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ΘΕΜΑ Α 
Α1. γ 
Α2. β 
Α3. α 
Α4. δ 
Α5. β 
 
ΘΕΜΑ Β 
Β1. Από το Σχολικό βιβλίο σελ. 9:  
«Η ικανότητα... τα επίπεδα του CO2 στο αίμα και ανοσοβιολογικό σύστημα» 
Β2. Από το Σχολικό βιβλίο σελ. 23:  
«Μια ασθένεια... εκ νέου από αυτά» 
Β3. Από το Σχολικό βιβλίο σελ. 104:  
«Η ηλιακή ακτινοβολία... αποτρέπεται η υπερθέρμανση του πλανήτη μας» 
Β4. Από το Σχολικό βιβλίο σελ. 89:  
«Το νερό που πέφτει στην ξηρά... χερσαίο περιβάλλον» 
 
ΘΕΜΑ Γ 
Γ1. Παρατηρούμε πως τα αντισώματα αρχίζουν να αυξάνονται μετά από κάποιο χρονικό 
διάστημα, αφού έγινε η μόλυνση και όχι απευθείας, άρα πρόκειται για πρωτογενή 
ανοσοβιολογική απόκριση, μιας και ο οργανισμός έρχεται για πρώτη φορά σε επαφή με το 
αντιγόνο και χρειάζεται κάποιο χρονικό διάστημα προκειμένου να αναγνωρίσει το βακτήριο 
και να ξεκινήσει την ανοσοβιολογική απόκριση, εφόσον δεν διαθέτει κύτταρα μνήμης.   
Γ2. Τα Τα-βοηθ. Λεμφοκύτταρα ενεργοποιούνται από την παρουσίαση του αντιγόνου στην 
επιφάνεια των μακροφάγων. Μετά την ενεργοποίηση των βοηθητικών Τ. λεμφοκυττάρων 
ακολουθεί το 2ο στάδιο της ανοσιολογικής απόκρισης όπου έχουμε ενεργοποίηση των      
Β-λεμφοκυττάρων / χημική ανοσία).  
Από το σχολικό βιβλίο σελίδα 37-38 «Σε αυτό το στάδιο... το εξουδετερώνουν» 
Γ3. Η συγκέντρωση της αμμωνίας στο έδαφος μπορεί να αυξηθεί με τις εξής διαδικασίες. 
Με την ατμοσφαιρική αζωτοδέσμευση όπου το άζωτο της ατμόσφαιρας αντιδρά με τους 
υδρατμούς και σχηματίζει αμμωνία. Η απαραίτητη ενέργεια προσφέρεται από τις 
ηλεκτρικές εκκενώσεις (αστραπές, κεραυνοί). Η αμμωνία μεταφέρεται με τη βροχή στο 
έδαφος.  
Από το Σχολικό βιβλίο σελίδα 86 «Τόσο τα φυτά όσο και τα ζώα εγκαταλείπουν... 
καταλήγει στην παραγωγή αμμωνίας»  
Γ4. Από το Σχολικό βιβλίο σελίδα 10-109 «Μεταβολές στην ποιότητα του νερού... τα 
ψάρια πεθαίνουν από ασφυξία» και σελ. 88 «Μετά την ανακάλυψη... αστικών λυμάτων» 
 
ΘΕΜΑ Δ 
Δ1. Περισσότερο συγγενικά μεταξύ τους είναι ο σκύλος και ο λύκος γιατί έχουν τον κοινό 
πρόγονο (Α) που έζησε πρόσφατα (φαίνεται από το σημείο τομής των κλάδων τους), 
συνεπώς είναι περισσότερο συγγενικοί. 
Δ2. Ο πιο πρόσφατα κοινός πρόγονος του σκύλου και του γορίλα είναι οργανισμός 2. διότι 
εκεί το σημείο τομής των κλάδων τους.  
Δ3. Δεν αναπαράγονται όλοι οι οργανισμοί με την επαφή με άτομο διαφορετικού φύλου. 
Για παράδειγμα η αμοιβάδα, που είναι μονοκύτταροι οργανισμός αναπαράγεται με 
κυτταρική διαίρεση (μονογονία). Σε αυτή την περίπτωση δεν μπορούμε  να 
χρησιμοποιήσουμε το μειξιολογικό κριτήριο, δηλαδή το κριτήριο της δυνατότητας 
αναπαραγωγής με άλλο άτομο και αντί αυτό εφαρμόζουμε το τυπολογικό κριτήριο. Δηλαδή 
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το κριτήριο της ομοιότητας μεταξύ των οργανισμών. Όταν 2 οργανισμοί έχουν κοινά 
μορφολογικά και βιοχημικά φυσιοδίφη Λινναίου.  
Από το Σχολικό βιβλίο σελίδα 122 «Κλάσεις ανά φύλλο» 
Δ4. Στο φυλογενικό δέντρο της πάπιας υπήρχαν άτομα που είχαν μεμβράνες ανάμεσα στα 
δάχτυλα των ποδιών τους και άτομα που δεν είχαν ανεπτυγμένη μεμβράνες. Η φυσική 
επιλογή ευνόησε τις πάπιες που είχαν ανεπτυγμένες μεμβράνες στα δάχτυλα των ποδιών 
τους γιατί μπορούσαν να κολυμπάνε πιο εύκολα την τροφή τους, η οποία ήταν καλύτερης 
ποιότητας ή μεγαλύτερης ποσότητας σε αντίθεση με τις πάπιες που δεν διέθεταν την 
μεμβράνη, οι οποίες δεν είχαν το προσαρμοστικό πλεονέκτημα και σταδιακά λιγόστευαν 
και τελικά εξαφανίστηκαν.  
Έτσι οι πάπιες με την ανεπτυγμένη μεμβράνη επειδή ήταν περισσότερο προσαρμοσμένες 
στο περιβάλλον τους και η φυσική επιλογή έδρασε ευνοϊκά υπέρ αυτών μπορούσαν να 
επιβιώσουν και αναπαράγονταν περισσότερο, κληροδοτώντας το χαρακτηριστικό αυτό 
στους απογόνους τους, το οποίο αποτέλεσε και το χαρακτηριστικό του είδους τους.  
Δ5. Από το Σχολικό βιβλίο σελίδα 124 «Ο Λαμάρκ πίστευε... κατά την διάρκεια της ζωής 
τους» 
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