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1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 

 
2000 ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
1. Οι ιοί είναι: 

α. παράσιτα 
β. ξενιστές 
γ. αποικοδοµητές 
δ. παραγωγοί. 

Μονάδες 5 
5. Το AIDS οφείλεται σε: 

α. βακτήριο 
β. ιό 
γ. µύκητα 
δ. πρωτόζωο. 

Μονάδες 5 
2000 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΛΥΚΕΙΟ  
1. Όλοι οι ιοί είναι : 

α. µικρά κύτταρα 
β. υποχρεωτικά ενδοκυτταρικά παράσιτα 
γ. µη παθογόνοι για τον άνθρωπο 
δ. φορείς DNA 

Μονάδες 4 
2. Η είσοδος ενός παθογόνου µικροοργανισµού 
στον ανθρώπινο οργανισµό ονοµάζεται 
................... . 
3. Η ικανότητα του οργανισµού να διατηρεί 
σταθερές τις εσωτερικές του συνθήκες 
ονοµάζεται ............. . 
2001 ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
1. Το τρυπανόσωµα προκαλεί:  

α. δυσεντερία  
β. ελονοσία  
γ. ασθένεια του ύπνου  
δ. χολέρα.  

Μονάδες 4  
2. Τι είναι τα ενδοσπόρια;  

Μονάδες 2  
Κάτω από ποιες περιβαλλοντικές συνθήκες 
σχηµατίζονται τα ενδοσπόρια;  

Μονάδες 2  
Ποιος είναι ο ρόλος των ενδοσπορίων;  

Μονάδες 3  
2001 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΛΥΚΕΙΟ  
1. Τα βακτήρια διαθέτουν  

α. µιτοχόνδρια  
β. ριβοσώµατα  
γ. χλωροπλάστες  
δ. πυρήνα  

Μονάδες 3  
2. Ασθένεια βακτηριακής αιτιολογίας είναι  

α. το κοινό κρυολόγηµα  
β. η ηπατίτιδα  

γ. η πολιοµυελίτιδα  
δ. η γονόρροια  

Μονάδες 3  
3. Η αδυναµία επαναφοράς της διαταραγµένης 
οµοιόστασης στα φυσιολογικά επίπεδα µπορεί 
σταδιακά να οδηγήσει σε  

α. συναισθηµατική φόρτιση  
β. υψηλή αρτηριακή πίεση  
γ. αύξηση της συγκέντρωσης της γλυκόζης 

στο αίµα  
δ. θάνατο  

Μονάδες 3  
Α. Και οι τρεις φράσεις που ακολουθούν είναι 
λανθασµένες. Να τις µεταφέρετε στο τετράδιό σας, 
αφού πρώτα τις διατυπώσετε σωστά, λαµβάνοντας 
υπόψη σας ότι οι υπογραµµισµένες λέξεις δεν 
πρέπει να αλλάξουν.  
2. Τα βακτήρια και οι µύκητες είναι 
ευκαρυωτικοί οργανισµοί. Μερικοί απ' αυτούς 
είναι παθογόνοι όπως λ.χ. το πλασµώδιο που 
προκαλεί τη χολέρα.  
 
2002 ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
2. Τα ενδοσπόρια σχηµατίζονται από:  

α. φυτά  
β. DNA ιούς  
γ. βακτήρια  
δ. RNA ιούς.  

Μονάδες 5  
2002 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΛΥΚΕΙΟ  
1. Τα βακτήρια διαθέτουν  

α. ενδοπλασµατικό δίκτυο.  
β. κυτταρικό τοίχωµα.  
γ. διακριτό πυρήνα.  
δ. µιτοχόνδρια.  

Μονάδες 3  
2003 ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
2. Η σύφιλη οφείλεται σε:  

α. βακτήρια  
β. πρωτόζωα  
γ. µύκητες  
δ. ιούς.  

Μονάδες 5  
5. Τα λοιµώδη νοσήµατα οφείλονται:  

α. στην υπεριώδη ακτινοβολία  
β. σε ακραίες τιµές θερµοκρασίας  
γ. σε παθογόνους µικροοργανισµούς  
δ. στη ρύπανση της ατµόσφαιρας.  

