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ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ  ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ 

 

ΣΕΣΑΡΣΗ  20 ΜΑΪΟΤ 2015  
ΘΕΜΑ Α 

Α1. - γ. ςφφιλθ  

Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών  

Α3. - β. εντομοκτόνο  

Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ  

Α5. - δ. μία οικογζνεια 

 

ΘΕΜΑ Β  

Β1.  

1. Παράγεται από μφκθτεσ  Β: Πενικιλίνθ 

2. Αποτελεί ςυςτατικό τθσ μθ ειδικισ άμυνασ του 
ανκρώπινου οργανιςμοφ Α: Λυςοηφμθ  

3. Είναι ζνηυμο Α: Λυςοηφμθ 

4. Παρεμποδίηει τθ ςφνκεςθ του κυτταρικοφ 
τοιχώματοσ ςτα βακτιρια Β: Πενικιλίνθ 

5. Είναι αντιβιοτικό Β: Πενικιλίνθ 

6. Διαςπά το κυτταρικό τοίχωμα των βακτθρίων  Α: Λυςοηφμθ 

7. Παράγεται από τον ανκρώπινο οργανιςμό Α: Λυςοηφμθ 

8. Η χριςθ τθσ μπορεί να οδθγιςει ςτθν ανάπτυξθ 
ανκεκτικών ςτελεχών βακτθρίων ςε αυτιν Β: Πενικιλίνθ 

 

Β2. ςελ.18 ςχολικοφ βιβλίου  «Το γενετικό υλικό ενόσ ιοφ … για τον πολλαπλαςιαςμό του» 

Β3. ςελ.13-14 ςχολικοφ βιβλίου  «ςε αντίξοεσ ςυνκικεσ … δίνοντασ το κακζνα ζνα 
βακτιριο» 

Β4. ςελ.107 ςχολικοφ βιβλίου  «Εξαιτίασ του φαινομζνου τθσ όξινθσ βροχισ … τισ 
εξωτερικζσ επιφάνειζσ τουσ» 

Β5. ςελ.120 ςχολικοφ βιβλίου  «Είναι θ κυτταρικι κεωρία … προγενζςτεροι οργανιςμοί» 

Προαιρετικά: «Η βιολογία, όπωσ και κάκε άλλθ επιςτιμθ … τθσ Β' Λυκείου»  
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ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Το Διάγραμμα 4 απεικονίηει τθ ςυγκζντρωςθ των αντιςωμάτων ςτον οργανιςμό ενόσ 

ανκρώπου μετά από μόλυνςθ που προκλικθκε για δεφτερθ φορά από τον ίδιο ιό. Από το 

διάγραμμα παρατθροφμε ότι ο άνκρωποσ ιδθ διακζτει μικρι ςυγκζντρωςθ αντιςωμάτων 

και αμζςωσ μετά τθ είςοδο του αντιγόνου παράγει πολλά αντιςώματα, άρα εκτελεί 

δευτερογενι ανοςοβιολογικι απόκριςθ. Όταν ζρχεται δεφτερθ φορά ςε επαφι με τον ίδιο 

ιό ενεργοποιοφνται τα κφτταρα μνιμθσ και ξεκινά αμζςωσ θ ζκκριςθ αντιςωμάτων και ζτςι 

δεν προλαβαίνουν να εμφανιςτοφν τα ςυμπτώματα τθσ αςκζνειασ.  

Γ2. Το Διάγραμμα 3 απεικονίηει τθ ςυγκζντρωςθ του αντιγόνου ςτον οργανιςμό ενόσ 

ανκρώπου, τισ θμζρεσ που ακολουκοφν μετά τον εμβολιαςμό του από το ςυγκεκριμζνο 

αντιγόνο. Παρατθροφμε πολφ μεγάλθ ςυγκζντρωςθ αντιγόνου τθ ςτιγμι τθσ μόλυνςθσ θ 

οποία παραμζνει ςτακερι και ςταδιακά ελαττώνεται. Άρα πρόκειται για χοριγθςθ 

εμβολίου το οποίο περιζχει νεκροφσ ι εξαςκενθμζνουσ μικροοργανιςμοφσ ι τμιματά τουσ 

(ενεργθτικι τεχνθτι ανοςία).   

