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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. γ 

Α2. α 

Α3. β 

Α4. β 

Α5. δ 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. ΣΤΗΛΗ Ι           ΣΤΗΛΗ ΙΙ 

 1.  Β 

 2.   Α 

 3.              Α 

 4.   Β 

 5.   Β 

 6.   Α 

 7.   Α 

 8.   Β 

 

Β2. Από το σχολικό βιβλίο, σελ. 18 «Το γενετικό υλικό... πολλαπλασιασμό του» 

Β3. Από το σχολικό βιβλίο, σελ. 13 «Σε αντίξοες συνθήκες... βακτήριο» 

Β4. Από το σχολικό βιβλίο, σελ. 107 «Εξαιτίας του φαινομένου... τις εξωτερικές επιφάνειές τους» 

Β5. Από το σχολικό βιβλίο, σελ. 120 «Η Βιολογία... προγενέστεροι οργανισμοί» 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Το διάγραμμα 4, διότι με το που γίνεται η είσοδος του αντιγόνου στον οργανισμό, τα 

αντισώματα ξεκινάνε από αυξημένη συγκέντρωση και παρατηρούμε ότι αυξάνονται κατευθείαν, 

φτάνοντας σε υψηλές τιμές. Επιπλέον έχουν μεγάλη διάρκεια, άρα το συγκεκριμένο διάγραμμα 

αντιπροσωπεύει δευτερογενή ανοσοβιολογική απόκριση.  

Γ2. Το διάγραμμα 3 μας δείχνει τη συγκέντρωση του αντιγόνου μετά τον εμβολιασμό του. Αυτό 

φαίνεται από το γεγονός ότι με το που γίνεται η είσοδος του αντιγόνου, τα αντιγόνα εισέρχονται 

σε υψηλή συγκέντρωση μένουν για λίγο σταθερά και μετά μειώνονται. Άρα έχουν εισαχθεί στον 

οργανισμό νεκροί ή εξασθενισμένοι μικροοργανισμοί ή τμήματα αυτών γι’ αυτό και δεν 

αυξάνεται ο αριθμός τους, αλλά παραμένει σταθερός μέχρι να αναγνωριστεί και να 

αντιμετωπιστεί από τον οργανισμό, όπου μετά ακολουθεί η μείωσή του.  

Γ3. Το διάγραμμα 1 απεικονίζει τα αντισώματα που παράγονται στον οργανισμό μετά τον πρώτο 

εμβολιασμό του διότι τα αντισώματα αρχίζουν να παράγονται μετά την 5
η
 μέρα από την είσοδο 

του αντιγόνου, έχουν μικρή συγκέντρωση και μικρή διάρκεια. Άρα το διάγραμμα αυτό 

αντιπροσωπεύει πρωτογενή ανοσοβιολογική απόκριση.   

Γ4. Το διάγραμμα 2 απεικονίζει τα κυτταρικά τα-λεμφοκύτταρα μιας και παρατηρούμε ότι η 

συγκέντρωσή τους παραμένει σταθερή. Αυτό οφείλεται στο ότι τα Τ-κυτταροτοξικά 

ενεργοποιούνται μόνο σε καρκινικά κύτταρα, κύτταρα μολυσμένα από ιό και κύτταρα από 

μόσχευμα. Από τη στιγμή λοιπόν που έχουμε μόλυνση από βακτήριο δε θα έχουμε παραγωγή            

Τ-κυτταροτοξικών λεμφοκυττάρων.  

Γ5. Οι πιθανοί λόγοι που δεν εμφάνισε την ασθένεια είναι: 

Να είχε μολυνθεί στο παρελθόν από το συγκεκριμένο βακτήριο, να είχε κάνει το εμβόλιο. Οπότε 

τώρα διαθέτει αντισώματα και κύτταρα μνήμης και έτσι ξεκινά στον οργανισμό του 2γενής 
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ανοσοβιολογική απόκριση, με αποτέλεσμα να εκκρίνονται αμέσως τα αντισώματα κατά του 

βακτηρίου και έτσι να μην εμφανίζει τα συμπτώματα.  

Επιπλέον μπορεί να του χορηγήθηκε ορός που περιέχει έτοιμα αντισώματα από άλλο οργανισμό 

άνθρωπο ή ζώο και η δράση του είναι άμεση στην καταστροφή του βακτηρίου (παθητική ανοσία, 

με τεχνητό τρόπο).  