Μονάδες 5  
1. Τι είναι τα δερµατόφυτα;  

Μονάδες 5  
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2003 ΕΣΠΕΡΙΝΟ  
1. Το πλασµώδιο είναι  

α. προκαρυωτικός οργανισµός.  
β. µονοκύτταρος ευκαρυωτικός 

µικροοργανισµός.  
γ. παθογόνος ιός.  
δ. µονόκλωνο DNA.  

Μονάδες 3  
5. Η ρύθµιση του επιπέδου του CO

2 
στο αίµα του 

ανθρώπου γίνεται µε  
α. την πρόσληψη τροφής.  
β. την αποβολή υγρασίας από το δέρµα.  
γ. οµοιοστατικό µηχανισµό.  
δ. αύξηση της συγκέντρωσης της γλυκόζης 

στο αίµα.  
Μονάδες 3  

ΘΕΜΑ 3ο  
Α. 1. Οι παρακάτω εξειδικευµένες δοµές του 
ανθρώπινου οργανισµού εµπλέκονται στη 
ρύθµιση της θερµοκρασίας του σώµατος  

α. ειδικό κέντρο ρύθµισης θερµοκρασίας στον 
εγκέφαλο.  

β. ειδικά νευρικά κύτταρα–θερµοϋποδοχείς του 
δέρµατος.  

γ. ιδρωτοποιοί αδένες και αιµοφόρα αγγεία στην 
επιφάνεια του δέρµατος.  

Να γράψετε στο τετράδιό σας τις δοµές αυτές µε 
τη σειρά που ενεργοποιούνται κατά τη 
διάρκεια της οµοιοστατικής διαδικασίας της 
θερµορρύθµισης.  

2. Η παραγωγή του ιδρώτα µε ταυτόχρονη 
αγγειοδιαστολή των αγγείων του δέρµατος τι 
αποτέλεσµα έχει στη θερµοκρασία του 
αίµατος;  

3. Σε χαµηλή θερµοκρασία περιβάλλοντος, ποια 
θα είναι η αντίδραση των αιµοφόρων αγγείων 
του δέρµατος που θα οδηγούσε, µετά το 
κατάλληλο σήµα του εγκεφάλου, στη 
διατήρηση της θερµοκρασίας του σώµατος; Να 
εξηγήσετε την απάντησή σας.  

Μονάδες 15  
2003 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ HMΕΡΗΣΙΟΥ  
1. Το τοξόπλασµα είναι :  

α. βακτήριο  
β. ιός  
γ. µύκητας  
δ. πρωτόζωο.  

Μονάδες 5  
4. Τι είναι η οµοιόσταση;  

Μονάδες 5  
2004 ΕΣΠΕΡΙΝΟ   

1. Στους ευκαρυωτικούς οργανισµούς ανήκουν  
α. τα βακτήρια και οι ιοί. 
β. οι µύκητες και τα πρωτόζωα. 

γ. τα πρωτόζωα και οι ιοί. 
δ. τα βακτήρια και τα πρωτόζωα. 

Μονάδες 5 
5. Βασικό χαρακτηριστικό των _______ είναι ότι 

λειτουργούν ως υποχρεωτικά ενδοκυτταρικά 
παράσιτα. 

Μονάδες 2 
2004 ΗΜΕΡΗΣΙΟ  
2. Η πολυοµυελίτιδα οφείλεται σε … 

α. βακτήριο. 
β. ιό. 
γ. πρωτόζωο. 
δ. µύκητα. 

Μονάδες 5 
5. Με ποιους τρόπους µπορεί να µεταδοθεί η 

ηπατίτιδα C; 
Μονάδες 5 

Οι περισσότεροι µικροοργανισµοί είναι χρήσιµοι 
ή και απαραίτητοι για τον άνθρωπο. 
1. Κάποιοι µικροοργανισµοί χαρακτηρίζονται 

ως δυνητικά παθογόνοι. Πότε βλάπτουν και 
πότε ωφελούν τον ανθρώπινο οργανισµό; 

Μονάδες 10 
2004 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ HMΕΡΗΣΙΟΥ  
1. Το πρωτόζωο που προκαλεί την ασθένεια του 
ύπνου είναι  

α. το πλασµώδιο. 
β. το τοξόπλασµα. 
γ. το τρυπανόσωµα. 
δ. η αµοιβάδα. 

