
 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 14 ΜΑΪΟΥ 2011 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. β, Α2. γ, Α3. δ, Α4. α, Α5. γ 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Σελ. 131 σχολικού βιβλίου τη στήλη με τη θεωρία του Δαρβίνου: «Στο φυλογενετικό δέντρο των … 
χαρακτηριστικό του είδους τους.» 

Β2. Σελ. 121 -122 σχολικού βιβλίου: «Το είδος περιλαμβάνει το σύνολο των διαφορετικών πληθυσμών … σελ. 
122 … όταν δύο οργανισμοί έχουν κοινά μορφολογικά και βιοχημικά χαρακτηριστικά, ομαδοποιούνται στο ίδιο 
είδος». 

Β3. Η λυσοζύμη είναι ένα ένζυμο που διασπά το κυτταρικό τοίχωμα των βακτηρίων και περιέχεται στον 
ιδρώτα. Η λυσοζύμη έχει βακτηριοκτόνο δράση, βρίσκεται σε μεγάλες ποσότητες στα δάκρυα και στο σάλιο 
και προστατεύει το βλεννογόνο του επιπεφυκότα και της στοματικής κοιλότητας αντίστοιχα. 

Β4. Σελ. 107 σχολικού βιβλίου: «Η ηφαιστειακή δραστηριότητα … ή στο χαλάζι», «Στις περιοχές όμως στις 
οποίες η ατμόσφαιρα … η τιμή του pH της μπορεί να πέσει αρκετά κάτω από το 5». 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Αφού σε κάθε μία κάμπια παρασιτούν 500 πρωτόζωα ο συνολικός αριθμός πρωτόζωων θα είναι 
10000 500 5000000× = . 

πρωτόζωα 
κάμπιες 
πεύκα 

Σελ.  77 σχολικού βιβλίου: «Οι τροφικές πυραμίδες πληθυσμού … πληθυσμό των κατώτερων». Μια τέτοια 
τροφική πυραμίδα χαρακτηρίζεται ως ανεστραμμένη. 

Γ2. Έχει υπολογιστεί ότι μόνο το 10% περίπου της ενέργειας ενός τροφικού επιπέδου περνάει στο επόμενο. 
Συνεπώς αφού η ενέργεια που περιέχεται στο τροφικό επίπεδο των καμπιών είναι 50.000 kJ, η ενέργεια στο 

τροφικό επίπεδο των πρωτόζωων θα είναι: 10 50000 5000
100

Kj Kj× = . 

Το 10% της ενέργειας που περιέχεται στο τροφικό επίπεδο των πεύκων περνάει στο τροφικό επίπεδο των 

καμπιών. Συνεπώς θα έχουμε: 10 10050000 50000 500000
100 10ύ ύ ύKj Kj Kjπε κων πε κων πε κωνΕ × = ⇒ Ε = × ⇒ Ε = . 

(Κj) 

πρωτόζωα 
κάμπιες 
πεύκα 

5.000.000 
10.000 

5 

5.000 
50.000 
500.000 



Σελ. 77 σχολικού βιβλίου: «Η ενέργεια, με τη μορφή της χημικής … με τα κόπρανα, τα οποία 
αποικοδομούνται».  

Γ3. Σελ. 86 σχολικού βιβλίου: «Τα φυτά χρησιμοποιούν τα νιτρικά ιόντα … μετατρέπεται τελικά σε νιτρικά 
ιόντα.».  

 ΘΕΜΑ Δ 

Δ1. Σελ. 37 σχολικού βιβλίου:  
Στάδιο 2ο  
α. Ενεργοποίηση των Β-λεμφοκυττάρων (χυμική ανοσία). «Σ’ αυτό το στάδιο … σελ. 38 … και το 
εξουδετερώνουν».  
β. Ενεργοποίηση κυτταροτιξικών Τ-λεμφοκυττάρων (κυτταρική ανοσία). «Παράλληλα με την ενεργοποίηση … 
σελ. 39 … με το ίδιο αντιγόνο». 

Δ2. Σελ. 37 σχολικού βιβλίου: 
Στάδιο 1ο  
Ενεργοποίηση των βοηθητικών Τ-λεμφοκυττάρων. «Αρχικά, με την εμφάνισή του … βοηθητικά  Τ-
λεμφοκύτταρα». 
Σελ. 32 σχολικού βιβλίου: Τα μακροφάγα εγκαθίστανται στους ιστούς και ενεργοποιούνται μετά την εμφάνιση 
ενός παθογόνου μικροοργανισμού στο εσωτερικό του οργανισμού μας. 
Σελ. 36 σχολικού βιβλίου: Η σύνδεση αντιγόνου – αντισώματος βοηθάει στην αναγνώριση του 
μικροοργανισμού από τα μακροφάγα με σκοπό την ολοκληρωτική του καταστροφή. 

Δ3. Η καμπύλη α στο παραπάνω διάγραμμα αντιστοιχεί στην χορήγηση εμβολίου, διότι ξεκινάμε από υψηλή 
συγκέντρωση αντιγόνων τα οποία με την πάροδο του χρόνου μειώνονται.  
Το εμβόλιο περιέχει νεκρούς ή εξασθενημένους μικροοργανισμούς ή τμήματά τους (τεχνητός τρόπος).  
Το εμβόλιο, όπως θα έκανε και ο ίδιος ο μικροοργανισμός, ενεργοποιεί τον ανοσοβιολογικό μηχανισμό, για να 
παραγάγει αντισώματα και κύτταρα μνήμης.  
Το άτομο που εμβολιάζεται δεν εμφανίζει συνήθως τα συμπτώματα της ασθένειας και φυσικά δεν τη μεταδίδει.  
Η καμπύλη β παρουσιάζει την μεταβολή της συγκέντρωσης των αντισωμάτων κατά την διάρκεια της 
πρωτογενούς ανοσοβιολογικής απόκρισης, διότι η παραγωγή των αντισωμάτων δεν είναι άμεση άλλα ξεκινάει 
περίπου 4 ημέρες μετά τη μόλυνση. 