Γ3. Το Διάγραμμα 1 απεικονίηει τθ ςυγκζντρωςθ των αντιςωμάτων που παράγονται ςτον 

οργανιςμό ενόσ ανκρώπου, τισ θμζρεσ που ακολουκοφν μετά τον πρώτο εμβολιαςμό του. 

Από το διάγραμμα παρατθροφμε ότι κακυςτερεί να ξεκινιςει 5 μζρεσ θ παραγωγι 

αντιςωμάτων από τθ ςτιγμι τθσ μόλυνςθσ άρα το άτομο πραγματοποιεί πρωτογενι 

ανοςοβιολογικι απόκριςθ. Το εμβόλιο, όπωσ κα ζκανε και ο ίδιοσ ο μικροοργανιςμόσ, 

ενεργοποιεί τον ανοςοβιολογικό μθχανιςμό, για να παραγάγει αντιςώματα και κφτταρα 

μνιμθσ (πρωτογενισ ανοςοβιολογικι απόκριςθ). 

Γ4. Το Διάγραμμα 2 απεικονίηει τθ ςυγκζντρωςθ των κυτταροτοξικών Τ-λεμφοκυττάρων 

ςτον οργανιςμό ενόσ ανκρώπου που μολφνκθκε από ζνα βακτιριο. Γνωρίηουμε ότι τα 

κυτταροτοξικά Τ-λεμφοκφτταρα ενεργοποιοφνται ςτθν περίπτωςθ κατά τθν οποία το 

αντιγόνο είναι ζνα κφτταρο (καρκινικό κφτταρο, κφτταρο μεταμοςχευμζνου ιςτοφ ι κφτταρο 

μολυςμζνο από ιό). Επειδι θ μόλυνςθ γίνεται από βακτιριο δεν ενεργοποιοφνται τα 

κυτταροτοξικά Τ-λεμφοκφτταρα και άρα θ ςυγκζντρωςι τουσ παραμζνει ςτακερι. 

 

Γ5. Ζνασ υγιισ ενιλικοσ άνκρωποσ μολφνεται από ζνα είδοσ πακογόνου βακτθρίου και δεν 

εμφανίηει ςυμπτώματα. Αυτό μπορεί να οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι:  

 ζρχεται ςε επαφι για δεφτερθ ι επόμενθ φορά με το ίδιο βακτιριο και 
πραγματοποιεί δευτερογενι ανοςοβιολογικι απόκριςθ. Το άτομο είτε είχε 
εμβολιαςτεί ςτο παρελκόν για τον ίδιο μικροοργανιςμό είτε είχε ζρκει ςε επαφι με 
αυτό με φυςικό τρόπο και τώρα ενεργοποιείται θ δευτερογενισ ανοςοβιολογικι 
απόκριςθ. Στθν περίπτωςθ αυτι ενεργοποιοφνται τα κφτταρα μνιμθσ, ξεκινά 
αμζςωσ θ ζκκριςθ αντιςωμάτων και ζτςι δεν προλαβαίνουν να εμφανιςτοφν τα 
ςυμπτώματα τθσ αςκζνειασ. Το άτομο δεν αςκενεί και πικανότατα δεν 
αντιλαμβάνεται ότι μολφνκθκε.  

 Ζνασ δεφτεροσ πικανόσ λόγοσ για τον οποίο δεν εμφάνιςε ςυμπτώματα είναι ότι 
του χορθγείται μια ποςότθτα εμβολίου το οποίο περιζχει νεκροφσ ι 
εξαςκενθμζνουσ μικροοργανιςμοφσ ι τμιματα τουσ (ενεργθτικι τεχνθτι ανοςία). 
Το εμβόλιο όπωσ κα ζκανε και ο ίδιοσ ο μικροοργανιςμόσ ενεργοποιεί τον 
ανοςοβιολογικό μθχανιςμό, για να παραγάγει αντιςώματα και κφτταρα μνιμθσ.  
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Το άτομο που εμβολιάηεται δεν εμφανίηει ςυνικωσ τα ςυμπτώματα τθσ αςκζνειασ 
και φυςικά δεν τθ μεταδίδει.  

