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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
 
 
ΘΕΜΑ 1ο 
 
 Στις ερωτήσεις 1-5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της 
ερώτησης και δ ίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 
 
1.Οι ιο ί ε ίναι: 

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

Μονάδες 5 
 
2.Οι ιντερφερόνες παράγονται από ορισμένα κύτταρα που έχουν μολυνθεί  

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

Μονάδες 5 
 
3.Ποιος από τους παρακάτω οργανισμούς χαρακτηρίζεται ως αυτότροφος; 

α. αλεπού 
β. βάτραχος 
γ. βελανιδ ιά 
δ. ψύλλος. 

Μονάδες 5 
 
4.Ποιος από τους παρακάτω παράγοντες χαρακτηρίζεται ως αβιοτ ικός; 

α. μύκητας 
β. φυτό 
γ. βακτήριο 
δ. νερό. 

Μονάδες 5 
 
5.Το AIDS οφείλεται σε: 

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

Μονάδες 5 
 
ΘΕΜΑ 2ο 
 
Α.Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω προτάσεις,  

συμπληρώνοντας τα κενά με τ ις σωστές λέξεις. 



 

 

 
 

1.Οι περιοχές της Γης και της ατμόσφαιρας  που επιτρέπουν την ύπαρξη 
ζωής συνιστούν τη ..... ...... ............ ..... .. 

2.Τα άτομα του ίδ ιου είδους που ζουν σε μια συγκεκριμένη περιοχή 
αποτελούν έναν ............ .................  

3.Η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας στην επιφάνεια της Γης, λόγω 
συσσώρευσης CO2 στην ατμόσφαιρα, ονομάζεται φαινόμενο 
........................... ...  

4.Η δράση των Τ λεμφοκυττάρων στο σύνολό της αποτελεί την 
.......................... ανοσία. 

5.Οι . .................. .... μετατρέπουν τη νεκρή οργανική ύλη σε ανόργανη. 
Μονάδες 10 

 
Β. Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράμματα της στήλης Ι και δ ίπλα σε κάθε 

γράμμα τον αριθμό της στήλης ΙΙ, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 
 

ΣΤΗΛΗ Ι ΣΤΗΛΗ ΙΙ 
α. Μετάσταση 1.Επιτυγχάνεται με ορό 
β. Ομοιόσταση 2.Δευτερογενής εστ ία 

  καρκίνου 
γ. Μόλυνση 3.Επιτυγχάνεται με 

  αντ ιβ ιοτ ικά 
δ. Παθητ ική ανοσία 4.Επιτυγχάνεται με εμβόλια 
ε. Ενεργητ ική ανοσία 5.Ικανότητα του οργανισμού να διατηρεί 

σταθερές τ ις εσωτερικές του συνθήκες 
 6.Είσοδος ενός παθογόνου μικροοργανισμού 

στον οργανισμό μας 
Μονάδες 15 

 
 
ΘΕΜΑ 3ο  
 
Ο ανθρώπινος οργανισμός μολύνεται από τους παθογόνους 
μικροοργανισμούς και αντ ιμετωπίζει αυτές τ ις μολύνσεις με δ ιάφορους 
μηχανισμούς, όπως ο πυρετός, η φλεγμονή, η παραγωγή αντ ισωμάτων κ.α. 
α. Με ποιους τρόπους ο πυρετός προστατεύει τον οργανισμό μας από τους 

παθογόνους μικροοργανισμούς;  
Μονάδες 9 

 
β. Να αναφέρετε ονομαστικά τα στάδια μιας φλεγμονής και να εξηγήσετε τη  

χρησιμότητα δημιουργίας του ινώδους.  
Μονάδες 8 

 
γ. Ένας άνθρωπος μολύνεται γ ια πρώτη φορά από έναν παθογόνο 

μικροοργανισμό. Μετά από δύο μήνες, εκτ ίθεται γ ια δεύτερη φορά στον 
ίδ ιο μ ικροοργανισμό.  
- Πώς ονομάζεται η ανοσολογική αντ ίδραση του οργανισμού, μετά από 

κάθε έκθεση στο συγκεκριμένο μικροοργανισμό;  
- Ποια είναι η δ ιαφορά μεταξύ των δύο αυτών αντ ιδράσεων, ως προς το 

χρόνο παραγωγής των αντ ισωμάτων;  
Μονάδες 8  



 

 

 
 

 
ΘΕΜΑ 4ο 
  
Από μετρήσεις, που έγιναν σε μια λ ίμνη, βρέθηκε μικρή συγκέντρωση 
εντομοκτόνου DDT στο φυτοπλαγκτόν και πολύ μεγαλύτερη συγκέντρωση 
του ίδ ιου εντομοκτόνου στα ψαροπούλια της λ ίμνης. Με δεδομένο ότ ι η 
τροφική αλυσίδα του λιμναίου οικοσυστήματος περιλαμβάνει φυτοπλαγκτόν,  
ψάρια, ψαροπούλια και ζωοπλαγκτόν: 
 
α. να γράψετε την τροφική αλυσίδα της λίμνης 

Μονάδες 7 
 

β. αν η ενέργεια στο τροφικό επίπεδο των ψαριών είναι 3   102 KJ, να 
υπολογίσετε την ενέργεια των άλλων τροφικών επιπέδων 

Mονάδες 8 
γ. πώς εξηγείται η μεγάλη συγκέντρωση του DDT που βρέθηκε στα 

ψαροπούλια;  
Mονάδες 10 

 
 
 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόμενους) 
Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτ ικά (ημερομηνία, κατεύθυνση,  
εξεταζόμενο μάθημα). Τα θέματα  να μην τα αντ ιγράψετε στο τετράδιο. 
Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντ ιγράφων 
αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Καμιά άλλη σημείωση δεν επιτρέπεται να 
γράψετε. 
 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα 
φωτοαντ ίγραφα. 
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα. 
Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή. 
Διάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντ ιγράφων. 
Χρόνος δυνατής αποχώρησης: μία (1 ) ώρα  μετά τη διανομή των 
φωτοαντ ιγράφων. 
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 


