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Στις ερωτήσεις 1-5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και
δίπλα του το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
1.

Τα κύτταρα που παράγουν ιντερφερόνες έχουν µολυνθεί από:
α. βακτήρια
β. ιούς
γ. πλασµώδια
δ. πρωτόζωα.
Μονάδες 5

2.

Η σύφιλη οφείλεται σε:
α. βακτήρια
β. πρωτόζωα
γ. µύκητες
δ. ιούς.
Μονάδες 5

3.

Ως καταναλωτές πρώτης τάξεως χαρακτηρίζονται:
α. τα σαρκοφάγα ζώα
β. τα βακτήρια και οι µύκητες
γ. τα φυτοφάγα ζώα
δ. οι αποικοδοµητές.
Μονάδες 5

4.

Το φυτοπλαγκτόν ανήκει:
α. στους παραγωγούς
β. στους καταναλωτές
γ. στους αποικοδοµητές
δ. στα πρωτόζωα.
Μονάδες 5

ΩΘΗΣΗ
1
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5.

Τα λοιµώδη νοσήµατα οφείλονται:
α. στην υπεριώδη ακτινοβολία
β. σε ακραίες τιµές θερµοκρασίας
γ. σε παθογόνους µικροοργανισµούς
δ. στη ρύπανση της ατµόσφαιρας.
Μονάδες 5
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1.

Τι είναι τα δερµατόφυτα;
Μονάδες 5

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Σελ. 13: “ Τα δερµατόφυτα αποτελούν…έντονο κνησµό.”

2.

Με ποιους τρόπους µεταδίδεται το AIDS;
Μονάδες 4

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Σελ. 47: “ Στον οργανισµό του ανθρώπου…σκευών φαγητού.”

3.

Να ορίσετε το φαινόµενο της αλλεργίας.
Μονάδες 5

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Σελ.41: “H ενεργοποίηση…αλλεργιογόνα.”

ΩΘΗΣΗ
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4.

Τι ονοµάζεται οικοσύστηµα;
Μονάδες 6

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Σελ.69: “ Η έννοια…µεταξύ τους.”

5.

Να αναφέρετε τις συνέπειες του φαινοµένου της όξινης βροχής.
Μονάδες 5

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Σελ. 107: “ Εξαιτιας του φαινοµένου…εξωτερικές επιφάνειές τους.”
Επίσης, συνέπεια της όξινης βροχής είναι η ερηµοποίηση των χερσαίων
οικοσυστηµάτων.
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Α.

Δύο οικολογικοί τρόποι εµπλουτισµού του εδάφους µε άζωτο είναι η χρήση των
περιττωµάτων των ζώων (κοπριά) και η αµειψισπορά. Να περιγράψετε τις
διεργασίες µε τις οποίες οι δύο αυτοί τρόποι συµβάλλουν στον εµπλουτισµό του
εδάφους σε νιτρικά ιόντα.
Μονάδες 16

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Σελ. 86
• Τα περιττώµατα των ζώων (κοπριά) περιέχουν οργανικές αζωτούχες
ενώσεις οι οποίες είναι προϊόντα του µεταβολισµού τους. Οι ουσίες αυτές
διασπώνται από τους αποικοδοµητές του εδάφους µέσα από µία διαδικασία
που καταλήγει στην παραγωγή αµµωνίας. Η αµµωνία που συγκεντρώνεται
στο έδαφος, υφιστάµενη τη δράση των νιτροποιητικών βακτηρίων του
εδάφους µετατρέπεται τελικά σε νιτρικά ιόντα τα οποία παραλαµβάνονται
από τα φυτά.
•Σελ. 86: ” H βιολογική αζωτοδέσµευση…και τα νουκλεϊκά οξέα.”
•Σελ. 88: “ Την ιδιότητα…να µην εξασθενεί. ”
ΠΡΟΣΟΧΗ: Δε θα αναφερθείτε στους ελεύθερους αζωτοδεσµευτικούς
οργανισµούς του εδάφους.
Β.