 Τζλοσ, ζνασ άλλοσ πικανόσ λόγοσ για τον οποίο ο άνκρωποσ δεν εμφανίηει 
ςυμπτώματα είναι θ χοριγθςι του οροφ αντιςωμάτων αμζςωσ μετά τθ μόλυνςθ 
του με το βακτιριο (πακθτικι τεχνθτι ανοςία). Στον άνκρωπο χορθγοφνται ζτοιμα 
αντιςώματα τα οποία ζχουν παραχκεί ςε κάποιο άλλο άτομο ι ηώο. Τα αντιςώματα 
αυτά ςυνδζονται ειδικά με το πακογόνο βακτιριο και το εξουδετερώνουν, οπότε το 
άτομο δεν εμφανίηει ςυμπτώματα. Η δράςθ τθσ πακθτικισ ανοςίασ είναι άμεςθ 
αλλά θ διάρκειά τθσ παροδικι.  

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1.  

Θεωρία προαιρετικά: Σχολικό βιβλίο ςελ. 76 «Οι τροφικζσ πυραμίδεσ αποτελοφν 

απεικονίςεισ… των καταναλωτών δεφτερθσ τάξθσ κ.ο.κ.» 

Θεωρία υποχρεωτικά: Σχολικό βιβλίο ςελ. 76: «Μια τροφικι πυραμίδα πλθκυςμοφ 

απεικονίηει τθ μεταβολι του πλθκυςμοφ από το ζνα τροφικό επίπεδο ενόσ οικοςυςτιματοσ 

ςτο άλλο.» 

Σφνολο κουνελιών: 25 + 175 = 200 

Πυραμίδα πλθθυςμοφ: 

 

 

 

 

Προαιρετικά: Παρατθροφμε ότι θ πυραμίδα πλθκυςμοφ είναι μερικώσ ανεςτραμμζνθ- 

αναμενόμενο αφοφ ςτο οικοςφςτθμα υπάρχουν παραςιτικζσ τροφικζσ ςχζςεισ. 

Δ2. 

Το 1 κουνζλι ζχει βιομάηα 1kg 
Τα 200 κουνζλια πόςθ βιομάηα ζχουν (Χ) kg; 
Χ = 200 kg 
 
Πυραμίδα βιομάηασ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.000 πρωτόηωα 

10 γεράκια 

200 κουνζλια 

1.000 δζντρα 

Πρωτόηωα 2 kg 

Γεράκια 20 kg 

Κουνζλια 200 kg 

Δζντρα 2.000 kg 
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Αιτιολόγθςθ: 
Θεωρία υποχρεωτικά: Σχολικό βιβλίο ςελ. 66: «Ζχει υπολογιςτεί ότι … ςυνεπώσ μειώνεται θ 
βιομάηα του» 
 
Υπολογιςμόσ μζςθσ βιομάηασ γερακιοφ: 
Τα 10 γεράκια ζχουν βιομάηα 20 kg 
Το 1 γεράκι πόςθ βιομάηα ζχει (Χ) kg; 
Χ = 2 kg 
 
 
Δ3. 
Νζα πυραμίδα βιομάηασ μετά τθ μείωςθ τθσ βιομάηασ των παραγωγών: 
 
 
 

 

 

 

Υπολογιςμόσ αριθμοφ γερακιών που μπορεί να ςτθρίξει το οικοςφςτθμα: 
Το 1 γεράκι ζχει βιομάηα 2 kg 
Πόςα γεράκια (Χ) ζχουν βιομάηα ζχει 4 kg; 
Χ = 2 γεράκια 

Δ4. Από τθν γραφικι παράςταςθ ςτθν εικόνα 1 παρατθροφμε ότι πριν τθ μετανάςτευςθ 

(και για μικρό χρονικό διάςτθμα μετά τθ μετανάςτευςθ) πολυπλθκζςτερα ιταν τα 

ςκουρόχρωμα κουνζλια, ενώ τα ανοιχτόχρωμα κουνζλια ιταν λιγότερα. Σταδιακά μετά τθν 

μετανάςτευςθ παρατθροφμε ότι τα πράγματα αλλάηουν: βακμιαία αρχίηουν να επικρατοφν 

τα ανοιχτόχρωμα κουνζλια τα οποία και γίνονται ςταδιακά πολυπλθκζςτερα ςε ςχζςθ με 

τα  ςκουρόχρωμα. 

