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ΘΕΜΑ Α 
Α1. δ 
Α2. β 
Α3. γ 
Α4. β 
Α5. α 
 
ΘΕΜΑ Β 
Β1. Από το σχολικό βιβλίο, σελ. 10 «Κάθε διαταραχή... αλκοόλ» 
 
Β2. Από το σχολικό βιβλίο, σελ. 25 «Με την παστερίωση...διατηρείται η γεύση του» 
 
Β3. Από το σχολικό βιβλίο, σελ. 48 «Η διάγνωση του AIDS... γι’ αυτόν» 
 
Β4. Από το σχολικό βιβλίο, σελ. 129 «Η δράση της φυσικής επιλογής... χρονική στιγμή» 
 
ΘΕΜΑ Γ 
Γ1. Η καμπύλη Α αντιστοιχεί στα αντιγόνα και η καμπύλη Β στα αντισώματα. 
 
Γ2. Έχουμε πρωτογενή ανοσοβιολογική απόκριση. Με το που γίνεται η μόλυνση πρώτα 
μπαίνει το μικρόβιο στον οργανισμό μας και αρχίζει να πολλαπλασιάζεται και μετά από 
κάποιο χρονικό διάστημα που χρειάζεται ο οργανισμός να το αναγνωρίσει ξεκινά η 
παραγωγή αντισωμάτων. Με το που αυξάνονται τα αντισώματα ενώνονται με τα αντιγόνα 
και τα και τα καταστρέφουν, γι’ αυτό έχουμε πτώση της καμπύλης Α. Όταν η καμπύλη Α 
έχει μηδενιστεί, τα μικρόβια έχουν εξουδετερωθεί πλήρως κι έτσι με τη σειρά τους 
μειώνονται και τα αντισώματα, εφόσον έχουμε τερματισμό της ανοσοβιολογικής 
απόκρισης. Στο διάγραμμα έχουμε ενεργητική ανοσία με φυσικό τρόπο.  
 
Γ3. Τα Τ λεμφοκύτταρα που ενεργοποιούνται είναι τα Τ βοηθητικά λεμφοκύτταρα που 
ενεργοποιούνται από την έκθεση των τμημάτων του ιού στην επιφάνεια των μακροφάγων 
και τα Τ-κυτταροτοξικά λεμφοκύτταρα , τα οποία ενεργοποιούνται από τα Τ-κατασταλτικά 
λεμφοκύτταρα που τερματίζουν την ανοσοβιολογική απόκριση.  
Τα Τ-λεμφοκύτταρα που παράγονται είναι τα Τ-βοηθητικά μνήμης και τα Τ-κυτταροτοξικά 
μνήμης τα οποία θα ενεργοποιηθούν σε επόμενη πιθανή έκθεση στον ίδιο ιό.  
 
Γ4. Από το σχολικό βιβλίο, σελ. 34 «Στην περίπτωση των ιών έχουμε τη δράση των 
ιντερφερονών που είναι ένας επιπλέον μηχανισμός μη ειδικής άμυνας. Όταν κάποιος ιός... 
πολλαπλασιαστεί». 
 
ΘΕΜΑ Δ 
Δ1.    Ποώδη φυτά   ακρίδες   βάτραχοι   φίδια   γεράκια 
Ενέργεια 106kJ        105kJ      104kJ   103kJ       102kJ 
 
Από το σχολικό βιβλίο, σελ. 77 «Η ενέργεια με τη μορφή της χημικής... αποικοδομούνται» 
Άρα:  

η ενέργεια βατράχων=
10
100

 ενέργειας ακρίδων= 5 410
10 10 kJ

100
   

η ενέργεια φιδιών=
10
100

 ενέργειας ακρίδων= 4 310
10 10 kJ

100
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η ενέργεια γερακιών=
10
100

 ενέργεια φιδιών= 3 210
10 10 kJ

100
   

η ενέργεια ποώδων φυτών=
10
100

 ενέργεια ακρίδων= 5 610
10 10 kJ

100
   

Η πυραμίδα ενέργειας απεικονίζει τη μεταβολή της δεδομένης ενέργειας από το ένα 
τροφικό επίπεδο του οικοσυστήματος στο άλλο.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δ2. Εφόσον μειώνονται τα βατράχια τα οποία τρέφονται με ακρίδες, οι ακρίδες θα 
αυξηθούν και έτσι θα καταναλώνουν περισσότερα ποώδη φυτά, τα οποία με τη σειρά τους 
θα μειωθούν.  
 
Δ3. Οι μη βιοδιασπώμενες ουσίες, δεν διασπόνται, δεν απεκκρίνονται, δεν μεταβολίζονται 
και περνούν αναλλοίωτες από το ένα τροφικό επίπεδο στο άλλο και συσσωρεύονται στους 
ιστούς των οργανισμών καθώς περνάμε κατά μήκος της τροφικής αλυσίδας. Άρα η 
ποσότητα στα γεράκια θα είναι 1mg.  
 
Δ4.  1=CO2 (διοξείδιο του άνθρακα) 
 7=νιτρικά ιόντα 
 2=φωτοσύνθεση 
 3=κυτταρική αναπνοή 
 4=διαπνοή ή επιδερμική εξάτμιση 
 8=βιολογική αζωτοδέσμευση 
 9=ατμοσφαιρική αζωτοδέσμευση 
 10=απονιτροποίηση 
 5=αποικοδομητές 
 6=νιτροποιητικά βακτήρια 
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