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ΘΕΜΑ Α 
Α1. β 
Α2. γ 
Α3. δ 
Α4. β 
Α5. β 
ΘΕΜΑ Β 
Β1.  α-3 , β-2 , γ-1 , δ-5 ,  
Β2.  Η υιοθϋτηςη και η τόρηςη των κανόνων προςωπικόσ και δημόςιασ υγιεινόσ 
... κατϊ τη ςεξουαλικό επαφό. (ςελ.25 ςχολικού βιβλύου). 
Β3. Η ςύνδεςη αντιγόνου - αντιςώματοσ ϋχει ωσ αποτϋλεςμα: 
 α) την ενεργοπούηςη του ςυμπληρώματοσ, 
 β) την αδρανοπούηςη των παραγόμενων τοξινών, και 
 γ) την αναγνώριςη του μικροοργανιςμού από τα μακροφϊγα με ςκοπό 
την ολοκληρωτικό του καταςτροφό. (ςελ. 36 ςχολικού βιβλύου) 
 
Β4. Η υπεριώδησ ακτινοβολύα: 
 α) ϋχει θανατηφόρο δρϊςη ςτουσ μονοκύτταρουσ οργανιςμούσ,  
 β) προκαλεύ μεταλλϊξεισ ςτο DNA, 
 γ) προκαλεύ καταρρϊκτη και καρκύνο του δϋρματοσ. 
 Στισ θετικϋσ ςυνϋπειεσ τησ υεπριώδουσ ακτινοβολύασ εύναι η ςυμμετοχό 
τησ ςτη ςύνθεςη τησ βιταμύνησ D (απαραύτητο ςυςτατικό για την ανϊπτυξη των 
οςτών). (ςελ. 105 ςχολικού βιβλύου). 
 
Β5. Με βϊςη αυτό το τυπολογικό κριτόριο... οι κλϊςεισ ϋνα φύλο. (ςελ. 122 
ςχολικού βιβλύου). 
 
ΘΕΜΑ Γ 
Γ1. Η δομό 1 αντιςτοιχεύ ςτο ϋλυτρο του ιού, η δομό 2 ςτο καψύδιο και η δομό 3 
ςτο γενετικό υλικό του ιού (DNA ό RNA). 
 
Γ2. Τα κύτταρα του ανοςοποιητικού ςυςτόματοσ τα οπούα θα ενεργοποιηθούν 
μετϊ την πρώτη μόλυνςη/λούμωξη απο τον ιό θα εύναι: α) τα μακροφϊγα, β) τα 
βοηθητικϊ Τ-λεμφοκύτταρα, γ) τα Β λεμφοκύτταρα, δ) τα πλαςματοκύτταρα, ε) 
τα Β και Τ κύτταρα μνόμησ και ςτ) τα καταςταλτικϊ Τ-λεμφοκύτταρα. 
 
Γ3. Τα ςεξουαλικώσ μεταδιδόμενα νοςόματα που οφεύλονται ςε ιούσ  εύναι: ο 
απλόσ ϋρπητασ, η λούμωξη από ιούσ των ανθρώπινων θηλωμϊτων, το AIDS, η 
ηπατύτιδα Β και η ηπατύτιδα C. (ςελ. 26 ςχολικού βιβλύου). 
 



 

 

Γ4. Το μεςογειακό κλύμα χαρακτηρύζεται από αλληλοδιαδοχό ενόσ υγρού και 
ςχετικϊ όπιου θερμοκραςιακϊ χειμώνα με ϋνα θερμό και ξερό καλοκαύρι που 
ευνοεύ την εκδόλωςη τησ φωτιϊσ λόγω των υψηλών θερμοκραςιών, τησ μεγϊλησ 
ξηραςύασ και τησ ςυςςώρευςησ μη αποικοδομημϋνων ξερών φύλλων ςτο ϋδαφοσ. 
(ςελ. 101 ςχολικού βιβλύου). 
 