Η εξιγθςθ του φαινομζνου βρίςκεται ςτθ δράςθ τθσ φυςικισ επιλογισ. Φυςικι Επιλογι 

ονομάςτθκε από τον Κάρολο Δαρβίνο θ διαδικαςία με τθν οποία οι οργανιςμοί που είναι 

περιςςότερο προςαρμοςμζνοι ςτο περιβάλλον τουσ επιβιώνουν και αναπαράγονται 

περιςςότερο από τουσ λιγότερο προςαρμοςμζνουσ (ςελίδα 126 ςχολικοφ). Πριν από τθ 

μετανάςτευςθ, το ζδαφοσ του προθγοφμενου οικοςυςτιματοσ ιταν ςκουρόχρωμο. Τα 

ςκουρόχρωμα κουνζλια διακρίνονταν δυςκολότερα από τουσ κθρευτζσ τουσ, τα γεράκια, ςε 

ςχζςθ με τα ανοιχτόχρωμα. Για το λόγο αυτό επικράτθςαν ςτουσ τοπικοφσ πλθκυςμοφσ των 

κουνελιών, αφοφ είχαν μεγαλφτερεσ πικανότθτεσ επιβίωςθσ - και μεταβίβαςθσ του 

χαρακτθριςτικοφ τουσ (χρώμα τριχώματοσ) ςτισ επόμενεσ γενεζσ - από τα ανοιχτόχρωμα.  

Όταν τα κουνζλια μετανάςτευςαν, εξαιτίασ του ότι το ζδαφοσ ςτο νζο οικοςφςτθμα είναι 

ανοιχτόχρωμο, θ δράςθ τθσ φυςικισ επιλογισ αντιςτράφθκε. Το προςαρμοςτικό 

πλεονζκτθμα το είχαν πλζον τα ανοιχτόχρωμα κουνζλια, που ιταν πλζον περιςςότερο 

δυςδιάκριτα από  τα ςκουρόχρωμα. Ζτςι βακμιαία άρχιςαν να επικρατοφν αρικμθτικά, 

κακώσ επιβίωναν περιςςότερο και μεταβίβαηαν με μεγαλφτερθ ςυχνότθτα το χρωματιςμό 

τουσ ςτισ επόμενεσ γενεζσ από τα ςκουρόχρωμα κουνζλια.   

Πρωτόηωα 0,4 kg 

Γεράκια 4 kg 

Κουνζλια 40 kg 

Δζντρα 400 kg 
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Τα κουνζλια δεν ανταποκρίκθκαν ςτο νζο περιβάλλον αναπτφςςοντασ ζνα γνώριςμα που 

δεν υπιρχε προθγουμζνωσ (όπωσ κα μποροφςε να ιςχυριςτεί ζνασ οπαδόσ τθσ κεωρίασ του 

Λαμάρκ), κακώσ θ ανοιχτόχρωμθ παραλλαγι προχπιρχε τθσ μετανάςτευςθσ. Απλώσ θ 

φυςικι επιλογι ζδραςε ευνοώντασ από τα υπάρχοντα κλθρονομιςιμα χαρακτθριςτικά 

εκείνο που προςζδιδε μεγαλφτερεσ πικανότθτεσ επιβίωςθσ ςτο φορζα του (ςκοφροσ 

χρωματιςμόσ όταν το ζδαφοσ ιταν ςκουρόχρωμο, ανοιχτόσ  χρωματιςμόσ όταν το ζδαφοσ 

ιταν ανοιχτόχρωμο). 

Από το παραπάνω φαινόμενο ςυμπεραίνεται ότι θ δράςθ τθσ φυςικισ επιλογισ είναι 

τοπικά προςδιοριςμζνθ. Ζτςι είναι δυνατόν ζνα χαρακτθριςτικό που αποδεικνφεται 

προςαρμοςτικό ςε μια περιοχι να είναι άχρθςτο ι και δυςμενζσ ςε μια άλλθ περιοχι 

(ςελίδα 129 ςχολικοφ).   

Σημείωςη: εναλλακτικά μπορεί να αναλυκεί το φαινόμενο βάςθ του πίνακα ςελ. 131.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


