
∆΄ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
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ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΜΑÏΟΥ 2004
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ :

ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ  ΣΕΛΙ∆ΩΝ  : ΠΕΝΤΕ (5)

ΘΕΜΑ  1ο
Στις ηµιτελείς προτάσεις 1 έως 5, να γράψετε στο τετράδιό σας
τον αριθµό της φράσης και δίπλα του το γράµµα που
αντιστοιχεί στο σωστό συµπλήρωµά της.

1. Στους ευκαρυωτικούς οργανισµούς ανήκουν 
α. τα βακτήρια και οι ιοί .
β. οι µύκητες και τα πρωτόζωα .  
γ . τα πρωτόζωα και οι ιοί .
δ. τα βακτήρια και τα πρωτόζωα.

Μονάδες 5

2. Αντιγόνο είναι µία ξένη ουσία που 
α. υπάρχει  µόνο σε βακτήρια .
β. προκαλεί ανοσοβιολογική απόκριση του οργανισµού.
γ. δεν υπάρχει  στους ανθρώπους .
δ. υπάρχει  µόνο στη γύρη των ανθέων .  

Μονάδες 5

3. Βασικός παράγοντας  που οδηγεί το µεσογειακό
οικοσύστηµα σε ερηµοποίηση είναι 
α. η αλόγιστη λίπανση .
β. οι πυρκαγιές  και η υπερβόσκηση .
γ. οι συνεχείς  βροχοπτώσεις .
δ. η έντονη κοσµική ακτινοβολία .

Μονάδες 5



∆΄ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

4. Η περιοχή του µορίου του αντισώµατος που συνδέεται
µε το αντιγόνο  ονοµάζεται 
α. µεταβλητή περιοχή .
β. σταθερή περιοχή .
γ. βαριά περιοχή .
δ. πρωτογενής  περιοχή .

Μονάδες 5

5. Ο ιός της επίκτητης ανοσολογικής  ανεπάρκειας  του
ανθρώπου (HIV) µεταδίδεται  µε 
α. κατανάλωση  µολυσµένων τροφίµων .
β. επαφή µε αστικά  λύµατα .
γ. µετάγγιση  µολυσµένου αίµατος .
δ. τσίµπηµα µολυσµένου εντόµου .

Μονάδες 5 

ΘΕΜΑ  2ο

Α. Να µεταφέρετε  στο τετράδιό  σας την ενότητα  που
ακολουθεί, αφού  διαγράψετε  έναν από τους δύο
ευρισκόµενους µέσα στην παρένθεση  όρους, έτσι  ώστε
κάθε πρόταση  να είναι  σωστή .

Ο άνθρακας  εισέρχεται  στο οικοσύστηµα µε τη µορφή
(διοξειδίου / µονοξειδίου) του άνθρακα .  Αυτό
παραλαµβάνεται  από τους (καταναλωτές  /
παραγωγούς), προκειµένου να µετατραπεί  µε τη
διαδικασία της (φωτοσύνθεσης  / αναπνοής), σε
(γλυκόζη / πρωτεΐνες).

Μονάδες 8

Β. Να µεταφέρετε  στο τετράδιό  σας τις παρακάτω
προτάσεις  και να συµπληρώσετε  τα κενά µε τις
κατάλληλες  λέξεις .



∆΄ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

1. Οι οργανισµοί ενός οικοσυστήµατος , οι οποίοι
ανήκουν στο ίδιο είδος , αποτελούν έναν
____________. 

Μονάδες 2

2. Οι παραγωγοί  είναι οργανισµοί που φωτοσυνθέτουν
και γι ’  αυτό χαρακτηρίζονται  ως ____________
οργανισµοί .

Μονάδες 2

3. Ο ρυθµός µε τον οποίο οι οργανισµοί ενός
οικοσυστήµατος παράγουν οργανική ύλη
χαρακτηρίζεται  ως ____________ του
οικοσυστήµατος .  

Μονάδες 2

4. Το δέρµα περιέχει  δύο ειδών αδένες :  τους
____________ και τους ____________.

Μονάδες 2

5. Βασικό  χαρακτηριστικό  των ____________ είναι ότι

λειτουργούν ως υποχρεωτικά  ενδοκυτταρικά
παράσιτα .

