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ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΔ ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 

Γ. ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ  

ΣΡΗΣΖ 2 ΗΟΤΛΗΟΤ 2002  

ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ: ΒΗΟΛΟΓΗΑ 

 

ΘΔΜΑ 1
ο 

 

Α. Σηηο εξσηήζεηο 1-5, λα γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηνλ αξηζκό ηεο εξώηεζεο θαη 

δίπια ηνπ ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε. 

1. Πνηνο από ηνπο παξαθάησ νξγαληζκνύο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ζαπξνβηνηηθόο; 

α. θπηνπιαγθηό 

β. έληνκν 

 γ. κύθεηαο  

δ. βαθηήξην. 

Μονάδες 5 

2. Ο ηόο πνπ πξνθαιεί ην AIDS αλήθεη ζηνπο: 

α. εξπεηντνύο 

β. επινγντνύο 

γ. πηθνξλντνύο 

 δ. ξεηξντνύο.   

Μονάδες 5 

3. Πνηνλ από ηνπο παξαθάησ θπηηαξηθνύο ζρεκαηηζκνύο δελ δηαζέηνπλ ηα βαθηήξηα; 

α. ξηβνζώκαηα 

β. θπηηαξηθό ηνίρσκα 

γ. ελδνπιαζκαηηθό δίθηπν 

δ. ππξελνεηδέο. 

Μονάδες 5 

4. Πνηα από ηηο παξαθάησ νπζίεο εζίδεη; 

α. ιεκθνθίλε 

β. πεληθηιιίλε 

γ. ζπκπιήξσκα 

δ. ζενθπιιίλε. 

Μονάδες 5 

5. Τν θύξην αίηην γηα ηε κείσζε ηεο ζηηβάδαο ηνπ  όδνληνο είλαη: 

α. ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα 

β. νη ρισξνθζνξάλζξαθεο 

 γ. ηα ληηξηθά ηόληα 

δ. ην άδσην. 

Μονάδες 5 
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ΘΔΜΑ 2
ο 

 

1.  α. Τη είλαη νξόο; 

 Μονάδες 3 

β. Από πνηα δηαδηθαζία πξνέξρνληαη νη νξνί; 

 Μονάδες 3 

γ. Πνηνη νξνί ζεσξνύληαη σο νη θαηαιιειόηεξνη γηα ηνλ άλζξσπν θαη γηαηί;  

 Μονάδες 3  

 

2.  α. Τη είλαη εκβόιηα; 

Μονάδες 3 

     β. Τη κπνξεί λα πεξηέρνπλ ηα εκβόιηα; 

Μονάδες 3 

γ. Να εμεγήζεηε ζε πνηα ηδηόηεηα ηνπ αλνζνβηνινγηθνύ ζπζηήκαηνο ζηεξίδεηαη 

ε ιεηηνπξγία ησλ εκβνιίσλ. 

 Μνλάδεο 4 

 

3.  Να αλαθέξεηε ηνπο παξάγνληεο πνπ νδεγνύλ ζηελ αιιαγή ηεο γελεηηθήο δνκήο 

ησλ πιεζπζκώλ. 

Μονάδες 5 

 

ΘΔΜΑ 3
ο 

 

Έλαο άλζξσπνο πξνζβάιιεηαη από ην παζνγόλν βαθηήξην Salmonella. 

α. Να εμεγήζεηε πνηεο είλαη νη πηζαλέο αηηίεο ηεο παζνγόλνπ δξάζεο απηνύ ηνπ 

βαθηεξίνπ. 

 Μονάδες 9 

 

β. Να πεξηγξάςεηε ηελ αλνζνβηνινγηθή απάληεζε ηνπ νξγαληζκνύ κεηά ηελ 

πξώηε πξνζβνιή από ην παξαπάλσ παζνγόλν βαθηήξην. 

Μονάδες 16 
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ΘΔΜΑ 4
ο 

 

Σε κία ιίκλε ζεσξνύκε όηη ππάξρεη ε παξαθάησ ηξνθηθή αιπζίδα: 

Φπηνπιαγθηόλ => δσνπιαγθηόλ =>κηθξά ςάξηα =>κεγάια ςάξηα 

 

α.  Τν παξαθάησ δηάγξακκα παξνπζηάδεη ηε ξνή ελέξγεηαο ζε ηκήκα ηεο 

παξαπάλσ ηξνθηθήο  αιπζίδαο: 

 
Τα αλαγξαθόκελα πνζά ελέξγεηαο είλαη ζε ΚcaΙ/m

2
/έηνο. 

 

 

Να ππνινγηζηεί ην επί ηνηο εθαηό πνζνζηό ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο πνπ δελ 

δεζκεύεηαη κέζσ ηεο θσηνζύλζεζεο από ην θπηνπιαγθηόλ. 

Μονάδες 8 

β.  Να εμεγήζεηε ηη ζπκβαίλεη κε ηε κε απνξξνθνύκελε από ηνπο παξαγσγνύο 

πξνζπίπηνπζα ειηαθή ελέξγεηα ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο.  

 Μονάδες 10 

γ.  Σηελ παξαπάλσ ιίκλε εκθαλίζηεθαλ πνιιά θνπλνύπηα. Γηα ηελ θαηαπνιέκεζή 

ηνπο έγηλε ςεθαζκόο κε DDT. Από κεηξήζεηο πνπ έγηλαλ βξέζεθε ζην 

θπηνπιαγθηόλ πνζόηεηα DDT 40 g. Αλ ε βηνκάδα ησλ κεγάισλ ςαξηώλ ηεο 

ιίκλεο είλαη 1000 Kg, λα ππνινγίζεηε ηελ πνζόηεηα ηνπ DDT ζηνλ νξγαληζκό 

ελόο αλζξώπνπ ν νπνίνο θαηαλάισζε 10 Kg κεγάια ςάξηα. 

Μονάδες 4 

 Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

Μονάδες 3 

  


