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ΘΕΜΑ 1ο
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 τη φράση που συµπληρώνει
σωστά την ηµιτελή πρόταση.
1. Το πρωτόζωο που προκαλεί την ασθένεια του ύπνου
είναι …
α. το πλασµώδιο.
β. το τοξόπλασµα.
γ. το τρυπανόσωµα.
δ. η αµοιβάδα.
Μονάδες 5
2. Αντισώµατα παράγονται από τα …
α. Τ - λεµφοκύτταρα.
β. Β - λεµφοκύτταρα.
γ. ουδετερόφιλα.
δ. µακροφάγα.
Μονάδες 5
3. Αυτοάνοσο νόσηµα είναι η …
α. πολιοµυελίτιδα.
β. γονόρροια.
γ. ρευµατοειδής αρθρίτιδα.
δ. πνευµονική καντιντίαση.
Μονάδες 5
4. Οι οργανισµοί µιας περιοχής που ανήκουν στο ίδιο είδος
αποτελούν …
α. ένα οικοσύστηµα.
β. ένα βιότοπο.
γ. µία βιοκοινότητα.
δ. έναν πληθυσµό.
Μονάδες 5
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5. Τα φυτά προσλαµβάνουν το άζωτο από το έδαφος µε τη
µορφή …
α.

µοριακού αζώτου.

β.

ουρίας.

γ.

αµµωνίας.

δ.

νιτρικών ιόντων.
Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 2ο
Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:
1. Ποιες ουσίες παράγονται από τους αδένες του δέρµατος
και ποια η δράση τους;
Μονάδες 7
2. Ποια είναι η επιρροή του θορύβου στην υγεία του
ανθρώπου;
Μονάδες 6
3. Ποια είναι τα «κριτήρια του Κοχ»;
Μονάδες 6
4. Ποιες είναι οι πιθανές πορείες που είναι δυνατόν να
ακολουθήσει το νερό που πέφτει στην ξηρά;
Μονάδες 6
ΘΕΜΑ 3ο
Το σύνδροµο της επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας
(AIDS) το οποίο προκαλείται από τον ιό HIV, αποτελεί έναν
από τους µεγαλύτερους κινδύνους για την παγκόσµια υγεία.
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1. Ποια είδη κυττάρων του ανθρώπου προσβάλλει ο ιός HIV
(Μονάδες 6) και για ποιό λόγο προσβάλλει αυτά (Μονάδες 2);
Μονάδες 8
2. Πώς (Μονάδες 4) και πότε γίνεται η διάγνωση του HIV
(Μονάδες 2);
Μονάδες 6
3. Με ποιους τρόπους επιµηκύνεται αρκετά ο χρόνος
επιβίωσης των ασθενών µε AIDS;
Μονάδες 6
4. Είναι δυνατόν να αντιµετωπισθεί ο ιός HIV σήµερα µε
εµβολιασµό (Μονάδα 1); Να δικαιολογήσετε την
απάντησή σας (Μονάδες 4).
Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 4ο
Σε ένα αυτότροφο υδάτινο οικοσύστηµα µελετήθηκαν
τέσσερα είδη οργανισµών Α, Β, Γ, ∆, οι οποίοι σχηµατίζουν
µία τροφική αλυσίδα. Κάθε ένα από τα διαφορετικά είδη
οργανισµών αποτελεί ένα τροφικό επίπεδο. Όλοι οι
οργανισµοί
κάθε
τροφικού
επιπέδου
τρέφονται
αποκλειστικά µε οργανισµούς του προηγούµενου τροφικού
επιπέδου. Από µετρήσεις που έγιναν στο παραπάνω
οικοσύστηµα βρέθηκε µικρή συγκέντρωση εντοµοκτόνου
DDT στο τροφικό επίπεδο των παραγωγών και πολύ
µεγαλύτερη συγκέντρωση DDT στο τροφικό επίπεδο των
καταναλωτών τρίτης τάξης.
Η βιοµάζα στο τροφικό επίπεδο των οργανισµών Α είναι
1.000 Κg, των οργανισµών Β είναι 100.000 Κg, των
οργανισµών Γ είναι 1.000.000 Κg και των οργανισµών ∆
είναι 10.000 Κg.
1. Ποιο είδος οργανισµών είναι παραγωγοί, καταναλωτές
πρώτης τάξης, καταναλωτές δεύτερης τάξης και
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καταναλωτές
τρίτης
τάξης
(Μονάδες
αιτιολογήσετε την απάντησή σας (Μονάδες 4).

4);

Να

Μονάδες 8
2.

Εάν η ενέργεια που περιέχεται στο τροφικό επίπεδο των
παραγωγών
είναι 4 ⋅ 10 8 KJ, να υπολογίσετε την
ενέργεια που χάνεται µεταξύ δευτέρου και τρίτου
τροφικού επιπέδου (Μονάδες 5), αναφέροντας τους
λόγους στους οποίους οφείλονται οι απώλειες αυτής της
ενέργειας (Μονάδες 6).
Μονάδες 11

3.

Πώς εξηγείται η αύξηση στη συγκέντρωση του DDT στο
τροφικό επίπεδο των καταναλωτών τρίτης τάξης σε
σχέση µε τη µικρή συγκέντρωση DDT στο τροφικό
επίπεδο των παραγωγών;
Μονάδες 6

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά (ηµεροµηνία,
εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα να µην τα αντιγράψετε στο
τετράδιο.
Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των
φωτοαντιγράφων, αµέσως µόλις σας παραδοθούν. Καµιά άλλη
σηµείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο
και τα φωτοαντίγραφα.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα.
Κάθε απάντηση τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή.
∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των
φωτοαντιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10.00.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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