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ΘΕΜΑ Ο  

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς 
προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση, 
η οποία συµπληρώνει σωστά την ηµιτελή πρόταση.   
 

1. Οι μικροοργανισμοί στους οποίους δεν υπάρχουν ριβοσώματα είναι 

α. οι μύκητες  

β. τα πρωτόζωα  

  γ. τα βακτήρια  

δ. οι ιοί  

  Μονάδες  5  

2. Τα Τ λεμφοκύτταρα διαφοροποιούνται από κύτταρα που παράγονται στο  

α. ήπαρ  

β. θύμο αδένα  

γ. νωτιαίο μυελό  

δ. μυελό των οστών  

                                                                                                               Μονάδες  5 

3. Σύμφωνα με τη θεωρία της εξέλιξης, η μικρότερη δυνατή μονάδα, στην οποία δρα η φυσική 
επιλογή είναι  

α. το γονίδιο  

β. το άτομο  

γ. ο πληθυσμός  

δ. το είδος                            

                                                                                                                     Μονάδες  5  
4. Η ανώτερη κοινή ταξινομική βαθμίδα των ειδών Canis aureus (τσακάλι) και Canis lupus 
(λύκος) είναι 



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

α. το γένος 
β. η οικογένεια 
γ. η τάξη 
δ. η κλάση  
                                                                                                                                                  Μονάδες  5 
 

5. Η διαδικασία με την οποία δεν επιστρέφει το διοξείδιο του άνθρακα από ένα 
οικοσύστημα στην ατμόσφαιρα  είναι η 
α. κυτταρική αναπνοή 
β. φωτοσύνθεση 
γ. αποικοδόμηση 
δ. καύση ορυκτών καυσίμων 

                                                                                                                                                   Μονάδες  5 
 

ΘΕΜΑ Ο  

Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:  

 

1. Με ποιο τρόπο εμποδίζεται η είσοδος ενός παθογόνου μικροοργανισμού που επιχειρεί να 
    εισβάλει στον οργανισμό μας μέσω της πεπτικής οδού;  

Μονάδες  8  

2. Να αναφέρετε με ποιο/ποιους τρόπο/τρόπους είναι δυνατό να προστατευτεί ένα 
     νεογέννητο από λοιμώξεις; 

Μονάδες  6  

3. Γιατί το νερό της βροχής είναι ελαφρά όξινο (έχει τιμή pH γύρω στο 5,6);  

Μονάδες  5  

4. Σε ένα απομονωμένο νησί βρέθηκαν ζωάκια που μοιάζουν πολύ με τα χάμστερ. Πως 
μπορούμε να διαπιστώσουμε αν τα ζωάκια αυτά ανήκουν στο ίδιο είδος με τα χάμστερ;  

Μονάδες  6 

ΘΕΜΑ Ο  

 

Η Pneumonocystis  carinii  είναι ένα πρωτόζωο που προκαλεί πνευμονία σε άτομα 
με αποδυναμωμένο αμυντικό μηχανισμό (ευκαιριακή λοίμωξη).  

 
1. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των πρωτοζώων;  

                                                                                                      Μονάδες 4  
  

2. Ποια άλλα παθογόνα μικρόβια που ανήκουν στην κατηγορία των πρωτοζώων γνωρίζετε; 
Ποια προβλήματα προκαλεί το καθένα στην υγεία του ανθρώπου;     



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                       Μονάδες  8 

3. Να αναφέρετε μια περίπτωση ατόμου που μπορεί να παρουσιάσει 
πνευμονία που οφείλεται σε Pneumonocystis  carinii  και να δικαιολογήσετε 
το λόγο που ο άνθρωπος αυτός είναι ευάλωτος σε  αυτήν την ευκαιριακή 
λοίμωξη.                                                                                   
                                                                                                     Μονάδες  8   
 

4. Ποια θεραπευτικά μέσα μπορούν να  χρησιμοποιηθούν στην περίπτωση του 
ασθενή που αναφέρατε παραπάνω;                                                                                                                 

                                                                                                              Μονάδες  5  
 

     

 

ΘΕΜΑ Ο  

Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται οι μετρήσεις της συγκέντρωσης ενός 
ραδιενεργού στοιχείου στους οργανισμούς ενός οικοσυστήματος ενός νησιού που 
βρίσκεται στο πεδίο πυρηνικών δοκιμών στον Ειρηνικό Ωκεανό.  
 
 

  
         

Οργανισμοί  

 

 

Συγκέντρωση 
ραδιενεργού 

στοιχείου (μg/Kg)  

 

 

       A                      
 

 

                     0,0003 

 

       B 
 

  

                     0,00003 

 

       Γ  
 

 

                     0,003 

 

       Δ  
 

 

                     0,3 

 

       Ε  
 

 

                     0,03 

 

       Ζ  

 

 

                     0,000003 

 
 
Α. Να φτιάξετε την τροφική αλυσίδα που αντιστοιχεί στους οργανισμούς αυτούς 

και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.  



ΑΡΧΗ 4ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 4ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

                                                                                                                 Μονάδες  7  
  

    Β. Να περιγράψετε τη/τις διαδικασία/διαδικασίες με την/τις  οποία/οποίες είναι 
δυνατό ένα μόριο αζώτου που βρίσκεται σε μία οργανική ένωση στον 
κορυφαίο καταναλωτή, να βρεθεί σε οργανική ένωση του παραγωγού αυτής 
της τροφικής αλυσίδας.  

                                                                                                                Μονάδες  8 
 
    Γ.  Να αναφέρετε τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των πρωτευόντων.  
 

                                                                                                                                                                       Μονάδες 7 
 
    Δ.  Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις σας σωστό ή λάθος:  

 

         α. Ο Αυστραλοπίθηκος ανήκει στην οικογένεια των ανθρωποειδών, όπως και   
             ο άνθρωπος.  
         β.  Ο Homo habilis  κατασκεύαζε και χρησιμοποιούσε εργαλεία, ντυνόταν με   
             δέρματα ζώων και ζούσε σε σπηλιές.  
         γ.  Οι άνθρωποι του Νεάντερνταλ ζούσαν ομαδικά, έθαβαν τους νεκρούς   
             τους, αλλά δεν είχαν την ικανότητα ομιλίας.  

 

                                                                                                                 Μονάδες 3  
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