Μονάδες 5 
3. Ποια είναι τα «κριτήρια του Κοχ»; 

Μονάδες 6 
2004 EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ  
1. Τα πρωτόζωα είναι 

α. οι πρώτοι οργανισµοί των τροφικών 
αλυσίδων. 

β. προκαρυωτικοί οργανισµοί µε ελικοειδές 
σχήµα. 

γ. µονοκύτταροι ευκαρυωτικοί οργανισµοί. 
δ. πρόδροµες µορφές παθογόνων ιών. 

Μονάδες 5 
1. Οι µικροοργανισµοί οι οποίοι, προκειµένου να 
επιβιώσουν και να αναπαραχθούν, περνούν 
µέρος ή ολόκληρη τη ζωή τους στο εσωτερικό 
κάποιου πολυκύτταρου οργανισµού, 
ονοµάζονται   ___________ και ο οργανισµός 
που τους “φιλοξενεί” ___________ . 

Μονάδες 4 
2. Τα νοσήµατα που προκαλούνται στον 
άνθρωπο από παθογόνους µύκητες 
ονοµάζονται ____________ . Τα 
____________ αποτελούν µια ειδική 
κατηγορία µυκήτων που προσβάλλουν το 
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δέρµα, ιδιαίτερα το τριχωτό µέρος της 
κεφαλής. 

Μονάδες 4 
Β. Στον ανθρώπινο οργανισµό υπάρχουν 
οµοιοστατικοί µηχανισµοί. Τι ρυθµίζουν οι 
µηχανισµοί αυτοί; 

Μονάδες 5 
2005 ΗΜΕΡΗΣΙΟ  
1. Η είσοδος ενός παθογόνου µικροοργανισµού 
στον ανθρώπινο οργανισµό χαρακτηρίζεται ως  
α. λοίµωξη. 
β. αλλεργία. 
γ. µόλυνση. 
δ. µετάδοση. 

Μονάδες 5 
ΘΕΜΑ 2ο 
3. Γιατί τα αντιβιοτικά δεν είναι αποτελεσµατικά 
έναντι των ιών; 

Μονάδες 6 
4. Ποιοι κανόνες προσωπικής και δηµόσιας 

υγιεινής, σε σχέση µε τη διατροφή, 
αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για την 
αποφυγή µετάδοσης ασθενειών που 
οφείλονται σε παθογόνους 
µικροοργανισµούς; 

Μονάδες 6 
 2005 ΕΣΠΕΡΙΝΟ  
2. Τα βακτήρια διαθέτουν 

α. πυρήνα. 
β. ριβοσώµατα. 
γ. µιτοχόνδρια. 
δ. χλωροπλάστες. 

Μονάδες 3 
3. Στους ευκαρυωτικούς οργανισµούς ανήκουν 

α. τα βακτήρια και τα πρωτόζωα. 
β. τα πρωτόζωα και οι ιοί. 
γ. οι µύκητες και οι ιοί. 
δ. τα πρωτόζωα και οι µύκητες. 

Μονάδες 3 
4. Τα ενδοσπόρια σχηµατίζονται από 

α. φυτά. 
β. πρωτόζωα. 
γ. βακτήρια. 
δ. ιούς. 

Μονάδες 3 
1. Η ικανότητα του οργανισµού να διατηρεί 
σταθερές τις συνθήκες του εσωτερικού του 
περιβάλλοντος ονοµάζεται ............... . 

Μονάδες 3 
5. Οι µύκητες είναι µικροοργανισµοί που 
περιβάλλονται από έλυτρο. 

Μονάδες 2 
2005 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ HMΕΡΗΣΙΟΥ  
1. Η ασθένεια χολέρα οφείλεται σε ... 

α. βακτήριο. 

β. ιό. 
γ. µύκητα. 
δ. πρωτόζωο. 

Μονάδες 5 
1. Ποια είναι η δοµή των βακτηρίων; 

Μονάδες 8 
2005 EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ  

1. Το βακτήριο Ε. coli παράγει 
α. ιντερφερόνες. 
β. βιταµίνη Ε. 
γ. βιταµίνη Κ. 
δ. ισταµίνη. 

Μονάδες 3 
2. Ασθένεια που προκαλείται από ιό είναι η 

α. χολέρα. 
β. γονόρροια. 
γ. πολιοµυελίτιδα. 
δ. ελονοσία. 

