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

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

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

πα ρακάτω

προτάσ εις,

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

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

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

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

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

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

