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ΘΕΜΑ 1ο 

1γ 

2γ 

3β 

4α 

5 α  

 

ΘΕΜΑ 2ο. 

Α.  

Η διατήρηση των οικοσυστημάτων, όπως και κάθε άλλης οργανωμένης δομής, απαιτεί συνεχή 

προσφορά ενέργειας. Τα οικοσυστήματα που υπάρχουν στον πλανήτη μας, στην πλειονότητά τους, 

εισάγουν την ενέργεια που είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της δομής τους με τη μορφή της 

ηλιακής ακτινοβολίας. Βέβαια όσο αναγκαία είναι η τροφοδότηση ενός οικοσυστήματος με ενέργεια 

άλλο τόσο αναγκαία είναι και η διανομή της στους οργανισμούς του, ώστε να καλύπτουν αυτοί τις 

ανάγκες τους. Η διανομή ενέργειας γίνεται μέσω των τροφικών σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ 

των οργανισμών του οικοσυστήματος (ροή ενέργειας). Τέλος, απαραίτητη προϋπόθεση για τη 

διατήρηση των οικοσυστημάτων είναι η ανακύκλωση των διάφορων χημικών στοιχείων, ώστε να 

είναι αυτά συνεχώς διαθέσιμα στους οργανισμούς ενός οικοσυστήματος. 

Β.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 3ο 

 

α. Η καμπύλη α αντιστοιχεί στην παραγωγή αντισωμάτων για το πρωτόζωο πλασμώδιο, εφόσον το 

άτομο είχε εμβολιαστεί κατά της ελονοσίας, οπότε μετά τη μόλυνσή του απαντά με ταχύτατη και 

μεγάλη παραγωγή αντισωμάτων ως αποτέλεσμα της δευτερογενούς ανοσοβιολογικής απόκρισης. Η 

καμπύλη β αντιστοιχεί στα αντισώματα που παράγονται κατά  του μικροβίου που προκαλεί το κοινό 

κρυολόγημα (ιός) λόγω του ότι ο χρόνος επώασης από το διάγραμμα φαίνεται να είναι 5 ημέρες μετά 

τις οποίες αρχίζει η παραγωγή των αντισωμάτων. Το άτομο πραγματοποιεί πρωτογενή 
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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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ανοσοβιολογική απόκριση κατά του ιού του κοινού κρυολογήματος. Η καμπύλη γ αντιστοιχεί στην 

παραγωγή αντισωμάτων εναντίον του βακτηρίου που προκαλεί τη λοίμωξη από χλαμύδια.. Και 

απέναντι σε αυτό το μικρόβιο ο οργανισμός πραγματοποιεί πρωτογενή ανοσοβιολογική απόκριση. 

Στις περιπτώσεις πρωτογενούς ανοσοβιολογικής απόκρισης παρατηρούμε ότι ο οργανισμός δεν 

αρχίζει αμέσως την παραγωγή αντισωμάτων, αλλά μετά ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που 

ονομάζεται χρόνος επώασης αρχίζει η παραγωγή των αντισωμάτων, τα οποία αυξάνονται μέχρι ένα 

μέγιστο και στη συνέχεια  μειώνονται. 

β. α) Τα χλαμύδια αποτελούν σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα που οφείλεται σε βακτήριο, άρα οι 

πιθανοί τρόποι μετάδοσης είναι κυρίως η σεξουαλική επαφή. Εκτός από τη σεξουαλική επαφή, τα 

περισσότερα από τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα  μπορούν να μεταδοθούν μέσω του 

αίματος ή των παραγώγων του (π.χ. σε περιπτώσεις μετάγγισης ή χρήσης μολυσμένης σύριγγας), 

καθώς και από τη μολυσμένη μητέρα στο έμβρυο. β) το πλασμώδιο μεταδόθηκε μέσω  τσιμπήματος 

κουνουπιού που είχε τσιμπήσει προηγούμενα ένα μολυσμένο άτομο. 

γ. Ο ιός του κοινού κρυολογήματος. 

δ. Τα κυτταροτοξικά λεμφοκύτταρα ενεργοποιούνται από τα  Τ – βοηθητικά για την καταστροφή 

κυττάρων μολυσμένων από ιό, κυττάρων καρκινικών ή μεταμοσχευμένου ιστού. Ο μόνος 

μικροοργανισμός από τους 3 που ανήκει στους ιούς, είναι ο  ιός που προκάλεσε το κοινό 

κρυολόγημα και είναι αυτός που ενεργοποίησε την παραγωγή τους. 

 

ΘΕΜΑ 4 

α. . 