Μονάδες 2

6. Οι επαναλαµβανόµενες κυκλικές  πορείες των
χηµικών στοιχείων στα οικοσυστήµατα

χαρακτηρίζονται  ως ____________   ____________.

Μονάδες 2

Γ. Τι είναι η λυσοζύµη και πού οφείλεται  η
αντιµικροβιακή δράση της ;  

Μονάδες 5



∆΄ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΘΕΜΑ  3ο

1. Με ποιους τρόπους µπορεί ένας άνθρωπος να αποκτήσει

α. ενεργητική  ανοσία ;
β. παθητική  ανοσία ;

Μονάδες 8

2. Αν συγκριθούν µεταξύ τους η ενεργητική  και η
παθητική  ανοσία ,
α. ποια από τις δύο λειτουργεί  ταχύτερα  και γιατί ;  
β. ποια προσφέρει  µακροχρόνια προστασία  και γιατί ;

Μονάδες 8

3. Ένας ταξιδιώτης επισκέπτεται µία χώρα, στην οποία
καταγράφεται επιδηµία τετάνου, χωρίς να έχει
εµβολιαστεί . Κατά την επίσκεψή του τραυµατίζεται . Θα
κάνει τότε εµβόλιο ή ορό για να εξασφαλίσει την υγεία
του και γιατί ; 

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ  4ο
Σ ’  ένα χερσαίο  οικοσύστηµα θεωρούµε ότι λειτουργεί  η
παρακάτω  τροφική αλυσίδα :

χορτάρι → ακρίδες → µικρά εντοµοφάγα ζώα → φίδια →  αρπακτικά πτηνά

Κάθε οµάδα καταναλωτών  τρέφεται  αποκλειστικά  από
οργανισµούς της αµέσως προηγούµενης οµάδας .  Εάν η
βιοµάζα των µικρών εντοµοφάγων ζώων είναι 2Χ103 kg και
η ενέργεια  που εµπεριέχεται  στην οµάδα των ακρίδων είναι
8 KJ/kg, να υπολογιστούν :  

α. η βιοµάζα καθεµιάς από τις υπόλοιπες οµάδες κατά
µήκος της αλυσίδας .  Επίσης να σχεδιαστεί  και η
τροφική πυραµίδα .  

Μονάδες 10



∆΄ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

β. η ενέργεια  που εµπεριέχεται  σε κάθε οµάδα .
Μονάδες 5

γ. ο αριθµός των αρπακτικών πτηνών που µπορεί η
αλυσίδα αυτή να υποστηρίξει , αν η µέση βιοµάζα κάθε
πτηνού είναι 1,0 kg.

Μονάδες 10

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

1 .  Στο  τετράδιο  να  γράψετε  µόνον  τα  προκαταρκτικά

(ηµεροµηνία ,  κατεύθυνση ,  εξεταζόµενο  µάθηµα ) .  ∆εν

θα  µεταφέρετε  στο  τετράδιο  τα  κείµενα  και  τις

παρατηρήσεις .  

2 .  Να  γράψετε  το  ονοµατεπώνυµό  σας  στο  πάνω  µέρος

των  φωτοαντιγράφων ,  αµέσως  µόλις  σας

παραδοθούν .  

∆εν  επιτρέπεται  να  γράψετε  οποιαδήποτε  άλλη

σηµε ίωση .  Κατά  την  αποχώρησή  σας ,  να  παραδώσετε

µαζί  µε  το  τετράδιο  και  το  φωτοαντίγραφο .  

3 .  Να  απαντήσετε  σε  όλα  τα  θέµατα .

4 .  Κάθε  απάντηση ,  επιστηµονικά  τεκµηριωµένη ,  ε ίναι

αποδεκτή .

5 .  ∆ιάρκεια  εξέτασης :  Τρεις  (3)  ώρες  µετά  τη  διανοµή

των  φωτοαντιγράφων .

6 .  Χρόνος  δυνατής  αποχώρησης :  Μία  (1)  ώρα  µετά  την

έναρξη  της  εξέτασης .

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ


