
Βιολογία Γενικής Παιδείας 
ΘΕΜΑ Α: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 
1. Οι οργανισμοί κάνουν κυτταρική αναπνοή για 

Α) να προμηθευτούν χρήσιμη ενέργεια  
Β) να παράγουν γλυκόζη  
Γ) να μετατρέψουν το άζωτο σε νιτρικά ιόντα  
Δ) όλα τα παραπάνω 

2. Όσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία του περιβάλλοντος : 
Α) τόσο συστέλλονται τα επιφανειακά αιμοφόρα αγγεία  
Β) τόσο αυξάνεται η έκκριση ιδρώτα 
Γ) τόσο μειώνεται ο όγκος του αίματος που φτάνει στα επιφανειακά αιμοφόρα αγγεία  
Δ) όλα τα προηγούμενα αληθεύουν 

3. Οι ιντερφερόνες εκκρίνονται: 
Α) από τα υγιή κύτταρα για να προστατεύσουν άλλα υγιή κύτταρα από τους ιούς  
Β) από μολυσμένα κύτταρα και αφού απορροφηθούν από υγιή κύτταρα, ενεργοποιούν την παρα-
γωγή άλλων πρωτεϊνών που εμποδίζουν τον πολλαπλασιασμό των ιών  
Γ) από μολυσμένα κύτταρα και αφού απορροφηθούν από υγιή κύτταρα, αποτρέπουν την μόλυνση 
από ιούς.    
Δ) από υγιή κύτταρα και αφού απορροφηθούν από μολυσμένα κύτταρα, ενεργοποιούν την παρα-
γωγή άλλων πρωτεϊνών που εμποδίζουν τον πολλαπλασιασμό των ιών 

4. Στην περίπτωση φλεγμονής, το οίδημα οφείλεται : 
Α) στον τραυματισμό  των απολήξεων των νευρικών αγγείων  
Β) στην εντονότερη κυκλοφορία του αίματος στην περιοχή  
Γ) στην διάχυση του πλάσματος του αίματος από τα αιμοφόρα αγγεία στους γύρω ιστούς   
Δ) στα φαγοκύτταρα  

5. Τι δεν χρειάζονται οι παραγωγοί για να τραφούν άμεσα; 
Α) άλλους οργανισμούς  
Β) ανόργανα υλικά   
Γ) ηλιακή ενέργεια  
Δ) όλα τα προηγούμενα 

ΘΕΜΑ Β  
Να σημειώσετε με ένα + στον επόμενο πίνακα ποιες από τις ουσίες που δίνονται είναι θεωρητικά 
κατάλληλες για την αντιμετώπιση των νοσημάτων που αναφέρονται. Να δώσετε ένα σύντομο ορισμό 
για κάθε μια από αυτές τις ουσίες                                          

ΝΟΣΗΜΑ Αντιβιοτικά Εμβόλια Ιντερφερόνες Οροί 

AIDS     

ΓΟΝΟΡΡΟΙΑ     

ΕΛΟΝΟΣΙΑ     

ΕΡΠΗΤΑΣ     

ΘΗΛΩΜΑΤΑ     

ΚΑΝΤΙΝΤΙΑΣΗ     

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΧΛΑΜΥ-
ΔΙΑ 

    

ΣΥΦΙΛΗ      

ΧΟΛΕΡΑ     

 
ΘΕΜΑ Γ 
1. Να περιγράψετε την ατμοσφαιρική αζωτοδέσμευση. Ποια είναι η διαφορά της από την βιολογική ; 
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2. Να ταξινομήσετε τα επόμενα γεγονότα με την σειρά που παρατηρούνται μετά την προσβολή του 
οργανισμού από ένα παθογόνο βακτήριο:α) ενεργοποίηση Β-λεμφοκυττάρων, β) ενεργοποίηση Τ-  
βοηθητικών, γ) ενεργοποίηση Τ- κατασταλτικών, δ) ενεργοποίηση μακροφάγων ε) παραγωγή Β-
μνήμης, στ)  παραγωγή πλασματοκυττάρων, ζ) παραγωγή Τ- μνήμης. 

