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Βιολογίας Γενικής Παιδείας 2014 
 

Απαντήσεις 
 
 
Θέμα Α. 
Α1. δ 
Α2. β 
Α3. γ 
Α4. β 
Α5. α 
 
Θέμα Β. 
Β1. 
Γενικά πρέπει να αναφερθούμε σε τρεις ομάδες παραγόντων α) τους παθογόνους 
μικροοργανισμούς , β) τις ακραίες μεταβολές περιβαλλοντικών συνθηκών και γ) τον 
τρόπο ζωής όπως αναφέρονται και στο σχολικό βιβλίο σελ 10. «Κάθε διαταραχή της 
ομοιόστασης ……..αλκοόλ κτλ.). 
Β2. 
Η παστερίωση είναι μια μέθοδος που εφαρμόζουμε για την αποφυγή μετάδοσης 
ασθενειών που οφείλονται σε μικροοργανισμούς. «…Με την παστερίωση το γάλα 
…..(όπως σελ 25 σχολικού )…..μέχρι διατηρείται η γεύση του.» 
Β3. 
Σελ 48 σχολικού βιβλίου. « Η διάγνωση της νόσου ….. παραχθεί γι’αυτόν.» 
Β4. 
Σελ. 129 σχολικού « Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι…..άλλη χρονική στιγμή.» 
 
Θέμα Γ. 
Γ1.  
Καμπύλη Α αντιγόνα, καμπύλη Β αντισώματα. 
Γ2. 
Το άτομο πραγματοποιεί πρωτογενή ανοσοβιολογική απόκριση, έρχεται δηλαδή για 
πρώτη φορά σε επαφή με το συγκεκριμένο αντιγόνο (ιός) για την καταπολέμηση του  
οποίου παράγει ειδικά κύτταρα και κυτταρικά προϊόντα (αντισώματα). 
Η καμπύλη Α δείχνει τη μεταβολή στη συγκέντρωση των αντιγόνων στον οργανισμό 
αμέσως μετά τη μόλυνση. Τα αντιγόνα λόγω της εγκατάστασης και του 
πολλαπλασιασμού του ιού αυξάνονται αρχικά με μεγάλη ταχύτητα, ενώ αρχίζουν να 
υποχωρούν μετά την παραγωγή των αντισωμάτων. 
Η καμπύλη Β , δείχνει τη μεταβολή της συγκέντρωσης των αντισωμάτων στον 
οργανισμό του ατόμου που έχει μολυνθεί. Το ανοσοβιολογικό σύστημα χρειάζεται 
κάποιο χρόνο μέχρι να αναγνωρίσει τα αντιγόνα και να αρχίσει την ανοσοβιολογική 
απόκριση μέσω της οποίας θα παραχθούν ειδικά κύτταρα και κυτταρικά προϊόντα 
(αντισώματα) που θα καταστρέψουν τα αντιγόνα.  Μέσω της δράσης των 
αντισωμάτων μειώνεται η συγκέντρωση των αντιγόνων και μετά σταδιακά μειώνεται 
και η παραγωγή των αντισωμάτων λόγω τερματισμού της ανοσοβιολογικής 
απόκρισης. 
Γ3. Στη συγκεκριμένη ανοσοβιολογική απόκριση: 
 τα Τ- βοηθητικά λεμφοκύτταρα ενεργοποιούνται από τα αντιγόνα που εκτέθηκαν 
στην επιφάνεια των μικροφάγων.  
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Τα Τ-  κυτταροτοξικά  λεμφοκύτταρα ενεργοποιήθηκαν  από τα Τα –βοηθητικά 
επειδή το αντιγόνο είναι ιός και σε αυτή την περίπτωση τα Τ βοηθητικά βοηθούν την 
παραγωγή και την ενεργοποίηση των Τα –κυτταροτοξικών λεμφοκυττάρων. 
Τα Τ – βοηθητικά μνήμης παράγονται για να χρησιμοποιηθούν σε πιθανή επόμενη 
επαφή του οργανισμού με το ίδιο αντιγόνο. 
Τα  Τ- κυτταροτοξικά μνήμης είναι η άλλη κατηγορία Τ-λεμφοκυττάρων μνήμης που 
παράγονται για να χρησιμοποιηθούν σε πιθανή επόμενη επαφή του οργανισμού με το 
ίδιο αντιγόνο. 
Τα Τ – κατασταλτικά παράγονται στο τέλος της ανοσοβιολογικής απόκρισης για τον 
τερματισμό της ανοσοβιολογικής απόκρισης την κατάλληλη στιγμή. 
 
