
Προτεινόμενα Θζματα Βιολογίασ  
Γενικισ Παιδείασ 

Θέμα Α 
Α1. Τα μονοκφτταρα αποτελοφν κατθγορία: 
    α. Λεμφοκυττάρων 
    β. Μακροφάγων 
    γ. Φαγοκυττάρων 
    δ. Αντιςωμάτων 
Α2. Ενεργθτικι τεχνθτι ανοςία επιτυγχάνεται με: 
   α. Τθ μεταφορά αντιςωμάτων δια μζςου του πλακοφντα 

β. Τον εμβολιαςμό 
γ. Τον ορό αντιςωμάτων 
δ. Τθ μεταφορά μακροφάγων 

Α3. Η λυςοηφμθ: 
α. Αναςτζλλει τθ ςφνκεςθ του κυτταρικοφ τοιχϊματοσ των μικροβίων 
β. Καταςτρζφει το κυτταρικό τοίχωμα των βακτθρίων 
γ. Παρεμποδίηει τον πολλαπλαςιαςμό των ιϊν 
δ. Αποτελείται από 3 πρωτεΐνεσ 

Α4. Κατά τθ μόλυνςθ ενόσ οργανιςμοφ από βακτιριο δεν ενεργοποιοφνται: 
α. Τα Β λεμφοκφτταρα 
β. Τα μακροφάγα 
γ. Τα κυτταροτοξικά Τ-λεμφοκφτταρα 
δ. Τα βοθκθτικά Τ-λεμφοκφτταρα 

Α5. Το ςυμπλιρωμα ενεργοποιείται μετά: 
α. Τθ ςφνδεςθ του αντιγόνου με τα κυτταροτοξικά Τ-λεμφοκφτταρα 
β. Τθ ςφνδεςθ αντιγόνου - αντιςϊματοσ 
γ. Τθν είςοδο των αντιςωμάτων ςτον οργανιςμό 
δ. Τθν ζκκριςθ ιντερφερόνθσ 

 

Θέμα Β 
Β1. Να περιγράψετε τα χαρακτθριςτικά του Homo sapiens neanderthalensis.  

 
Β2.  
i. Να αναφζρετε τουσ παράγοντεσ που διαμορφϊνουν τθν εξελικτικι πορεία.  

ii. Να αναφζρετε τα δεδομζνα που οδιγθςαν ςτθν επαναδιατφπωςθ τθσ κεωρίασ του 
Δαρβίνου.  

iii. Να περιγράψετε ζνα μοντζλο ειδογζνεςθσ.  
 

Β3. Μετριςεισ που πραγματοποιικθκαν ςε ζνα οικοςφςτθμα ζδειξαν ότι θ ςυγκζντρωςθ DDT 
ςτουσ ιςτοφσ των καταναλωτϊν 2θσ τάξθσ ιταν 70mg/Kg. Να εξθγιςετε ποια κα είναι θ 
αναμενόμενθ ςυγκζντρωςθ DDT ςτουσ ιςτοφσ των καταναλωτϊν 3θσ τάξθσ αυτοφ του 
οικοςυςτιματοσ.  
 
Β4. Είναι γνωςτό ότι τα οικοςυςτιματα διακζτουν μθχανιςμοφσ αυτορρφκμιςθσ για να 
επαναφζρουν τθν ιςορροπία κάκε φορά που αυτι διαταράςςεται. Να αναφζρετε 2 
παραδείγματα μθχανιςμϊν αυτορρφκμιςθσ.  

 



Θέμα Γ 

 
 

Θέμα Δ 

 
Η βιοκοινότθτα ενόσ υποκετικοφ οικοςυςτιματοσ περιλαμβάνει τουσ πλθκυςμοφσ Α, Β, Γ, Δ 
και Ε οι οποίοι αποτελοφν τροφικι αλυςίδα. 
 

ΕΙΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕΣΗ ΜΑΖΑ ΑΤΟΜΟΥ 

Α 200 5 kg 

Β 1.000 0,001 kg 

Γ 4 2.500 kg 

Δ 100.000 0,0001 kg 

Ε 400 0,25 kg 

 
Δ1. Χρθςιμοποιϊντασ τα ςτοιχεία του πίνακα να κατατάξετε τουσ οργανιςμοφσ ςε τροφικά 
επίπεδα. 
Δ2. Να ςχεδιάςετε τθν τροφικι πυραμίδα πλθκυςμοφ του οικοςυςτιματοσ και να 
αιτιολογιςετε. 
Δ3. Να ςχεδιάςετε τθν τροφικι πυραμίδα βιομάηασ του οικοςυςτιματοσ και να 
αιτιολογιςετε. 
Δ4. Να ςχεδιάςετε τθν τροφικι πυραμίδα ενζργειασ δεδομζνου ότι ςε κάκε κιλό βιομάηασ 
εμπεριζχεται ενζργεια 40Kjoules. 
Δ5. Στο οικοςφςτθμα διοχετεφτθκε μθ βιοδιαςπϊμενο εντομοκτόνο. Μερικοφσ μινεσ 
αργότερα θ ςυγκζντρωςθ του εντομοκτόνου ςτον Γ ιταν 5mg/Kg. Να υπολογίςετε τθ 
ςυγκζντρωςθ του εντομοκτόνου ςτουσ υπόλοιπουσ οργανιςμοφσ και να αιτιολογιςετε τθν 
απάντθςι ςασ. 
 

Επιμέλεια: Τσιουπλής Νίκος 


