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*ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ     
 

*Απαντήσεις  Βιολογία Γενικής Παιδείας  Γ΄  Λυκείου  2015(έκδοση β) 
 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ Α 
Α1 � γ 
Α2 � α 
Α3 � β 
Α4 � β 
Α5 � δ 
 
ΘΕΜΑ Β 
Β1: 1�Β 
      2�Α 
      3�Α 
      4�Β 
      5�Β 
      6�Α 
      7�Α 
      8�Β 
 
Β2: «Το γενετικό υλικό ενός ιού …… τον πολλαπλασιασµό του.» (σελ. 18 σχολικού βιβλίου) 
 
Β3: Οι δύο συνθήκες είναι: ακραίες θερµοκρασίες, δράση ακτινοβολιών 
 «Τα ενδοσπόρια είναι …… δίνοντας το καθένα ένα βακτήριο.» (σελ. 13 – 14 σχολικού 
βιβλίου) 
 
Β4: «Εξαιτίας του φαινοµένου της όξινης βροχής ….. τις εξωτερικές επιφάνειές τους.» (σελ. 107 
σχολικού βιβλίου) 
Επιπλέον η όξινη βροχή µπορεί να προκαλέσει ερηµοποίηση (σελ. 101 σχολικού βιβλίου) 
 
Β5: «Η Βιολογία, όπως και κάθε άλλη επιστήµη ….. υπέστησαν προγενέστεροι οργανισµοί.» 
(σελ. 119 – 120 σχολικού βιβλίου)  
 
ΘΕΜΑ Γ 
Γ1:  ∆ιάγραµµα 4 
 Η καµπύλη του διαγράµµατος 4 ξεκινά άµεσα τη στιγµή της µόλυνσης, γιατί υπάρχουν 
ήδη αντισώµατα στον άνθρωπο. Η καµπύλη αυξάνεται γρήγορα και φτάνει σε µεγάλη 
συγκέντρωση, γιατί παράγονται γρήγορα και σε µεγάλες ποσότητες αντισώµατα από τα Β-
λεµφοκύτταρα µνήµης. Η καµπύλη στη συνέχεια µειώνεται, καθώς σταµατά η παραγωγή 
αντισωµάτων, µετά την αντιµετώπιση του ιού. Οπότε σταµατά η ανοσοβιολογική απόκριση µε 
τη βοήθεια µιας ποσότητας αντισωµάτων και των κατασταλτικών Τ-λεµφοκυττάρων. 
 
Γ2: ∆ιάγραµµα 3 
 Η καµπύλη του διαγράµµατος 3 ξεκινά µε τη µέγιστη συγκέντρωση των αντιγόνων τη 
στιγµή της µόλυνσης και στη συνέχεια µειώνεται και καταλήγει στο 0. Αυτό συµβαίνει, γιατί ο 
άνθρωπος έχει δεχτεί µια ποσότητα εµβολίου, το οποίο περιέχει νεκρούς ή εξασθενηµένους 
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µικροοργανισµούς ή τµήµατά τους. Αυτοί αντιµετωπίζονται, γιατί το εµβόλιο, όπως θα έκανε 
και ο ίδιος ο µικροοργανισµός, ενεργοποιεί τον ανοσοβιολογικό µηχανισµό, για να παραγάγει 
αντισώµατα και κύτταρα µνήµης. 
   
Γ3: ∆ιάγραµµα 1 
 Η καµπύλη του διαγράµµατος 1 ξεκινά µε καθυστέρηση µετά τη µόλυνση, γιατί δεν 
υπάρχουν αντισώµατα και πρέπει να ενεργοποιηθούν τα βοηθητικά Τ-λεµφοκύτταρα, ώστε να 
προχωρήσει η χυµική ανοσία (και η κυτταρική ανοσία, αν πρόκειται για εµβόλιο που περιέχει 
νεκρούς ή εξασθενηµένους ιούς ή τµήµατά τους). Η καµπύλη αυξάνεται, φτάνοντας σε µια 
συγκέντρωση αντισωµάτων, γιατί εκκρίνονται αντισώµατα. Στη συνέχεια η καµπύλη µειώνεται, 
γιατί σταµατά η παραγωγή αντισωµάτων, αντιµετωπίζονται οι µικροοργανισµοί του εµβολίου, 
οπότε τερµατίζεται η ανοσοβιολογική απόκριση µε τη βοήθεια αντισωµάτων και κατασταλτικών 
Τ-λεµφοκυττάρων. 
 
