
Προηεινόμενα Θέμαηα Βιολογίας Γενικής Παιδείας 
 
Θέμα Α 
Α1. Τα μονοκύηηαρα αποηελούν καηεγορία: 
Α. Λεκθνθπηηάξσλ 
Β. Μαθξνθάγσλ 
Γ. Φαγνθπηηάξσλ 
Γ. Αληηζσκάησλ 
 
Α2. Δνεργεηική ηετνεηή ανοζία επιησγτάνεηαι με: 
Α. Σε κεηαθνξά αληηζσκάησλ δηα κέζνπ ηνπ πιαθνύληα 
Β. Σνλ εκβνιηαζκό 
Γ. Σνλ νξό αληηζσκάησλ 
Γ. Σε κεηαθνξά καθξνθάγσλ 
 
Α3. Η λσζοδύμε: 
Α. Αλαζηέιιεη ηε ζύλζεζε ηνπ θπηηαξηθνύ ηνηρώκαηνο ησλ κηθξνβίσλ 
Β. Καηαζηξέθεη ην θπηηαξηθό ηνίρσκα ησλ βαθηεξίσλ 
Γ. Παξεκπνδίδεη ηνλ πνιιαπιαζηαζκό ησλ ηώλ 
Γ. Απνηειείηαη από 3 πξσηεΐλεο 
 
Α4. Καηά ηε μόλσνζε ενός οργανιζμού από βακηήριο δεν 
ενεργοποιούνηαι: 
Α. Σα Β ιεκθνθύηηαξα 
Β. Σα καθξνθάγα 
Γ. Σα θπηηαξνηνμηθά Σ-ιεκθνθύηηαξα 
Γ. Σα βνεζεηηθά Σ-ιεκθνθύηηαξα 
 
Α5. Το ζσμπλήρωμα ενεργοποιείηαι μεηά: 
Α. Σε ζύλδεζε ηνπ αληηγόλνπ κε ηα θπηηαξνηνμηθά Σ-ιεκθνθύηηαξα 
Β. Σε ζύλδεζε αληηγόλνπ - αληηζώκαηνο 
Γ. Σελ είζνδν ησλ αληηζσκάησλ ζηνλ νξγαληζκό 
Γ. Σελ έθθξηζε ηληεξθεξόλεο 
 
 
Θέμα Β 
 
Β1. Να πεξηγξάςεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Homo sapiens neanderthalensis.  
Β2.  i. Να αλαθέξεηε ηνπο παξάγνληεο πνπ δηακνξθώλνπλ ηελ εμειηθηηθή 

πνξεία.  
ii. Να αλαθέξεηε ηα δεδνκέλα πνπ νδήγεζαλ ζηελ επαλαδηαηύπσζε ηεο 
ζεσξίαο ηνπ Γαξβίλνπ.  

iii. Να πεξηγξάςεηε έλα κνληέιν εηδνγέλεζεο.  
Β3. Μεηξήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε έλα νηθνζύζηεκα έδεημαλ όηη ε 
ζπγθέληξσζε DDT ζηνπο ηζηνύο ησλ θαηαλαισηώλ 2εο ηάμεο ήηαλ 70mg/Kg. 
Να εμεγήζεηε πνηα ζα είλαη ε αλακελόκελε ζπγθέληξσζε DDT ζηνπο ηζηνύο 
ησλ θαηαλαισηώλ 3εο ηάμεο απηνύ ηνπ νηθνζπζηήκαηνο.  
Β4. Δίλαη γλσζηό όηη ηα νηθνζπζηήκαηα δηαζέηνπλ κεραληζκνύο 
απηνξξύζκηζεο γηα λα επαλαθέξνπλ ηελ ηζνξξνπία θάζε θνξά πνπ απηή 
δηαηαξάζζεηαη. Να αλαθέξεηε 2 παξαδείγκαηα κεραληζκώλ απηνξξύζκηζεο.  



 
 
Θέμα Γ 
Έρεηε ζηε δηάζεζε ζαο 8 νξγαληζκνύο πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθά είδε. Αλ 
γλσξίδεηε όηη:  

o Οη νξγαληζκνί 1 – 2 – 3 – 4 – 6 – 7 – 8 αλήθνπλ ζηελ ίδηα θιάζε, 
o Οη νξγαληζκνί 1 – 4 αλήθνπλ ζην ίδην γέλνο, 
o Οη νξγαληζκνί 1 – 2 – 3 – 4 – 6 αλήθνπλ ζηελ ίδηα ηάμε, 
o Όινη νη νξγαληζκνί αλήθνπλ ζην ίδην θύιν, 
o Οη νξγαληζκνί 1 – 4 αλήθνπλ ζηελ ίδηα νηθνγέλεηα, 
o Οη νξγαληζκνί 2 – 3 – 6 αλήθνπλ ζηελ ίδηα νηθνγέλεηα, 

Να ζρεδηάζεηε ην θπινγελεηηθό δέληξν ησλ νξγαληζκώλ. 

 

 
Θέμα Γ 
 
Ζ βηνθνηλόηεηα ελόο ππνζεηηθνύ νηθνζπζηήκαηνο πεξηιακβάλεη ηνπο 
πιεζπζκνύο Α, Β, Γ, Γ θαη Δ νη νπνίνη απνηεινύλ ηξνθηθή αιπζίδα. 
 

ΔΗΓΟ ΑΡΗΘΜΟ ΑΣΟΜΩΝ ΜΔΖ ΜΑΕΑ ΑΣΟΜΟΤ 

Α 200 5 kg 

Β 1.000 0,001 kg 

Γ 4 2.500 kg 

Γ 100.000 0,0001 kg 

Δ 400 0,25 kg 

 
Γ1. Υξεζηκνπνηώληαο ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα λα θαηαηάμεηε ηνπο 
νξγαληζκνύο ζε ηξνθηθά επίπεδα. 
Γ2. Να ζρεδηάζεηε ηελ ηξνθηθε ππξακίδα πιεζπζκνύ ηνπ νηθνζπζηήκαηνο θαη 
λα αηηηνινγηζεηε. 
Γ3. Να ζρεδηάζεηε ηελ ηξνθηθε ππξακίδα βηνκαδαο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο θαη 
λα αηηηνινγηζεηε. 
Γ4. Να ζρεδηάζεηε ηελ ηξνθηθε ππξακίδα ελέξγεηαο δεδνκέλνπ όηη ζε θάζε 
θηιό βηνκάδαο εκπεξηέρεηαη ελέξγεηα 40Kjoules. 
Γ5. ην νηθνζύζηεκα δηνρεηεύηεθε κε βηνδηαζπώκελν εληνκνθηόλν. Μεξηθνύο 
κήλεο αξγόηεξα ε ζπγθέληξσζε ηνπ εληνκνθηόλνπ ζηνλ Γ ήηαλ 5mg/Kg. Να 
ππνινγίζεηε ηε ζπγθέληξσζε ηνπ εληνκνθηόλνπ ζηνπο ππόινηπνπο 
νξγαληζκνπο θαη λα αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 
 
 
 
Δπιμέλεια: Τζιοσπλής Νίκος 