Μονάδες 3 
4. Το γενετικό υλικό των βρίσκεται σε µια 
συγκεκριµένη περιοχή που ονοµάζεται 
πυρηνική περιοχή. 

Μονάδες 3 
2006 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ  
3. Η ασθένεια ηπατίτιδα Β οφείλεται σε 

α. πρωτόζωο.  
β. βακτήριο.  
γ. ιό.  
δ. µύκητα.  

Μονάδες 5 
5. Οι µύκητες είναι  

α. προκαρυωτικοί οργανισµοί.  
β. ευκαρυωτικοί οργανισµοί.  
γ. παθογόνα πρωτόζωα.  
δ. αυτότροφοι οργανισµοί 

Μονάδες 5 
Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:  
1. Γιατί οι ιοί χαρακτηρίζονται ως υποχρεωτικά 
κυτταρικά παράσιτα 

Μονάδες 4 
2006 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ  
1. Τα βακτήρια σε αντίξοες συνθήκες 
σχηµατίζουν 

α. µαστίγια. 
β. ενδοσπόρια. 
γ. βλεφαρίδες. 
δ. αποικίες. 

Μονάδες 5 
2. Η εγκατάσταση και ο πολλαπλασιασµός ενός 
παθογόνου µικροοργανισµού στον οργανισµό 
µας ονοµάζεται 

α. µόλυνση. 
β. αλλεργία. 
γ. λοίµωξη. 
δ. µετάδοση. 
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Μονάδες 5 
1. Η παθογόνος δράση πολλών µικροοργανισµών 
οφείλεται σε ουσίες που οι ίδιοι παράγουν. 
Ποιες είναι οι ουσίες αυτές και τι συµπτώµατα 
προκαλούν; 

Μονάδες 8 
2006 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ  
1. Προκαρυωτικοί οργανισµοί είναι 

α. τα βακτήρια. 
β. τα πρωτόζωα και τα βακτήρια. 
γ. οι µύκητες. 
δ. τα βακτήρια και οι ιοί. 

Μονάδες 3 
2. Ξενιστής ονοµάζεται ο οργανισµός που 

α. “φιλοξενεί” κάποιο παράσιτο. 
β. έχει παράξενο τρόπο πολλαπλασιασµού. 
γ. ζει σε ξένο περιβάλλον, παρά τις συνήθειές 
του. 

δ. χρησιµοποιεί ξένα υλικά για τροφή 
Μονάδες 3 

ΘΕΜΑ 3ο 
Ένα υγιές άτοµο µετακινείται από ένα χώρο µε 
θερµοκρασία 25 οC σε έναν άλλο µε 
θερµοκρασία 35 οC. 

1. Με ποιο τρόπο θα «ειδοποιηθεί» ο εγκέφαλος 
του ανθρώπου για την αλλαγή αυτή; 

Μονάδες 5 
2. Ποια θα είναι η αντίδραση του ειδικού 
κέντρου ρύθµισης της θερµοκρασίας, που 
βρίσκεται στον εγκέφαλο; 

Μονάδες 5 
3. Ποιος ο ρόλος των αιµοφόρων αγγείων στη 
ρύθµιση της θερµοκρασίας του σώµατος; 

Μονάδες 7 
4. Τι διαφορετικό θα συµβεί στη διαδικασία 
ρύθµισης της θερµοκρασίας του σώµατος όταν 
το άτοµο επιστρέψει στο χώρο που έχει 
θερµοκρασία 25 οC; 

Μονάδες 8 
2007 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ  

1. Τα πρωτόζωα είναι  
α. πολυκύτταροι ευκαρυωτικοί οργανισµοί.  
β. µονοκύτταροι ευκαρυωτικοί οργανισµοί.  
γ. µονοκύτταροι προκαρυωτικοί οργανισµοί.  
δ. ακυτταρικές µορφές ζωής. 

Μονάδες 5 
4. Τα αντιβιοτικά δεν είναι αποτελεσµατικά 
έναντι των  
α. βακτηρίων.  
β. πρωτοζώων.  
γ. ιών.  
δ. µυκήτων.  

