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ΘΕΜΑ 1ο 

Σημειώστε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

1. Ουσίες που επηρεάζουν το κυτταρικό τοίχωμα των βακτηρίων είναι: 

α. λυσοζύμη και βλέννα 

β. πενικιλίνη και βλέννα 

γ. λυσοζύμη και πενικιλίνη 

δ. ιντερφερόνες και πενικιλίνη 

2. Τα β-οηθητικά Τ λεμφοκύτταρα  

α. παράγουν αντισώματα  

β. δρουν με φαγοκυττάρωση.  

γ. ενεργοποιούνται από τα μακροφάγα  

δ. είναι παράγοντες που εμποδίζουν την είσοδο των μικροοργανισμών 

3. Ως αυτότροφο οικοσύστημα  μπορεί να θεωρηθεί: 

α. μία βαθιά σπηλιά 

β. ένα λιβάδι 

γ. ο βυθός των ωκεανών 

δ. μία πόλη με μεγάλο πληθυσμό 

4. Οι οργανισμοί που δεν φωτοσυνθέτουν χαρακτηρίζονται ως: 

α. ετερότροφοι 

β. αυτότροφοι 

γ. αποικοδομητές 

δ. καταναλωτές 

5. Το τροφικό επίπεδο που τοποθετείται στη βάση μιας τροφικής πυραμίδας, είναι αυτό:  

α. των παραγωγών 

β. των καταναλωτών πρώτης τάξης 

γ. των καταναλωτών δεύτερης τάξης  

δ. των καταναλωτών τρίτης τάξης.  

         (25 μονάδες) 

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ :  ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ /Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΡΙΝΑ) 
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ΘΕΜΑ 2ο. 

 Α. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για τη διατήρηση των οικοσυστημάτων;  

(14 μονάδες) 

Β. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα με (+ ) γι αυτά που ισχύουν και με (–) γι αυτά που δεν 

ισχύουν: (11 μονάδες) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 3ο 

 

Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται η ανοσοβιολογική απόκριση ενός ατόμου που μολύνθηκε από 3 

μικροοργανισμούς : χλαμύδια, το πλασμώδιο και έναν  μικροοργανισμό που προκαλεί κοινό 

κρυολόγημα  Το άτομο είχε στο παρελθόν εμβολιαστεί κατά της ελονοσίας. Ο μικροοργανισμός που 

προκαλεί το κοινό κρυολόγημα έχει περίοδο επώασης 4-5 ημέρες, ενώ τα χλαμύδια έχουν χρόνο 

επώασης μεγαλύτερο από 10 ημέρες. 

α. Ποια καμπύλη αντιστοιχεί σε κάθε μικρόβιο και τι είδους ανοσοβιολογική απόκριση κάνει το 

άτομο αυτό για καθένα από τα τρία μικρόβια; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (10 μονάδες) 

β. Με ποιον ή ποιους τρόπους είναι δυνατόν να μεταδόθηκε στο άτομο αυτό από α) τα χλαμύδια β)το 

πλασμώδιο; ( 5 μονάδες) 

γ. Στο αίμα του ατόμου ανιχνεύθηκε μεγάλος αριθμός Τ κυτταροτοξικών λεμφοκυττάρων. Ποιος ή 

ποιοι από τους τρεις μικροοργανισμούς προκάλεσαν την ενεργοποίηση των κυττάρων αυτών;  

(5 μονάδες). Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. ( 5 μονάδες). 

 

 

 

Κύτταρα του 

ανοσοποιητικού 

συστήματος  

Είναι 

λεμφοκύτταρα 

Συμμετέχουν 

στην ειδική 

άμυνα 

Είναι 

φαγοκύτταρα 

Η δράση τους 

συνιστά την 

κυτταρική ανοσία 

Β-κύτταρα μνήμης      

Τ-κατασταλτικά      

Μακροφάγα     

Πλασματοκύτταρα     

Τ- κυτταροτοξικά     
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ΘΕΜΑ 4 

Σ’ ένα οικοσύστημα καταγράφηκαν 1.000.000 παραγωγοί, 250.000 καταναλωτές 1ης τάξης, 1000 

καταναλωτές 2ης και 50 καταναλωτές 3ης τάξης. Αν το μέσο βάρος ενός καταναλωτή τρίτης τάξης 

είναι 0,5 Kg  

α. Να απεικονίσετε ποσοτικά τις παραπάνω τροφικές σχέσεις κατασκευάζοντας τις  αντίστοιχες 

πυραμίδες πληθυσμού και βιομάζας. (μονάδες 10) 

β. Ποια μορφή παρουσιάζουν οι  πυραμίδες που σχεδιάσατε, κανονική ή ανεστραμμένη και γιατί; 

(μονάδες 3) 

Αν η ενέργεια του επιπέδου των καταναλωτών 2ης τάξης είναι 50.000 KJ, να  υπολογιστεί η 

ενέργεια: 

γ. των άλλων τροφικών επιπέδων,  (Μονάδες 3) 

δ. Το ποσό της ενέργειας που «χάνεται» (υποβαθμίζεται δηλ με τη μορφή της θερμότητας) διαμέσου 

της τροφικής πυραμίδας. (Μονάδες 6) 

ε.  Πού οφείλονται οι απώλειες ενέργειας από το ένα τροφικό επίπεδο στο άλλο; (Μονάδες 3) 

στ. Ποιοί παράγοντες δυσκολεύουν  την κατάταξη των οργανισμών σε τροφικά επίπεδα; Δώστε 

συγκεκριμένα παραδείγματα. (Μονάδες 3)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