Η χρήση χηµικών λιπασµάτων οδηγεί στο φαινόµενο του ευτροφισµού. Να
εξηγήσετε το φαινόµενο αυτό.
Μονάδες 9
ΩΘΗΣΗ
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Σελ. 88: ”Mετά την…αστικών λυµάτων. ”
Σελ. 108: “ Όσον αφορά…πεθαίνουν από ασφυξία. “
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Ένας άνθρωπος µολύνεται από έναν ιό για πρώτη φορά. Το παρακάτω
διάγραµµα απεικονίζει τις συγκεντρώσεις αντιγόνων και αντισωµάτων αυτού
του ανθρώπου κατά τη διάρκεια της λοίµωξης.

1.

Ποια καµπύλη αντιστοιχεί στα αντιγόνα και ποια στα αντισώµατα;
Μονάδες 3
Να εξηγήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 10

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
1.

α) Η καµπύλη Α αντιστοιχεί στα αντιγόνα και η καµπύλη Β αντιστοιχεί στα
αντισώµατα.
β) Επειδή ο άνθρωπος µολύνεται για πρώτη φορά από τον ιό πρόκειται για
πρωτογενή ανοσοβιολογική απόκριση. Εποµένως, η παραγωγή των
αντισωµάτων θα πρέπει να αρχίζει λίγες µέρες µετά τη µόλυνση. Τη
συνθήκη αυτή ικανοποιεί η καµπύλη Β.
Μετά τη µόλυνση του οργανισµού η συγκέντρωση των ιών αυξάνεται
και αρχίζει να µειώνεται τη στιγµή που εµφανίζονται τα ειδικά για
αυτούς αντισώµατα.
Τα αντισώµατα συνδέονται µε τον ιό και τον εξουδετερώνουν, ενώ
παράλληλα συµβάλλουν στην αναγνώριση του µικροοργανισµού από
τα µακροφάγα µε σκοπό την ολοκληρωτική του καταστροφή.
ΩΘΗΣΗ
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2.

Πώς συµβάλλει ο πυρετός στην καταπολέµηση του ιού από τον οποίο
µολύνθηκε ο συγκεκριµένος άνθρωπος;
Μονάδες 6

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
α) Ο πυρετός παρεµποδίζει τη λειτουργία των ενζύµων των κυττάρων, µε
αποτέλεσµα
σε
περιπτώσεις
ιώσεων
να
αναστέλλεται
ο
πολλαπλασιασµός των ιών, καθώς οι ιοί χρησιµοποιούν τα ένζυµα
του κυττάρου-ξενιστή, για να πολλαπλασιαστούν.
β) Επιπλέον, ο πυρετός ενισχύει τη δράση των φαγοκυττάρων, στην
περίπτωση που ο ιός αντιµετωπίζεται και µε φαγοκυττάρωση.
3.

Στην περίπτωση που ο άνθρωπος αυτός µολυνθεί για δεύτερη φορά από τον
ίδιο ιό, να αναφέρετε ποια κύτταρα του ανοσοβιολογικού του µηχανισµού θα
ενεργοποιηθούν.
Μονάδες 6

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
• Β λεµφοκύτταρα µνήµης
• Κυτταροτοξικά Τ- λεµφοκύτταρα µνήµης
• Βοηθητικά Τ-λεµφοκύτταρα µνήµης
• Τ Κατασταλτικά λεµφοκύτταρα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΘΕΜΑ 1Ο
Χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες
ΘΕΜΑ 2Ο
Χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες. Απαιτεί απλή αναπαραγωγή γνώσεων
και καλύπτει και τις δύο διδακτικές ενότητες της εξεταστέας ύλης.
ΘΕΜΑ 3Ο
Απαιτεί κατανόηση των επιµέρους µηχανισµών του κύκλου του
αζώτου και δυνατότητα συνδυασµού γνώσεων.
ΘΕΜΑ 4Ο
Πρόβληµα που απαιτεί καλή γνώση του µηχανισµού της
ανοσοβιολογικής απόκρισης, κριτική και συνδυαστική ικανότητα
από το µαθητή. Δοκιµάζεται, επίσης, η ικανότητα του µαθητή να
ερµηνεύει την αντίστοιχη θεωρία µέσα από ένα διάγραµµα.
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Τα θέµατα καλύπτουν σηµαντικό τµήµα της ύλης. Καλά
προετοιµασµένοι µαθητές µπορούν να ανταποκριθούν µε επιτυχία
στα συγκεκριµένα θέµατα.
ΩΘΗΣΗ
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