Γ4.  
Στην περίπτωση μόλυνσης των κύτταρα του ανθρώπου από ιό, υπάρχει ένας επιπλέον 
μηχανισμός μη ειδικής άμυνας που έχει να κάνει με την παραγωγή ουσιών με 
αντιμικροβιακή δράση  και συγκεκριμένα μια κατηγορίας πρωτεϊνών που 
ονομάζονται ιντερφερόνες. ..βλέπε Σχολικό βιβλίο σελ 34 από «Στην περίπτωση των 
ιών…..πολλαπλασιαστεί.» 
 
Θέμα Δ  
Δ1. 
Ενέργεια ποωδών φυτών = Ενέργεια ακρίδων Χ 10 = 106    KJ (ποώδη) 
Ενέργεια ακρίδων  = 105    KJ (ακρίδες) 
Κατά τον ίδιο τρόπο υπολογίζουμε  
Ενέργεια βατράχων  = Ενέργεια ακρίδων / 10 = 104    KJ (βάτραχοι) 
Ενέργεια φιδιών = Ενέργεια βατράχων  / 10 = 103   KJ (φίδια) 
Ενέργεια γερακιών = Ενέργεια φιδιών / 10 = 102    KJ (γεράκια) 
 
Πυραμίδα Ενέργειας. 
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   104   KJ 
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Η ενέργεια που περνάει από ένα τροφικό επίπεδο στο επόμενο έχει υπολογιστεί 
…..βλέπε σελ 77 σχολικό βιβλίο …έως αποικοδομούνται . 
Για το λόγο αυτό η Ενέργεια που θα εμπεριέχεται στο τροφικό επίπεδο των ακρίδων 
θα είναι το 1/10 της ενέργειας που περιέχεται στο επίπεδο των ποωδών φυτών… 
 
Δ2. 
Μια σημαντική μείωση του αριθμού των βατράχων θα προκαλούσε αύξηση των 
ατόμων ακρίδας και αντίστοιχη μείωση του αριθμού των ατόμων των ποωδών φυτών. 
Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 72 αυτορρύθμιση οικοσυστημάτων … 
 
 

Φίδια Καταναλωτές 3ης τάξης 

Βάτραχοι Καταναλωτές 2ης τάξης 

Ακρίδες – Καταναλωτές 1ης τάξης  

Ποώδη φυτά  - παραγωγοί 

Γεράκια Καταναλωτές 4ης τάξης 
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Δ3. 
Τα μη βιοδιασπώμενα εντομοκτόνα είναι ουσίες που ακόμη και αν βρίσκονται σε 
χαμηλες συγκεντρωσεις , συσσωρεύονται στους κορυφαίους καταναλωτές καθώς 
περνούν από τον έναν στον άλλο κρίκο της τροφικής αλυσίδας. Το φαινόμενο λέγεται  
βιοσυσσώρευση. Βλεπε σελ σχολικού 109.. «το κοινό στοιχείο της επίδρασης 
….επόμενο. 
Για τους  λόγους  αυτούς η ποσότητα που ανιχνεύεται στα ποώδη φυτά παραμένει 
αναλοίωτη μέχρι τους κορυφαίους καταναλωτές όπου αναμένεται να ανιχνεύσουμε 
πάλι 1 mg μη βιοδιασπώμενης ουσίας.  
(Λόγω του ότι όμως η βιομάζα όπως και η ενέργεια των ανώτερων τροφικών 
επιπέδων είναι μειωμένη, η συγκέντρωση ανά kg στους ιστούς των οργανισμών των 
ανωτερων τροφικών επιπέδων θα αυξάνεται όσο προχωράμε προς τους κορυφαίους 
καταναλωτές…) Θεωρούμε ότι η παραπάνω παράγραφος εντός παρένθεσης είναι ΜΗ 
απαραίτητο στοιχείο της απάντησης. 
Δ4. 
i) 
Η χημική ουσία 1 είναι το διοξείδιο του άνθρακα. 
Η χημική ουσία 7 είναι τα νιτρικά ιόντα. 
ii) 
H διαδικασία 2 είναι η φωτοσύνθεση 
Η διαδικασία 3 είναι η κυτταρική αναπνοή 
Η διαδικασία 4 είναι η διαπνοή (θα μπορούσε να είναι και επιδερμική εξάτμιση)- 
κατά τη γνώμη μας θα έπρεπε να διευκρινίζεται με κάποιο τρόπο. 
Η διαδικασία 8 είναι η βιολογική αζωτοδέσμευση 
Η διαδικασία 9 είναι η ατμοσφαιρική αζωτοδέσμευση 
Η διαδικασία 10 είναι η απονιτροποίηση 
iii) 
Οι μικροοργανισμοί 5 είναι οι αποικοδομητές του εδάφους 
Οι μικροοργανισμοί 6 είναι τα νιτροποιητικά βακτήρια του εδάφους. 
 
 