Μονάδες 5 
2. Ποια είναι η δοµή του βακτηριακού κυττάρου; 

Μονάδες 9 

2007 ΕΣΠΕΡΙΝΟ  
3. Τα πρωτόζωα 

α. είναι µονοκύτταροι ευκαρυωτικοί 
οργανισµοί. 
β. έχουν κυτταρικό τοίχωµα. 
γ. δεν έχουν πυρήνα. 
δ. σχηµατίζουν εκβλαστήµατα. 

Μονάδες 5 
4. Ασθένεια που προκαλείται από βακτήριο είναι 
η 

α. πνευµονική καντιντίαση. 
β. πολυοµυελίτιδα. 
γ. ελονοσία. 
δ. χολέρα. 

Μονάδες 5 
∆. Ένας ερευνητής µελετά τις καλλιέργειες 

τεσσάρων (4) δειγµάτων µικροοργανισµών 
(Α, Β, Γ, ∆). Ο µικροοργανισµός Α έχει ως 
γενετικό υλικό RNA. O µικροοργανισµός Β 
έχει πλασµίδια. Ο µικροοργανισµός Γ 
παράγει εκβλαστήµατα. Ο µικροοργανισµός . 
κινείται µε ψευδοπόδια. Ποιος από τους 
παραπάνω µικροοργανισµούς είναι 
πρωτόζωο, ποιος είναι ιός, ποιος είναι 
βακτήριο και ποιος είναι µύκητας; 

Μονάδες 8 
2007 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟ  

4. Τα δερµατόφυτα είναι 
α. ιοί. 
β. βακτήρια. 
γ. µύκητες. 
δ. πρωτόζωα. 

Μονάδες 5 
ΘΕΜΑ 2ο 
1. Κάθε διαταραχή της οµοιόστασης µπορεί να 
προκαλέσει την εκδήλωση διαφόρων 
ασθενειών. Σε τι µπορεί να οφείλονται οι 
διαταραχές αυτές; 

Μονάδες 6 
 2. Τι είναι τα ενδοσπόρια (µονάδες 3) και κάτω 
από ποιες συνθήκες δηµιουργούνται; (µονάδες 2) 

Μονάδες 5 
3. Ποια είναι η δοµή των ιών (µονάδες 6) και τι 
πληροφορίες διαθέτει το γενετικό υλικό των 
ιών; (µονάδες 2) 

Μονάδες 8 
2008 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ  
1. Οι ιοί διαθέτουν  

α.  καψίδιο.  
β.  κυτταρική µεµβράνη.  
γ.  κυτταρικό τοίχωµα.  
δ.  όλα τα παραπάνω.    

Μονάδες 5 
2. Τα βακτήρια σε αντίξοες συνθήκες 
σχηµατίζουν  
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α.  εκβλάστηµα.  
β.  ενδοσπόρια.  
γ.  έλυτρα.  
δ.  ψευδοπόδια.    

Μονάδες 5 
3. Οι υφές παρατηρούνται  

α.  στα βακτήρια.  
β.  στους µύκητες.  
γ.  στα πρωτόζωα.  
δ.  στους ιούς. 

Μονάδες 5 
2. Τι ονοµάζεται οµοιόσταση 

Μονάδες 5 
2008 ΕΣΠΕΡΙΝΟ  
Α. Γιατί οι ιοί χαρακτηρίζονται ως “υποχρεωτικά 
ενδοκυτταρικά παράσιτα”;  

Μονάδες 8 
2008 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ  

 
2. Ως δυνητικά παθογόνος µικροοργανισµός 

χαρακτηρίζεται 
α. η Escherichia coli. 
β. o HΙV. 
γ. το τρυπανόσωµα. 
δ. το πλασµώδιο.  

Μονάδες 5 
2. Σε ποια κατηγορία µικροοργανισµών ανήκουν 

το τρυπανόσωµα και το τοξόπλασµα, πώς 
µεταδίδονται και ποιες οι επιπτώσεις τους 
στον ανθρώπινο οργανισµό;  

Μονάδες 8 
3. Τι είναι η αντίστροφη µεταγραφάση και ποιος 
ο ρόλος της;  

Μονάδες 7 
2008 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ  
 
1. Η ελονοσία προκαλείται από 

α. το πλασµώδιο. 
β. το Vibrio cholerae. 
γ. το τοξόπλασµα. 
δ. δερµατόφυτα. 

Μονάδες 5 
5. Ενδοσπόρια σχηµατίζουν 

α. οι µύκητες. 
β. τα βακτήρια. 
γ. οι ιοί. 
δ. τα πρωτόζωα. 

