
 - 1 -

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. β  Α2. γ  Α3. δ  Α4. α  Α5. γ 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. σελ. 131 του σχολικού βιβλίου «Θεωρία του Δαρβίνου. Στο φυλογενετικό δέντρο…και 

αποτέλεσε χαρακτηριστικό του είδους τους». 

Προαιρετικά αντλώντας στοιχεία από τις σελίδες 125, 126 του σχολικού βιβλίου που περιγράφει 

αναλυτικά τη θεωρία της φυσικής επιλογής. 

 

Β2. Τα δύο κριτήρια κατάταξης των οργανισμών σε είδη είναι: το μειξιολογικό κριτήριο, δηλαδή 

το κριτήριο της δυνατότητας αναπαραγωγής με άλλο άτομο και το τυπολογικό κριτήριο, δηλαδή 

το κριτήριο της ομοιότητας μεταξύ των οργανισμών. Βάσει του μειξιολογικού κριτηρίου το είδος 

περιλαμβάνει το σύνολο των διαφορετικών πληθυσμών ή με άλλα λόγια, το σύνολο όλων των 

οργανισμών που μπορούν να αναπαραχθούν μεταξύ τους και να αποκτήσουν γόνιμους 

απογόνους. Το κριτήριο αυτό εφαρμόζεται για τους οργανισμούς που αναπαράγονται με 

αμφιγονία. Ο ορισμός του είδους που δόθηκε έχει περιορισμούς. Ο βασικότερος από όλους είναι 

ότι όλοι οι οργανισμοί δεν αναπαράγονται με την επαφή με άτομο διαφορετικού φύλου. Οι 

μονοκύτταροι οργανισμοί, όπως η αμοιβάδα, αναπαράγονται με κυτταρική διαίρεση, δηλαδή με 

μονογονία. Σε αυτές τις περιπτώσεις εφαρμόζεται το τυπολογικό κριτήριο βάσει του οποίου δύο 

οργανισμοί που έχουν κοινά μορφολογικά και βιοχημικά χαρακτηριστικά ομαδοποιούνται στο 

ίδιο είδος. 

 

Β3. Η λυσοζύμη είναι ένζυμο που διασπά το κυτταρικό τοίχωμα των βακτηρίων δηλαδή έχει 

βακτηριοκτόνο δράση. Περιέχεται στον ιδρώτα ο οποίος εκκρίνεται από τους ιδρωτοποιούς 

αδένες του δέρματος και μαζί με το γαλακτικό οξύ του ιδρώτα και τα λιπαρά οξέα του 

σμήγματος δημιουργούν δυσμενές χημικό περιβάλλον για τα μικρόβια. Επιπλέον, βρίσκεται σε 

μεγάλες ποσότητες στα δάκρυα και στο σάλιο και προστατεύει το βλεννογόνο του επιπεφυκότα 

των ματιών και τη στοματική κοιλότητα αντίστοιχα. 

 

Β4. σελ. 107 του σχολικού βιβλίου «Η όξινη βροχή. Η ηφαιστειακή δραστηριότητα… ομίχλη ή 

στο χαλάζι.» και «Στις περιοχές όμως… αρκετά κάτω από το 5».  
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ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Εφόσον σε κάθε μία κάμπια παρασιτούν 500 πρωτόζωα, στις 10.000 κάμπιες θα 

παρασιτούν: 500 10.000=5.000.000. Άρα ο πληθυσμός των πρωτόζωων είναι 5.000.000 άτομα. 

Με βάση τα δεδομένα για τους πληθυσμούς των πεύκων και των καμπιών και βάση του 

κριτηρίου ότι στο πρώτο τροφικό επίπεδο δηλαδή στη βάση της τροφικής πυραμίδας 

τοποθετούνται οι παραγωγοί απέχοντας “1 βήμα” από τον Ήλιο, στο δεύτερο τροφικό επίπεδο 

τοποθετούνται οι καταναλωτές πρώτης τάξης απέχοντας “2 βήματα” από τον Ήλιο και στο τρίτο 

τροφικό επίπεδο τοποθετούνται οι καταναλωτές δεύτερης τάξης απέχοντας “3 βήματα” από τον 

Ήλιο τρώγοντας τους καταναλωτές πρώτης τάξης, σχεδιάζουμε την παρακάτω τροφική 

πυραμίδα πληθυσμού. Το εμβαδόν κάθε ορθογωνίου είναι ανάλογο του μεγέθους του 

πληθυσμού που αντιστοιχεί σε κάθε τροφικό επίπεδο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η μορφή της τροφικής πυραμίδας είναι ανεστραμμένη διότι στο οικοσύστημα αυτό υπάρχουν 

παρασιτικές σχέσεις, εφόσον τα πρωτόζωα παρασιτούν στις κάμπιες. Συνεπώς ο πληθυσμός των 

ανώτερων επιπέδων είναι μεγαλύτερος από των κατώτερων. 

