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ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΤΜΗΜΑ:

ΘΕΜΑ 1Ο

Για τις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα του το
γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση :

1. Στα πρωτογενή λεμφικά όργανα ανήκει
α. ο σπλήνας
β. οι αμυγδαλές
γ. ο μυελός των οστών
δ. το πάγκρεας

Mονάδες 5

2. Η σύφιλη οφείλεται σε :
α. βακτήριο.
β. ιό.
γ. πρωτόζωο.
δ. μύκητα.

Mονάδες 5

3. Οι οργανισμοί ενός είδους που ζουν σε συγκεκριμένη περιοχή αποτελούν
α. έναν πληθυσμό.
β. ένα βιότοπο.
γ. μία βιοκοινότητα
δ. μία πυραμίδα

Mονάδες 5
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4. Το φυτοπλαγκτόν ανήκει:
α. στους παραγωγούς.
β. στους καταναλωτές.
γ. στους αποικοδομητές .
δ. στα πρωτόζωα

Mονάδες 5

5. Μεγάλες ποσότητες ανοσοσφαιρινών εκκρίνονται από:
α. φυσικά κύτταρα φονιάδες
β. μακροφάγα
γ. πλασματοκύτταρα
δ. βοηθητικά τα λεμφοκύτταρα

Mονάδες 5

ΘΕΜΑ 2Ο

Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:

1. Ποιες είναι οι πιθανές πορείες που μπορεί να ακολουθήσει το νερό που
πέφτει στην ξηρά;

Μονάδες 6

2. Ποιο είναι το κριτήριο, στις περισσότερες περιπτώσεις, για να
χαρακτηριστεί ένας ρύπος απειλή για το περιβάλλουν;

Μονάδες 5
3. Ένα από τα συμπτώματα με τα οποία εκδηλώνεται η φλεγμονή είναι ο
πόνος. Πού οφείλεται το σύμπτωμα αυτό;

Μονάδες 5

4. Να περιγράψετε τα δύο χαρακτηριστικά που κάνουν τους μηχανισμούς
ειδικής άμυνας να ξεχωρίζουν από αυτούς της μη ειδικής άμυνας.

Μονάδες 5
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5. Να αναφέρετε τρία διαφορετικά χαρακτηριστικά με βάση τα οποία οι ιοί
διακρίνονται σε κατηγορίες.

Μονάδες 4

ΘΕΜΑ 3Ο.

1. Να περιγράψετε τη χυμική ανοσία.
Μονάδες 7

2. Να αναφέρετε τους τρόπους με τους οποίους ένας οργανισμός μπορεί να
αντιμετωπίσει ένα ιό.

Μονάδες 6

3. Ποιες κατηγορίες μικροοργανισμών συμμετέχουν στον κύκλο του αζώτου
και ποιος ο ρόλος του καθενός;

Μονάδες 6

4. Ποιοι είναι οι πρωτογενείς και οι δευτερογενείς ρύποι του φωτοχημικού
νέφους και ποια είναι τα προβλήματα που προκαλούν στον άνθρωπο;

Μονάδες 6

ΘΕΜΑ 4Ο

Ένα άτομο έρχεται σε επαφή με ένα αντιγόνο για πρώτη φορά.

1. Να παραστήσετε μία γραφική παράσταση που θα απεικονίζει τη
συγκέντρωση των αντισωμάτων σε σχέση με το χρόνο για την παραπάνω
περίπτωση.( Μονάδες 3).Πώς ονομάζεται η συγκεκριμένη ανοσοβιολογική
απόκριση που θα απεικονίσετε στη γραφική παράσταση και γιατί έχει τη
συγκεκριμένη μορφή; ( Μονάδες 6)

2. Αν το συγκεκριμένο άτομο εμβολιαστεί για το αντιγόνο που αναφέρεται
παραπάνω, ποια μορφή θα έχει η γραφική παράσταση που θα απεικονίζει τη
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συγκέντρωση των αντισωμάτων σε σχέση με το χρόνο σε μία δεύτερη επαφή με
το ίδιο αντιγόνο; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας

( Μονάδες 8)

3. Τι είδος ανοσοβιολογικής απόκρισης αποτελεί η καμπύλη που
παριστάνεται στο ερώτημα 2;(Μονάδες 2). Ποιες είναι οι διαφορές που
υπάρχουν ανάμεσα στη συγκεκριμένη ανοσοβιολογική απόκριση και σε αυτή
που περιγράφεται στο ερώτημα 1;( Μονάδες 6)

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!