Μονάδες 5 
Β. Το βακτήριο Escherichia coli ανήκει στους 
δυνητικά παθογόνους µικροοργανισµούς. 
Ποιος είναι ο φυσιολογικός ρόλος του και 
κάτω από ποιες συνθήκες γίνεται παθογόνος; 

Μονάδες 10 
 

2009 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ  
ΘΕΜΑ 4ο  
Ένας άνθρωπος µολύνεται από ένα είδος 
παθογόνου βακτηρίου, το οποίο παράγει µια 
τοξίνη και του προκαλεί ασθένεια.  

α. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται οι τοξίνες 
και πώς απειλούν την υγεία του ασθενούς;  

Μονάδες 8  
β. Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να ικανοποιεί µια 
ασθένεια για να θεωρηθεί λοιµώδης;  

Μονάδες 9  
γ. Για την αντιµετώπιση του παθογόνου 
βακτηρίου χορηγήθηκε στον ασθενή 
αντιβιοτικό. Με ποιους µηχανισµούς δρουν τα 
αντιβιοτικά;      

Μονάδες 8 
2009 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ  

1. Οι ιοί έχουν τη δυνατότητα να 
αναπαράγονται 

α. στο νερό. 
β. στον αέρα. 
γ. στα κύτταρα του ξενιστή. 
δ. στο καψίδιο. 

Μονάδες 5 
2. Ασθένεια, που µπορεί να αντιµετωπισθεί µε 

αντιβιοτικό, είναι  
α. η ηπατίτιδα C. 
β. το AIDS. 
γ. η πολυοµυελίτιδα. 
δ. η γονοκοκκική ουρηθρίτιδα. 

Μονάδες 5 
2. Κάτω από ποιες προϋποθέσεις ορισµένοι 
µικροοργανισµοί αποτελούν φυσιολογική 
µικροχλωρίδα για τον άνθρωπο; (µονάδες 3) 
Ποιος είναι ο ρόλος της φυσιολογικής 
µικροχλωρίδας; (µονάδες 3)   

Μονάδες 6 
2009 ΕΣΠΕΡΙΝΟ  
1. Προκαρυωτικοί µικροοργανισµοί είναι 

α. οι µύκητες. 
β. οι ιοί. 
γ. τα πρωτόζωα. 
δ. τα βακτήρια.    

Μονάδες 5 
2. Ασθένεια που προκαλείται από ιό είναι η 

α. πολιοµυελίτιδα. 
β. σύφιλη. 
γ. χολέρα. 
δ. ελονοσία.    Μονάδες 5 

Β. Ο ανθρώπινος οργανισµός διατηρεί σταθερές 
τις συνθήκες του εσωτερικού του 
περιβάλλοντος (οµοιόσταση). Με ποιους 
µηχανισµούς επιτυγχάνεται αυτό; 

Μονάδες 10 
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2009 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ  
2. Η ελονοσία οφείλεται σε 

α. βακτήριο. 
β. ιό. 
γ. µύκητα. 
δ. πρωτόζωο. 

Μονάδες 5 
1. Κάθε διαταραχή της οµοιόστασης µπορεί να 
προκαλέσει την εκδήλωση διαφόρων 
ασθενειών. Σε ποιες αιτίες µπορεί να 
οφείλονται αυτές οι διαταραχές; 

 Μονάδες 15 
2010 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ  
Α1 Η πενικιλίνη παράγεται από 

α. βακτήριο 
β. µύκητα 
γ. πρωτόζωο 
δ. ιό 

Μονάδες 5 
Α2 Το τοξόπλασµα είναι 

α. βακτήριο 
β. δερµατόφυτο 
γ. πρωτόζωο 
δ. ιός 

Μονάδες 5 
Α4 Τα βακτήρια διαθέτουν 

α. έλυτρο 
β. ψευδοπόδια 
γ. πυρήνα 
δ. κυτταρικό τοίχωµα 

Μονάδες 5 
Β2 Οι µύκητες αναπαράγονται και µε 

εκβλάστηση. Να περιγράψετε αυτή τη 
διαδικασία. 