Γ5. Τα μεςογειακϊ οικοςυςτόματα μπορούν να επανακϊμψουν ςε λιγότερο από 
δϋκα χρόνια, γιατύ οι οργανιςμού τουσ ϋχουν προςαρμοςτεύ ςτην περιοδικό 
εμφϊνιςη τησ φωτιϊσ αναπτύςςοντασ ςυγκεκριμϋνουσ μηχανιςμούσ 
αναγϋννηςησ. Χαρακτηριςτικϊ παραδεύγματα αποτελούν ο ςχηματιςμόσ νϋων 
βλαςτών και φύλλων από υπόγειουσ οφθαλμούσ, η αυξημϋνη φύτρωςη 
ςπερμϊτων που διαςκορπύςτηκαν λόγω τησ φωτιϊσ κ.ϊ (ςελ. 101 ςχολικού 
βιβλύου). Τα χαρακτηριςτικϊ αυτϊ ευνοούν την επιβύωςη και την αναπαραγωγό 
των οργανιςμών ςτο ςυγκεκριμϋνο περιβϊλλον ςε ςχϋςη με τα φυτϊ που δεν 
φϋρουν τα χαρακτηριςτικϊ αυτϊ. Έτςι , η ςυχνότητα εμφϊνιςησ τουσ ςτισ 
επόμενεσ γενιϋσ αυξϊνεται, υπο την επύδραςη τησ φυςικόσ επιλογόσ, φτϊνοντασ 
ςτο τϋλοσ να αποτελούν το κυρύαρχο χαρακτηριςτικό. 
 
ΘΕΜΑ Δ 
 
Δ1.  Στο οικοςύςτημα Ι θα ςυναντόςουμε παραγωγούσ, καταναλωτϋσ και 
αποικοδομητϋσ, ενώ ςτο οικοςύςτημα ΙΙ θα ςυναντόςουμε καταναλωτϋσ και 
αποικοδομητϋσ. 
 
Δ2.  Το διϊγραμμα Β αντιςτοιχεύ ςτη μεταβολό του Ο2. Όςο αυξϊνεται το 
βϊθοσ, μειώνεται το φώσ που φώσ που φτϊνει εκεύ. Το φώσ αποτελεύ απαραύτητο 
ςτοιχεύο για τη διαδικαςύα τησ φωτοςύνθεςησ, η οπούα απελευθερώνει Ο2. 
Επομϋνωσ, όςο μεγαλύτερο το βϊθοσ, τόςο λιγότερη θα εύναι η ςυγκϋντρωςη του 
Ο2. 
  Το διϊγραμμα Α αντιςτοιχεύ ςτη μεταβολό τησ ςυγκϋντρωςησ του CΟ2. 
Όςο μεγαλώνει το βϊθοσ, τόςο αυξϊνεται η ανϊγκη για παραγωγό ενϋργειασ 
μϋςω τησ κυτταρικόσ αναπνοόσ. Παρϊγωγο τησ κυτταρικόσ αναπνοόσ εύναι το 
CO2 επομϋνωσ, όςο μεγαλύτερο το βϊθοσ, τόςο μεγαλύτερη αναμϋνεται να εύναι η 
ςυγκϋντρωςη του CO2. 
 
Δ3.  Απο την εικόνα 2 παρατηρούμε ότι ςτον πυθμϋνα τησ λύμησ ςυςςωρεύεται 
νεκρό οργανικό ύλη. Η οργανικό αυτό ύλη, υπο την επύδραςη των 
αποκοδομητών, θα μετατραπεύ ςε αμμωνύα η οπούα, υπο την επύδραςη των 
νιτροποιητικών βακτηρύων, θα μετατραπεύ ςε νιτρικϊ ιόντα. Έτςι εξηγεύται η 
αυξημϋνη ςυγκϋντρωςη τουσ ςτον πυθμϋνα τησ λύμνησ. 
 
Δ4. Μακροπρόθεςμα, οι ανώτεροι οργανιςμού του οικοςυςτόματοσ κινδυνεύουν 
να πεθϊνουν, λόγω ϋλλειψησ οξυγόνου. Το θερμό νερό από τισ ψυκτικϋσ 
εγκαταςτϊςεισ των πυρηνικών αντιδραςτόρων και των εργοςταςύων που 
χρηςιμοποιούν ορυκτϊ καύςιμα, όταν διοχετεύεται ςε ϋνα υδϊτινο οικοςύςτημα, 
μπορεύ να προκαλϋςει αύξηςη τησ θερμοκραςύασ του νερού και επομϋνωσ 
ελϊττωςη τησ ςυγκϋντρωςησ του οξυγόνου που βρύςκεται διαλυμϋνο ς’ αυτό. 
(ςελ. 108 ςχολικού βιβλύου) 
 