 

Γ2. σελίδα 77 του σχολικού βιβλίου «Η ενέργεια, με τη μορφή χημικής… τα οποία 

αποικοδομούνται.» 

Ενέργεια3ου τρ. επιπέδου / πρωτοζώων= Ενέργεια2ου τρ. επιπέδου / καμπιών 
10
100

=50.000ΚJ 
10
100

=5.000KJ 

Ενέργεια2ου τρ. επιπέδου / καμπιών= Ενέργεια1ου τρ. επιπέδου / πευκών 
10
100

   

Ενέργεια1ου τρ. επιπέδου / πευκών = Ενέργεια2ου τρ. επιπέδου / καμπιών:
10
100

=50.000KJ 10=500.000KJ 
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Γ3. σελ. 86 του σχολικού βιβλίου. «Τα φυτά χρησιμοποιούν τα νιτρικά ιόντα…..τη δράση των 

νιτροποιητικών βακτηρίων του εδάφους, μετατρέπεται τελικά σε νιτρικά ιόντα. » 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1. σελ. 37-39 του σχολικού βιβλίου. « Στάδιο 2ο : α) ενεργοποίηση των Β-λεμφοκυττάρων  

(χυμική ανοσία). Σε αυτό το στάδιο……. με το αντιγόνο και το εξουδετερώνουν. β) 

ενεργοποίηση κυτταροτοξικών Τ-λεμφοκυττάρων (κυτταρική ανοσία). Παράλληλα με την 

ενεργοποίηση…..σχηματίζονται Τ-λεμφοκύτταρα μνήμης , που θα ενεργοποιηθούν σε πιθανή 

επόμενη επαφή του οργανισμού με το ίδιο αντιγόνο. » 

Προαιρετικά σελ. 36 σύνδεση αντιγόνου – αντισώματος ως τρόπος της εξουδετέρωσης του αντιγόνου μέσω της 

δράσης αντισωμάτων. 

 

Δ2. σελ. 32,33 του σχολικού βιβλίου. «Τα φαγοκύτταρα …… των ειδικών μηχανισμών άμυνας.» 

Σελ. 37 του σχολικού βιβλίου. «Στάδιο 1ο : ενεργοποίηση των βοηθητικών Τ-λεμφοκυττάρων. 

Αρχικά με την εμφάνιση του παθογόνου….. Μετά την παρουσίαση του αντιγόνου είναι τα  

βοηθητικά Τ-λεμφοκύτταρα ». 

Προαιρετικά : Η σύνδεση αντιγόνου αντισώματος ενεργοποιεί τα μακροφάγα για την ολοκληρωτική εξουδετέρωση 

του αντιγόνου. 

 

Δ3. Η καμπύλη Α του διαγράμματος αντιστοιχεί στα αντιγόνα που εισήλθαν στον οργανισμό με 

τεχνητό τρόπο, με την χρήση εμβολίου. Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγουμε διότι την χρονική 

στιγμή 0 η συγκέντρωση των αντιγόνων είναι μέγιστη και με την πάροδο του χρόνου μειώνεται 

όταν ταυτόχρονα παράγονται τα αντισώματα. Το εμβόλιο προκαλεί ενεργητική ανοσία στον 

οργανισμό. Αυτό περιέχει νεκρούς ή εξασθενημένους οργανισμούς ή τμήματα του. Το εμβόλιο 

λοιπόν ενεργοποιεί την πρωτογενή ανοσοβιολογική απόκριση για την παραγωγή αντισωμάτων 
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και κυττάρων μνήμης. Έτσι ο οργανισμός δεν εμφανίζει συμπτώματα της ασθένειας, δεν την 

μεταδίδει και αποκτά προστασία για το μέλλον.  

Η καμπύλη Β δείχνει την παραγωγή αντισωμάτων κατά την πρωτογενή ανοσοβιολογική 

απόκριση που προκλήθηκε λόγω εμβολίου. Αυτό συμβαίνει διότι τα αντισώματα παράγονται 

περίπου 7 ημέρες μετά την είσοδο του αντιγόνου, δηλαδή με κάποια χρονική καθυστέρηση. Σε 

αυτό το χρονικό διάστημα ενεργοποιείται η μη ειδική άμυνα και η ειδική για την τελική 

παραγωγή αντισωμάτων. Κατά την παραγωγή των αντισωμάτων παρατηρείται μείωση στην 

συγκέντρωση των αντιγόνων που δείχνει την εξουδετέρωσή τους. Η ποσότητα των 

αντισωμάτων που παράγονται είναι σχετικά μικρή συγκριτικά με την ποσότητά τους κατά την 

δευτερογενή απόκριση και παραμένουν στον οργανισμό για μικρό χρονικό διάστημα μετά την 

εξουδετέρωση του αντιγόνου. 

 
 
 
 

Επιμέλεια 

Α. Σολωμού 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