Μονάδες 5 
2010 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ  
Α2 Το πρωτόζωο που προκαλεί την ελονοσία 
είναι:  

α. το τοξόπλασµα  
β. το τρυπανόσωµα  
γ. η ιστολυτική αµοιβάδα  
δ. το πλασµώδιο  

Μονάδες 5  
Α4 Η αυξανόµενη ανάγκη για ανακάλυψη νέων 

αντιβιοτικών οφείλεται:  
α. σε διαταραχές της λειτουργίας των 

λεµφοκυττάρων  
β. στην εµφάνιση νέων ιών  
γ. στο φαινόµενο του θερµοκηπίου  
δ. στη δηµιουργία στελεχών βακτηρίων που 
είναι ανθεκτικά στα αντιβιοτικά  

Μονάδες 5  
Β2 Να εξηγήσετε για ποιο λόγο οι ιοί χαρακτηρί-

ζονται ως υποχρεωτικά ενδοκυτταρικά 
παράσιτα.  

Μονάδες 5  
∆3 Να περιγράψετε τα δοµικά χαρακτηριστικά 

των βακτηρίων.  
Μονάδες 7  

2010 ΕΣΠΕΡΙΝΟ  
Α2. Τα πρωτόζωα  

α. δεν έχουν πυρήνα.  
β. είναι µονοκύτταροι ευκαρυωτικοί 

οργανισµοί.  
γ. είναι πολυκύτταρα παράσιτα.  
δ. είναι αυτότροφοι οργανισµοί.  

Μονάδες 5 
2010 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ  
Α2. Η ελονοσία οφείλεται σε  

α. βακτήριο.  
β. ιό.  
γ. πρωτόζωο.  
δ. µύκητα.  

Μονάδες 5  
Β2. Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας τις 
παρακάτω προτάσεις, συµπληρώνοντας τα κενά 
µε τις κατάλληλες λέξεις.  
α. Το γενετικό υλικό των ____ βρίσκεται σε 
µία συγκεκριµένη περιοχή που ονοµάζεται 
πυρηνική περιοχή.  

Μονάδες 3  
ΘΕΜΑ Γ  
Ένας υγιής άνθρωπος βρίσκεται σε έναν 
κλειστό χώρο µε θερµοκρασία 18°C και 
µετακινείται στον εξωτερικό χώρο, όπου η 
θερµοκρασία είναι 40°C λόγω καύσωνα.  

Γ1. Πώς θα πληροφορηθεί ο εγκέφαλος του 
ανθρώπου αυτού για την αλλαγή της 
θερµοκρασίας;  

Μονάδες 5  
Γ2. Πώς θα αντιδράσει το ειδικό κέντρο 

ρύθµισης της θερµοκρασίας που βρίσκεται 
στον εγκέφαλο;  

Μονάδες 5  
Γ3. Πώς ο συνδυασµός της λειτουργίας των 

αιµοφόρων αγγείων και της εφίδρωσης 
συµβάλλει στη ρύθµιση της θερµοκρασίας 
του σώµατος µετά την αλλαγή αυτή;  

Μονάδες 8  
Γ4. Τι θα συµβεί στη λειτουργία των αιµοφόρων 

αγγείων (µονάδες 2) και πώς αυτό θα 
συµβάλει στη ρύθµιση της θερµοκρασίας του 
σώµατος (µονάδες 5), όταν ο άνθρωπος 
επιστρέψει στο χώρο που έχει θερµοκρασία 
18°C;  

Μονάδες 7 
2011 ΗΜΕΡΗΣΙΟ - ΕΣΠΕΡΙΝΟ  
Α1. Τα ενδοσπόρια σχηµατίζονται από  

α. φυτά.  
β. βακτήρια.  
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γ. πρωτόζωα.  
δ. ιούς.  

Μονάδες 5  
Α2. Από νηµατοειδείς δοµές (υφές) 

αποτελούνται  
α. τα βακτήρια.  
β. τα πρωτόζωα.  
γ. οι µύκητες.  
δ. οι ιοί.  

Μονάδες 5  
Α5. Μόλυνση ονοµάζεται η  

α. παραγωγή διαφόρων ουσιών από τους 
παθογόνους µικροοργανισµούς.  

β. εγκατάσταση και ο πολλαπλασιασµός ενός 
παθογόνου µικροοργανισµού σε έναν 
οργανισµό.  

γ. είσοδος ενός παθογόνου µικροοργανισµού 
σε έναν οργανισµό.  

