική διαίρεση 

Γ. αμφιγονική αναπαραγωγή 

Δ. σύνθεση ειδικών πρωτεϊνών     

 

 
    

12. Τα  εμβρυϊκά βλαστικά κύτταρα μπορούν να: 

Α.  παράγουν ένα μόνο τύπο κυττάρων 

Β.  βοηθούν τον εγκέφαλο να μαθαίνει και να θυμάται 

Γ.  διαιρούνται και διαφοροποιούνται 

Δ. προκαλέσουν τις νόσους Alzheimer και Parkinson.  

 

13. Οι νευρώνες δεν ανανεώνονται επειδή: 

Α.  δεν μπορούν να δημιουργήσουν νέες 
συνάψεις 

Β. έχουν διαφορετικό γενετικό υλικό 

Γ. μπορούν να παράγουν νέα κύτταρα μόνο 
σε ορισμένες περιοχές του εγκεφάλου 

Δ. δεν έχουν ικανότητα κυτταρικής διαίρεσης           



1. ρετινοβλάστωμα 
2. δρεπανοκυτταρική 
αναιμία 
3. σύνδρομο XXX 
4. τρισωμία 21 
5. σύνδρομο φωνή της 
γάτας 

14. Στον άνθρωπο, μερικές 
γενετικές ασθένειες που 
οφείλονται σε μεταβολές 
του γενετικού υλικού 
καταγράφονται στον 
πίνακα. Η κατάταξη των 
ασθενειών αυτών με βάση 
την έκταση της αλλαγής 
του γενετικού υλικού που 
προκαλεί η αντίστοιχη 
βλάβη είναι (με αύξουσα 
σειρά): 

                      Α.  1 – 2 – 3 – 4 – 5 

                      Β.  2 – 1 – 4 – 5 – 3 

                      Γ.  2 – 1 – 5 – 4 – 3 

                      Δ.  1 – 2 – 5 – 3 – 4 

15. Για να αυξηθεί η επιτυχία της 
μεταμόσχευσης ενός οργάνου, ο δέκτης του 
οργάνου πρέπει να λάβει ειδική 
φαρμακευτική αγωγή. Σκοπός των 
φαρμάκων αυτών είναι, στον δέκτη του 
μοσχεύματος: 

Α.  να μην επηρεαστεί η ανοσολογική 
απόκριση 

Β.  να μειωθεί η ανοσολογική απόκριση 

Γ.  να εξουδετερωθούν τα αντιγόνα 
ιστοσυμβατότητας του δέκτη 

Δ.  να εξουδετερωθούν τα αντιγόνα 
ιστοσυμβατότητας του δότη 

16. Το διάγραμμα 
δείχνει την ποσότητα 
της διαθέσιμης 
ενέργειας στα 
τροφικά επίπεδα μιας 
τροφικής αλυσίδας. 
Τα Χ στο διάγραμμα 
αντιστοιχούν στην 
ποσότητα της 
ενέργειας που: 

Α.  μετατρέπεται σε ανόργανες χημικές ενώσεις 

Β.  παραμένει αχρησιμοποίητη στους παραγωγούς 

Γ.  ανακυκλώνεται και γυρίζει στους παραγωγούς 

Δ.  χάνεται στο περιβάλλον με τη μορφή θερμότητας      

17. Το 1970, μετά από δριμύ χειμώνα, οι 
επιστήμονες συνειδητοποίησαν ότι το 80% 
των καλλιεργειών καλαμποκιών στις ΗΠΑ, 
ήταν ευάλωτα στο ψύχος.  Το πρόβλημα θα 
μπορούσε να είχε μετριαστεί αν οι αγροί για 
τα καλαμπόκια σε όλη τη χώρα είχαν: 

Α. υποβληθεί σε αμειψισπορά . 

Β. περισσότερους ανθεκτικούς 
μικροοργανισμούς στο ψύχος 

Γ. μεγαλύτερη γενετική ποικιλότητα της 
καλλιέργειας καλαμποκιού 

Δ. χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά 
διαγονιδιακές ποικιλίες καλαμποκιού 

18. Η ανεξάρτητη μεταβίβαση των γονιδίων οφείλεται στην τυχαία διάταξη: 
Α.  των ζευγών ομόλογων χρωμοσωμάτων κατά τη μετάφαση της μείωσης ΙΙ 

Β.  των αδερφών χρωματίδων κατά τη μίτωση 

Γ.  των χρωμοσωμάτων κατά τη μετάφαση της μείωσης ΙΙ 

Δ. των ζευγών ομόλογων χρωμοσωμάτων κατά τη μετάφαση της μείωσης Ι  

19. Το γεγονός ότι μερικοί ιοί χρησιμοποιούν DNA για τη μεταβίβαση των κληρονομικών ιδιοτήτων 
τους καταδείχθηκε από την ανίχνευση: 

Α.  ραδιενεργού S του βακτηριοφάγου στο βακτήριο 

Β.  ραδιενεργού P του βακτηρίου στον βακτηριοφάγο 

Γ.  ραδιενεργού P του βακτηριοφάγου στο βακτήριο 

Δ.  ραδιενεργού S του βακτηρίου στον βακτηριοφάγο 

 

 

50. Σε ένα άτομο φορέα της δρε-
πανοκυτταρικής αναιμίας, τα 
διαφορετικά μόρια  mRNA 
που μεταφράζονται για τη 
σύνθεση της αιμοσφαιρίνης 
HbA, είναι: 
Α. 6 
Β. 2 
Γ. 3 
Δ. 4 