Τροφικό Επίπεδο Αριθ. ατόμων Μέσο βάρος 

ανά άτομο 

Βιομάζα Ενέργεια 

παραγωγοί 1.000.000 - 25000 Kg 5.000.000 KJ 

Καταναλωτές 1ης 

τάξης  

250.000  2500 Kg 500000 KJ 

Καταναλωτές 2ης 

τάξης  

1000  250 Kg 50000 KJ 

Καταναλωτές 3ης 

τάξης  

50 0,5 KG 25 Kg 5.000 KJ 
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Πυραμίδα Πληθυσμού 
 

  

 50 άτομα 

 

 

 1000 άτομα 

 

 250.000 άτομα 

 

 1.000.000 άτομα 

 

 

Πυραμίδα Βιομάζας 
 

 

 25 Kg 

 

 250 Kg 

 

 

 2500 Kg 

 

 25.000Kg 

 

 

 

 

β. Όσο προχωράμε από τους παραγωγούς στα ανώτερα τροφικά επίπεδα, μειώνεται και η διαθέσιμη 

βιομάζα αλλά και ο αριθμός των ατόμων των επόμενων τροφικών επιπέδων, άρα ή μορφή της 

πυραμίδας βιομάζας είναι κανονική όπως και αυτή της πυραμίδας πληθυσμού. 

 

 

γ.  

Τροφικό Επίπεδο Ενέργεια 

παραγωγοί 5.000.000 KJ 

Καταναλωτές 1ης 

τάξης  

500000 KJ 

Καταναλωτές 2ης 

τάξης  

50000 KJ 

Καταναλωτές 3ης 

τάξης  

5.000 KJ 

 

 

Επειδή έ χει υπολογιστεί ότι μόνο το 10% περίπου της ενέργειας ενός τροφικού επιπέδου περνάει 

στο επόμενο, η ενέργεια των καταναλωτών 2ης τάξης είναι το 10% της ενέργειας των καταναλωτών 

Παραγωγοί  

Καταναλωτές 1ης τάξης  

Καταναλωτές 2ης τάξης  

Καταναλωτές 3ης 

τ. 

Παραγωγοί  

Καταναλωτές 1ης τάξης  

Καταναλωτές 2ης τάξης  

Καταναλωτές 3ης 

τ. 
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1ης τάξης . Άρα Ενέργεια καταναλωτών  1ης = Ενέργεια Καταναλωτών 2ης Χ10 = 50.000 KJ Χ10 = 

500.000 KJ  και Ενέργεια Κ3 = Ενέργεια  Κ2 Χ10% = 50000 KJ X 10% = 5.000 KJ. 

Ενέργεια παραγωγών = Ενέργεια καταναλωτών 1ης Χ 10 = 5.000.000 KJ 

 

δ. Αφού η ενέργεια των παραγωγών είναι 5.000.000 KJ και των καταναλωτών 3ης 5.000 KJ, η 

ενέργεια που χάθηκε διαμέσου της πυραμίδας είναι  5.000.000 KJ – 5.000 KJ = 4.995.000 KJ 

 

 

ε. Έχει υπολογιστεί ότι μόνο το 10% περίπου της ενέργειας ενός τροφικού επιπέδου περνάει στο 

επόμενο, καθώς το 90% της ενέργειας χάνεται είτε γιατί  ένα μέρος της χημικής ενέργειας 

μετατρέπεται με την κυτταρική αναπνοή σε μη αξιοποιήσιμες μορφές ενέργειας, είτε γιατί δεν 

τρώγονται όλοι οι οργανισμοί, είτε γιατί ορισμένοι οργανισμοί πεθαίνουν, είτε γιατί ένα μέρος της 

οργανικής ύλης αποβάλλεται με τα κόπρανα, τα οποία αποικοδομούνται. Σε γενικές γραμμές, η ίδια 

πτωτική τάση εμφανίζεται και στις τροφικές πυραμίδες βιομάζας, καθώς, όταν μειώνεται η ενέργεια 

που προσλαμβάνει κάθε τροφικό επίπεδο από το προηγούμενό του, είναι λογικό να μειώνεται και η 

βιομάζα του. Οι τροφικές πυραμίδες πληθυσμού εμφανίζουν και αυτές πτωτική τάση από κατώτερο 

σε ανώτερο τροφικό επίπεδο. 

 

στ. Η κατάταξη των καταναλωτών στα τροφικά επίπεδα δεν είναι πάντοτε εύκολη, επειδή:  

α)  Υπάρχουν οργανισμοί που είναι ταυτόχρονα φυτοφάγοι και σαρκοφάγοι (π.χ. άνθρωπος).  

β) Υπάρχουν οργανισμοί που μπορούν να αλλάζουν τις διατροφικές τους συνήθειες ανάλογα με την 

εποχή (π.χ. αλεπού). 

γ) Οι διατροφικές προτιμήσεις κάποιων οργανισμών αλλάζουν ανάλογα με το στάδιο της ζωής τους. 

Για παράδειγμα, ο βάτραχος στο στάδιο του γυρίνου είναι φυτοφάγος, ενώ, όταν μεταμορφωθεί σε 

ώριμο βάτραχο, γίνεται εντομοφάγος. 

 

 


