ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΘΕΜΑ 1Ο
1. – β Λεπτοµέρειες
2. – α Λεπτοµέρειες
3. – γ Λεπτοµέρειες
4. – α Λεπτοµέρειες
5. – γ Λεπτοµέρειες

σελ. 34
σελ. 26
σελ. 70
σελ. 70
σελ. 23

(παράγραφος (iv))
(Σεξουαλικός µεταδιδόµενα νοσήµατα.)
(Καταναλωτές πρώτης τάξεως.)
(Παραγωγοί)
(Λοιµώδη νοσήµατα.)

ΘΕΜΑ 2Ο
1. Απάντηση σελ. 13 3η παράγραφος από "Τα δερµατόφυτα . . . . . έως έντονο
κνησµό"
2. Απάντηση σελ. 47 παράγραφος Μετάδοση της ασθένειας από "Στον οργανισµό
του ανθρώπου . . . . .από τη µητέρα – φορέα προς το νεογνό"
3. Απάντηση σελ. 41 παράγραφος Αλλεργία από "Η ενεργοποίηση του
ανοσοβιολογικού συστήµατος . . . . . αλλεργιογόνα"
4. Απάντηση σελ. 69 παράγραφος Συστατικά του οικοσυστήµατος από "Η έννοια του
οικοσυστήµατος . . . . . που αναπτύσσονται µεταξύ τους."
5. Απάντηση σελ. 107 παράγραφος Όξινη βροχή από "Εξαιτίας του φαινοµένου . . . .
τις εξωτερικές επιφάνειες τους."
ΘΕΜΑ 3Ο
Α. Αφού δώσετε τον ορισµό της αµειψισποράς (σελ. 88 2η §), θα πρέπει στη συνέχεια
να περιγράψετε την χρησιµότητα των ψυχανθών στο φαινόµενο της βιολογικής
αζωτοδέσµευσης (σελ. 86 § Η βιολογική αζωτοδέσµευση). Η βιολογική αζωτοδέσµευση
στα ψυχανθή πραγµατοποιείται από συµβιωτικούς µικροοργανισµούς που ονοµάζονται
αζωτοδεσµευτικά βακτήρια. Αυτά συµβιώνουν στις ρίζες των ψυχανθών (όπως είναι το
τριφύλλι, η µπιζελιά, η φασολιά, η φακή, η σόγια) σε ειδικά εξογκώµατα, τα φυµάτια.
Αυτά τα βακτήρια έχουν την ικανότητα να δεσµεύουν το ατµοσφαιρικό άζωτο και να το
µετατρέπουν σε νιτρικά ιόντα. ∆εδοµένου το ότι η βιολογική αζωτοδέσµευση κατέχει το
90% της συνολικής αζωτοδέσµευσης γίνεται αντιληπτό ότι η αµειψισπορά βοηθά στον
εµπλουτισµό του εδάφους µε άζωτο κατά έναν οικολογικό τρόπο. Από την άλλη πλευρά
ο άνθρωπος µπορεί να εµπλουτίσει το έδαφος µε άζωτο, εισάγοντας περιττώµατα ζώων
(κοπριά) στα αγροτικά οικοσυστήµατα προκειµένου να αυξήσει την παραγωγικότητα
τους. Τα περιττώµατα ζώων είναι πλούσια σε άζωτο και αζωτούχα προϊόντα καθώς
αποβάλλουν ουρία, ουρικό οξύ τα οποία διασπώνται από τους αποικοδοµητές µέσα από
µια διαδικασία που καταλήγει στην παραγωγή αµµωνίας. Η αµµωνία υφιστάµενη τη
δράση των νιτροποιητικών βακτηρίων µετατρέπεται σε νιτρικά ιόντα µε αποτέλεσµα το
έδαφος να εµπλουτίζεται από αυτά. Για παράδειγµα στην Τήνο, οι κάτοικοι
χρησιµοποιούν τις κουτσουλιές των περιστεριών από τους περιστερώνες ως λίπασµα.
Ανάλογα στη Χιλή χρησιµοποιούν τα περιττώµατα των ψαροφάγων πουλιών (γκουανό).

Β. Κάντε µια εισαγωγή χρησιµοποιώντας την 1η παράγραφο στη σελ. 88 από "Μετά
την ανακάλυψη της µεθόδου . . . . . οδηγώντας στο φαινόµενο του ευτροφισµού."
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Στη συνέχεια αναπτύξτε το φαινόµενο ευτροφισµού σελ. 108 από "Όσον αφορά το
φαινόµενο . . . . . που πεθαίνουν από ασφυξία."
Προσοχή όµως να επικεντρώσετε την απάντηση σας ως προς το φαινόµενο, στη
χρήση χηµικών λιπασµάτων.
ΘΕΜΑ 4Ο
1. Η διακεκοµµένη καµπύλη αντιστοιχεί στα αντιγόνα (ιός ή τµήµατα του ιού) τα
οποία αυξάνονται έως και την 10η ηµέρα όπου ο ιός πολλαπλασιάζεται.
Η δεύτερη καµπύλη αντιστοιχεί στα αντισώµατα που παράγονται κατά τη 10η ηµέρα µε
σκοπό την καταπολέµηση του ιού. Όπως φαίνεται από το διάγραµµα, τα αντισώµατα
φαίνεται να καταπολεµούν αποτελεσµατικά τον ιό αφού από την 10η ηµέρα όπου
άρχισε η παραγωγή τους, αντίγονα µειώνονται. Επίσης θα πρέπει να περιγράψετε και τα
στάδια της πρωτογενούς ανοσοβιολογικής απόκρισης σχετίζοντας τα µε το διάγραµµα.
2. Αφού ορίσετε τον πυρετό (σελ. 33 § iii) πυρετός) συνεχίστε στην σελ. 34 1η § από
«παράλληλη βέβαια . . . . . δράση των φαγοκυττάρων», καθώς και σελίδα 18 από «οι
ιοί εξασφαλίζουν … ως κυτταρικά παράσιτα»
3. Στην περίπτωση που µολυνθεί για 2η φορά ενεργοποιείται η δευτερογενής
ανοσοβιολογική απόκριση. σελ. 39
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