3. Ποιες απώλειες κατά τη ροή της ενέργειας στα τροφικά επίπεδα είναι χρήσιμες για τους άλλους 
οργανισμούς; 

4. Πάνω σε τι επιδρά η φυσική επιλογή; Γιατί δεν αποτελούν τα μεμονωμένα άτομα τη μονάδα της 
εξέλιξης;  

AΠΑΝΤΗΣΕΙΣ: ΘΕΜΑ Α:  1Α, 2Β, 3Β, 4Γ, 5Α 
ΘΕΜΑΒ: 

ΝΟΣΗΜΑ Αντιβιοτικά Εμβόλια Ιντερφερόνες Οροί 

AIDS  + + + 

ΓΟΝΟΡΡΟΙΑ + +  + 

ΕΛΟΝΟΣΙΑ + +  + 

ΕΡΠΗΤΑΣ  + + + 

ΘΗΛΩΜΑΤΑ  + + + 

ΚΑΝΤΙΝΤΙΑΣΗ + +  + 

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΧΛΑΜΥ-
ΔΙΑ 

+ +  + 

ΣΥΦΙΛΗ  + +  + 

ΧΟΛΕΡΑ + +  + 

ΘΕΜΑ Γ 
1) Η ατμοσφαιρική αζωτοδέσμευση γίνεται με την παροχή ενέργειας από τις ηλεκτρικές εκκενώσεις 
(αστραπές, κεραυνοί), όταν το μοριακό άζωτο (μη αξιοποιήσιμη από τους παραγωγούς μορφή) αντιδρά 
με τους υδρατμούς της ατμόσφαιρας και σχηματίζει αμμωνία και με το οξυγόνο σχηματίζει νιτρικά 
ιόντα. Αντίθετα η βιολογική αζωτοδέσμευση γίνεται από ελεύθερους ή συμβιωτικούς μικροοργανι-
σμούς (αζωτοδεσμευτικά βακτήρια). Επίσης με την ατμοσφαιρική αζωτοδέσμευση παρέχεται το 10% 
της αξιοποιήσιμης μορφής αζώτου, ενώ με την βιολογική παρέχεται το 90%. 
2)  ενεργοποίηση μακροφάγων, ενεργοποίηση Τ-βοηθητικών, ενεργοποίηση Β- λεμφοκυττάρων, πα-
ραγωγή πλασματοκυττάρων, παραγωγή Β-μνήμης, παραγωγή Τ-μνήμης, ενεργοποίηση Τ-
κατασταλτικών. 
3) Κατά την ροή της ενέργειας παρατηρούνται απώλειες, διότι α) ένα μέρος της παίρνει μη αξιοποιή-
σιμες μορφές  β) δεν τρώγονται όλοι οι οργανισμοί γ) ορισμένοι πεθαίνουν ένα μέρος της οργανικής 
ύλης αποβάλλεται με τα κόπρανα. Από τα προηγούμενα οι οργανισμοί χρειάζονται χημική ενέργεια για 
να επιβιώσουν και μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι νεκροί οργανισμοί και η οργανική ύλη που απο-
βάλλεται με τα κόπρανα από τους αποικοδομητές. 
4) Σύμφωνα με την θεωρία της εξέλιξης η φυσική επιλογή δρα στον πληθυσμό και γι’ αυτό ο πληθυ-
σμός αντιπροσωπεύει την μικρότερη δυνατή μονάδα που μπορεί να εξελιχθεί. Επειδή η φυσική επιλο-
γή περιλαμβάνει αλληλεπιδράσεις στα μεμονωμένα άτομα και το περιβάλλον τους φαίνεται λογικό τη 
μονάδα της εξέλιξης να αποτελούν τα μεμονωμένα άτομα και όχι οι πληθυσμοί. Ωστόσο ένα μεμονω-
μένο άτομο μπορεί να εμφανίσει ένα το πολύ νέο χαρακτηριστικό εξαιτίας είτε μιας μεταβολής του 
γενετικού του υλικού( μετάλλαξη), είτε της επίδρασης του περιβάλλοντος (επίκτητο γνώρισμα). Όμως 
η εξέλιξη απαιτεί συσσώρευση πολλών νέων χαρακτηριστικών τα οποία πρέπει να μπορούν να κληρο-
νομούνται και να εδραιωθούν στις διαδοχικές γενιές των πληθυσμών  χάρη στη δράση της φυσικής 
επιλογής. 
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