51. Στο παρακείμενο γενεαλογικό δέντρο τα άτομα Ι2 
και ΙΙ1 πάσχουν από ασθένεια που οφείλεται σε αυ-
τοσωμικό υπολειπόμενο γονίδιο. Οι πιθανότητες να 
πάσχουν και τα 
δύο δίδυμα ΙΙ2 
και ΙΙ3 είναι: 
Α. 0% 
Β. 25% 
Γ. 50% 
Δ. 75% 

 

52. Είστε σπουδαστής και εργάζεστε για το καλοκαίρι σε ένα ερευνητικό εργαστήριο μοριακής 
Βιολογίας. Σας ζητείται να εισάγετε το γονίδιο «personaltest», γνωστής αλληλουχίας βά-
σεων, σε πλασμίδιο. Είναι σημαντικό, το γονίδιο να τοποθετηθεί με τον σωστό προσανα-
τολισμό, έτσι ώστε να είναι δυνατή η παραγωγή λειτουργικής πρωτεΐνης μετά την εισαγωγή 
του ανασυνδυασμένου πλασμιδίου σε βακτήριο. 

Επινοήστε και περιγράψτε τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε για να δημιουργή-
σετε αυτό το ανασυνδυασμένο πλασμίδιο. Στον βιοχημικό εξοπλισμό του εργαστηρίου υ-
πάρχει μεγάλη ποικιλία περιοριστικών ενδονουκλεασών, καθώς και όλα τα ένζυμα που 
απαιτούνται για τη δημιουργία του ανασυνδυασμένου πλασμιδίου. 

Το γονίδιο «personaltest» δεν περιέχει εσώνια και το πλασμίδιο περιέχει υποκινητή για την 
έκφραση του γονιδίου και όλες τις αλληλουχίες αναγνώρισης των διαθέσιμων περιοριστι-
κών ενδονουκλεασών. 

 

 Στο παρακείμενο σχήμα απεικονίζο-
νται οργανισμοί και διαδικασίες που, 
μεταξύ άλλων, διεκπεραιώνουν τον 
βιογεωχημικό κύκλο του αζώτου σε 
ένα χερσαίο οικοσύστημα. 

 

53. Τα ανόργανα υλικά (μόρια, ιόντα) Α, 
Β, Γ, είναι αντίστοιχα: 
Α. υδρατμοί, νιτρικά ιόντα, αμμωνία. 
Β. οξυγόνο, νιτρικά ιόντα, αμμωνία. 
Γ. υδρατμοί, αμμωνία, νιτρικά ιόντα. 
Δ. οξυγόνο, αμμωνία, νιτρικά ιόντα. 

54. Οι οργανισμοί 1, 2, 3, 4 είναι αντίστοιχα: 
Α. νιτροποιητικά βακτήρια, αποικοδομητές, αζωτοδεσμευτικά βακτήρια, ζώα. 
Β. αζωτοδεσμευτικά βακτήρια, αποικοδομητές, απονιτροποιητικά βακτήρια, ζώα. 
Γ. αζωτοδεσμευτικά βακτήρια, νιτροποιητικά βακτήρια, αποικοδομητές, ζώα. 
Δ. νιτροποιητικά βακτήρια, αζωτοδεσμευτικά βακτήρια, ζώα, αποικοδομητές.  
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Απαντήσεις

α
β

65

Γ

50
είδος Α
είδος Ε

Σειρά: 3, 5, 7, 4, 2, 11

62

52

Γονότυπος δεύτερου γιου: ΧΔΧδΥ       Πρώτη μειωτική διαίρεση         α) Ωάριο ΧΔΧδ και Σπερματοζωάριο Υ 
(φυσιολογικό)  είτε  β) Ωάριο Χδ και Σπερματοζωάριο ΧΔΥ

85

Πρόκειται για πολλαπλά αλληλόμορφα γονίδια  Παράγουν διαφορετικά ένζυμα με διαφορετική ενεργότητα 
λόγω διαφορών που έχουν στην αλληλουχία αμινοξέων που αυτό προκαλεί διαφορετικό σχήμα ενεργού 
κέντρου.  Κάθε ομόζυγο άτομο μπορεί να φέρει ένα οποιοδήποτε διαφορετικό συνδυασμό από αυτά τα 
πολλαπλά αλληλόμορφα και άρα να συνθέτει τη μελανίνη σε διαφορετικό ποσοστό 

Οι απαντήσεις που δίνονται είναι ενδεικτικές και επιγραμματικές. Ο μαθητής ενδέχεται να έχει απαντήσει πιο 
αναλυτικά. Κάθε επαρκώς αιτιολογημένη απάντηση θα είναι αποδεκτή.

76

74

Μπορεί να έχουν κληρονομήσει ορισμένα μεταλλαγμένα γονίδια αυξάνοντας την πιθανότητα 
καρκινογένεσηςΑ

Β Μπορεί να φέρουν η/και να έχουν κληρονομήσει ορισμένα μεταλλαγμένα γονίδια αυξάνοντας την 
πιθανότητα καρκινογένεσης
Τα άτομα που πάσχουν από ανοσολογική ανεπάρκεια έχουν αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου
Κατά την ενσωμάτωση του ιικού DNA στο γονιδίωμα του κυττάρου, μπορεί να προκαλέσει την 
απενεργοποίηση ενός ογκοκατασταλτικού γονιδίου ή την ενεργοποίηση ενός πρωτοογκογονιδίουΔ
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10 Γ
43 Δ
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