Γ4: ∆ιάγραµµα 2 
 Η καµπύλη του διαγράµµατος 2 παραµένει σταθερή µετά την είσοδο του βακτηρίου. 
Αυτό συµβαίνει γιατί τα κυτταροτοξικά Τ-λεµφοκύτταρα ενεργοποιούνται από τα βοηθητικά Τ-
λεµφοκύτταρα, για να καταστρέψουν καρκινικά κύτταρα ή κύτταρα που έχουν προσβληθεί από 
ιό (ή κύτταρα µεταµοσχευµένου ιστού) και όχι για να καταστρέψουν βακτήρια. 
 
Γ5: Οι τρεις πιθανοί λόγοι, για τους οποίους ο άνθρωπος δεν εµφάνισε συµπτώµατα είναι:  

1. Να έχει έρθει ξανά σε επαφή µε το ίδιο παθογόνο βακτήριο. Τότε ενεργοποιείται η 
δευτερογενής ανοσοβιολογική απόκριση. 
« Η δευτερογενής ανοσοβιολογική απόκριση …… δεν αντιλαµβάνεται ότι µολύνθηκε.» 
(σελ. 39 σχολικού βιβλίου) 

2. Να έχει εµβολιαστεί στο παρελθόν για το συγκεκριµένο παθογόνο βακτήριο. 
«Το εµβόλιο, όπως θα έκανε …… φυσικά δεν τη µεταδίδει.» (σελ. 39 σχολικού βιβλίου) 

3. Να του χορηγήθηκε ορός έτοιµων αντισωµάτων. 
«Στην παθητική ανοσία …… παραχθεί από άλλο οργανισµό» (σελ. 40 σχολικού βιβλίου) 
και 
«Σε ένα ενήλικο άτοµο …… η διάρκειά της είναι παροδική.» (σελ. 40 σχολικού βιβλίου) 

 
ΘΕΜΑ ∆ 
∆1:  

Τα 1000 δέντρα είναι οι παραγωγοί, τα 200 (25 µε ανοιχτό χρώµα τριχώµατος και 175 µε 
σκούρο)κουνέλια είναι οι καταναλωτές 1ης τάξης, τα 10 γεράκια είναι οι καταναλωτές 2ης τάξης 
και τα 10.000 πρωτόζωα είναι οι καταναλωτές 3ης τάξης. Άρα η πυραµίδα πληθυσµού είναι: 
 
                                            10.000  πρωτόζωα 
 
                                             10 γεράκια 
 
                                           200 κουνέλια 
 
                                            1000 δέντρα 
 
«Οι τροφικές πυραµίδες πληθυσµού ….. από τον πληθυσµό των κατώτερων.» (σελ. 77 σχολικού 
βιβλίου) 
 
∆2: Από τη στιγµή που η µέση βιοµάζα 1 κουνελιού είναι 1kg και έχω συνολικά 200 κουνέλια, 
τότε: 
 200 x 1κg = 200kg βιοµάζα των κουνελιών 
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«Σε γενικές γραµµές, η ίδια πτωτική τάση…… µειώνεται η βιοµάζα του.» (σελ. 77 σχολικού 
βιβλίου). 
Άρα 
Βιοµάζα δέντρων = βιοµάζα κουνελιών  x 10 = 2000 kg 
Βιοµάζα γερακιών = βιοµάζα κουνελιών  x 10% = 20 kg 
Βιοµάζα πρωτόζωων = βιοµάζα γερακιών x 10% = 2 kg 
 