Μια ακόμα πιθανή περίπτωση είναι το άτομο αυτό να έπαιρνε κάποιο αντιβιοτικό εκείνη την 

περίοδο, οπότε με το που εισήλθε το βακτήριο να εξουδετερώθηκε από το αντιβιοτικό.  

 

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1.  Δέντρα →  κουνέλια →  γεράκια →  πρωτόζωα 

Πληθ.   1.000             200                   10                10.000 

Η πυραμίδα πληθυσμού απεικονίζει τη μεταβολή του πληθυσμού από το ένα τροφικό επίπεδο 

στο άλλο. Παρατηρούμε ότι η πυραμίδα έχει κανονικές τροφικές σχέσεις από το 1
ο
 στο 3

ο
 

τροφικό επίπεδο, ενώ από το 3
ο
 στο 4

ο
 έχουμε παρασιτικές, άρα θα έχει την παρακάτω μορφή.   

 
 

Δ2. Το 1 κουνέλι έχει βιομάζα           1Kg          

       Τα 200 κουνέλια έχουν βιομάζα  x                x=200Kg 

Σε γενικές γραμμές... βιομάζα του. 

Δέντρα →  κουνέλια →  γεράκια →  πρωτόζωα 

Βιομάζα 2.000Kg     200Kg              20Kg                2Kg 

Η πυραμίδα βιομάζας μας δείχνει πως μεταβάλλεται η βιομάζα από το ένα τροφικό επίπεδο στο 

επόμενο.  

 
Τα 10 γεράκια έχουν 20Kg βιομάζα 

Το 1 γεράκι                  x                                        x=2Kg 

Άρα το 1 γεράκι έχει βιομάζα 2Kg.  

 

Δ3.  Δέντρα →  κουνέλια →  γεράκια →  πρωτόζωα 

Βιομάζα 400Kg           40Kg              4Kg                0,4Kg 

Λόγω της μείωσης της βιομάζας των παραγωγών θα μειωθεί και η βιομάζα των κουνελιών και 

κατ’ επέκταση και η βιομάζα των γερακιών. Άρα πλέον η βιομάζα στα γεράκια θα είναι 4Kg.  

Το 1 γεράκι έχει βιομάζα 2Kg   

    Χ                                       4Kg                                          x=2 γεράκια 

 

Άρα πλέον το οικοσύστημα θα μπορεί να υποστηρίξει 2 γεράκια. 

10 Γεράκια 

200 Κουνέλια 

1.000 ∆έντρα 

10.000 Πρωτόζωα 

Πρωτόζωα (2Kg) 

Γεράκια (20Kg) 

Κουνέλια (200Kg) 

∆έντρα (2000Kg) 
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Δ4. Παρατηρούμε ότι αρχικά τα σκουρόχρωμα κουνέλια είναι πολυπληθέστερα σε σχέση με τα 

ανοιχτόχρωμα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι στο προηγούμενο οικοσύστημα το έδαφος ήταν 

σκουρόχρωμα έτσι η φυσιολογική επίλυση ευνοούσε τα σκουρόχρωμα κουνέλια, τα οποία ήταν 

λιγότερο ευδιάκριτα από τους θηρευτές τους επιβίωναν και αναπαράγονταν περισσότερο σε 

σχέση με τα ανοιχτόχρωμα που ο πληθυσμός τους ήταν μικρότερος λόγω του ανοιχτού χρώματος 

που είχαν και τα έκανε περισσότερο ευδιάκριτα.  

Η δράση της φυσικής επιλογής είναι τοπικά και χρονικά περιορισμένη...χρονική στιγμή.  

Μετά την εγκατάσταση των κουνελιών στο οικοσύστημα με το ανοιχτόχρωμο έδαφος 

παρατηρούμε μείωση των σκουρόχρωμων κουνελιών και αύξηση των ανοιχτόχρωμων. Η δράση 

της φυσικής επιλογής έχει πλέον αναστρέψει το προσαρμοστικό πλεονέκτημα το έχουν πλέον τα 

ανοιχτόχρωμα κουνέλια, εφόσον πλέον είναι λιγότερο ευδιάκριτα από τους θηρευτές τους και 

αναπαράγονται περισσότερο από τα σκουρόχρωμα, τα οποία πλέον δεν ευνοούνται από τη 

φυσική επιλογή, είναι πιο ευδιάκριτα, γι’ αυτό και μειώνεται ο αριθμός τους.  

 

 

Επιμέλεια 

Ε. Σταθουλοπούλου 

 