δ. εκδήλωση των συµπτωµάτων µίας 
ασθένειας.  

Μονάδες 5 
2011 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ  
Α1. Τα σπειρύλλια είναι µορφή:  

α. ιών.  
β. µυκήτων.  
γ. πρωτοζώων.  
δ. βακτηρίων.  

Μονάδες 5  
2011 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ  
Γ1. Ποια είναι η δοµή των ιών;  

Μονάδες 6  
Γ2. Τι εξασφαλίζουν οι ιοί από τον ξενιστή τους;  

Μονάδες 6  
2012 ΗΜΕΡΗΣΙΟ - ΕΣΠΕΡΙΝΟ 
Α1. Το τρυπανόσωµα προκαλεί  

α. ελονοσία  
β. ασθένεια του ύπνου  
γ. δυσεντερία 
δ. πνευµονία.  

Μονάδες 5   
Β1. Σε ποια κατηγορία παθογόνων 

µικροοργανισµών ανήκει το µικρόβιο που 
προκαλεί την πολιοµυελίτιδα και ποια 
κύτταρα του ανθρώπου προσβάλλει 
(µονάδες 2);  

2012 ΗΜΕΡΗΣΙΟ-ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ  
Α1. Η πενικιλίνη 

α. παρεµποδίζει τη σύνθεση του κυτταρικού 
τοιχώµατος των βακτηρίων 

β. διασπά το κυτταρικό τοίχωµα των 
βακτηρίων 

γ. διασπά το καψίδιο των ιών 
δ. παρεµποδίζει τη σύνθεση της πλασµατικής 
µεµβράνης των πρωτοζώων. 

Μονάδες 5 
Α5. Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράµµατα 

της Στήλης Ι και, δίπλα σε κάθε γράµµα, έναν 
από τους αριθµούς της Στήλης ΙΙ, ώστε να 
προκύπτει η σωστή αντιστοίχιση. (Ένα 
στοιχείο της Στήλης ΙΙ περισσεύει) 

Στήλη Ι    Στήλη ΙΙ 
α. ελονοσία  1.Vibrio cholerae 
β. χολέρα  2. τοξόπλασµα 
γ. καντιντίαση  3. πλασµώδιο 
δ. σύφιλη                    4. ιστολυτική αµοιβάδα 
ε. αµοιβαδοειδής  5. Treponema pallidum 
δυσεντερία.   6. Candida albicans. 

Μονάδες 5 
Β4. Με ποιους τρόπους οι τοξίνες των 

βακτηρίων απειλούν την υγεία µας; 
Μονάδες 5 

Β4. Τι είναι τα ενδοσπόρια (µονάδες 3) και πότε 
δηµιουργούνται (µονάδες 2); 

Μονάδες 5 
2013 ΗΜΕΡΗΣΙΟ - ΕΣΠΕΡΙΝΟ 
 Α3. Το νόσηµα το οποίο µπορεί να 

αντιµετωπιστεί µε αντιβιοτικά είναι:  
α. η γονόρροια  
β. η ηπατίτιδα C  
γ. η πολιοµυελίτιδα  
δ. το AIDS  

Μονάδες 5  
Α4. Καψίδιο διαθέτουν:  

α. οι µύκητες  
β. τα βακτήρια  
γ. τα πρωτόζωα  
δ. οι ιοί  

Μονάδες 5 
Β1. Τι ονοµάζεται οµοιόσταση (µονάδες 2) και 

ποιους οµοιoστατικούς µηχανισµούς 
γνωρίζετε στον ανθρώπινο οργανισµό 
(µονάδες 5);  

Μονάδες 7  
Β2. Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να ικανοποιεί µία 

ασθένεια για να θεωρηθεί λοιµώδης;  
Μονάδες 6 

Α3. Κυτταρικό τοίχωµα διαθέτει ο 
µικροοργανισµός που προκαλεί:  
α. τη χολέρα  
β. τη γρίπη  
γ. την πολιοµυελίτιδα  
δ. το AIDS  

Μονάδες 5 
2013 ΗΜΕΡΗΣΙΟ-ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ  
 Α1. Με εκβλάστηση µπορεί να αναπαράγονται  

α. οι µύκητες  
β. τα πρωτόζωα  
γ. τα βακτήρια  
δ. οι ιοί     Μονάδες 5 