 
   
 
                                              Πρωτόζωα 2 kg 
 
                                              Γεράκια 20 kg 
 
                                             Κουνέλια 200 kg 
 
                                              ∆έντρα 2000 kg 
 
 
∆3:  
 Από τη στιγµή που µειώθηκε η βιοµάζα των παραγωγών, µειώνεται και η βιοµάζα στα 
άλλα τροφικά επίπεδα. Άρα 
Βιοµάζα δέντρων = 400kg 
βιοµάζα κουνελιών = 40 kg 
Βιοµάζα γερακιών = 4 kg 
 
 
Η µέση βιοµάζα  των γερακιών είναι: βιοµάζα γερακιών (από την 1η πυραµίδα βιοµάζας) / 
αριθµό γερακιών = 20 kg / 10 = 2 kg 
 
Άρα πλέον µπορούν να υποστηριχθούν: 
Αριθµός γερακιών = βιοµάζα γερακιών / µέση βιοµάζα γερακιών = 4 kg / 2 kg = 2 
 
∆4:  

Η εξήγηση του φαινοµένου βρίσκεται στη δράση της φυσικής επιλογής. Πριν από τη 
µετανάστευση το έδαφος είχε το φυσικό σκούρο χρώµα του. Τα σκουρόχρωµα κουνέλια που 
αναπαύονταν επάνω του διακρίνονταν δυσκολότερα από τα γεράκια, σε σχέση µε τα 
ανοιχτόχρωµα κουνέλια. Για το λόγο αυτό επικράτησαν στους τοπικούς πληθυσµούς των 
κουνελιών, αφού είχαν µεγαλύτερες πιθανότητες επιβίωσης – και µεταβίβασης του 
χαρακτηριστικού τους (σκούρο χρώµα τριχώµατος) στις επόµενες γενιές – από τα ανοιχτόχρωµα. 
 Όταν µετανάστευσαν το έδαφος είχε ανοιχτό χρώµα, η δράση της φυσικής επιλογής 
αντιστράφηκε. Το προσαρµοστικό πλεονέκτηµα το είχαν πλέον τα ανοιχτόχρωµα κουνέλια, που 
ήταν περισσότερο δυσδιάκριτα στο έδαφος από τα σκουρόχρωµα. Έτσι βαθµιαία άρχισαν να 
επικρατούν αριθµητικά, καθώς επιβίωναν περισσότερο και µεταβίβαζαν µε µεγαλύτερη 
συχνότητα το χρωµατισµό τους στις επόµενες γενιές από τα σκουρόχρωµα. 
 Πρέπει να γίνει µια επισήµανση προκειµένου να αποφευχθούν παρανοήσεις για το 
µηχανισµό µε τον οποίο προχωρεί η εξέλιξη. Τα κουνέλια δεν ανταποκρίθηκαν στη µεταβολή 
του περιβάλλοντος (ανοιχτόχρωµο έδαφος), αναπτύσσοντας ένα γνώρισµα που δεν υπήρχε 
προηγουµένως (όπως θα µπορούσε να ισχυριστεί ένας οπαδός θεωρίας του Λαµάρκ), καθώς η 
ανοιχτόχρωµη παραλλαγή τους προϋπήρχε της µετανάστευσης. Απλώς η φυσική επιλογή έδρασε 
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ευνοώντας από τα υπάρχοντα κληρονοµήσιµα χαρακτηριστικά εκείνο που προσέδιδε 
µεγαλύτερες πιθανότητες επιβίωσης στο φορέα του (ανοιχτόχρωµα κουνέλια όταν το έδαφος 
ήταν ανοιχτόχρωµο, σκουρόχρωµα κουνέλια, όταν το έδαφος ήταν σκουρόχρωµο). (σελ. 
130 σχολικού βιβλίου) 
 

Βασίλης Τασούλας 
Βιολόγος 

 


