
Φροντιστήρια ¨ΣΥΝΟΛΟ¨,            Πειραιάς 

Βιολογία Γενικής Παιδείας - Απαντήσεις - 1 -

 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΗ 
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

 
ΘΕΜΑ Α 
 
Α1. β, Α2. γ, Α3 δ, Α4 α, Α5 γ. 
 
ΘΕΜΑ Β 
 
Β1 α. 9, β. 8, γ. 1, δ. 3, ε. 6, στ. 7, ζ. 5, η. 4 
 
Β2 ποικιλομορφία, φυσική επιλογή, Γενετική απομόνωση. 
 
Β3 Παρατηρήσεις 1 έως 4 σελ. 125, 126 σχολικού βιβλίου. 
 
Β4 Παθογόνα πρωτόζωα         : τρυπανόσωμα, τοξόπλασμα 
     Τρόπος μετάδοσης             : κουνούπι, κατοικίδια ζώα 
     Παθογόνος δράση/ασθένεια : ελονοσία, ύπνου. 
 
ΘΕΜΑ Γ 
 
Γ1. Σελ. 108 σχολικού βιβλίου: “Όσον αφορά το φαινόμενο αυτό, ….. σελ.109….. 
πεθαίνουν από ασφυξία.”  
 
Γ2. Χαμηλότερη. Αιτιολόγηση: σελ. 109 “ To κοινό στοιχείο της… στον επόμενο.” 
     Σελ. 110 σχολικού βιβλίου: “ το φαινόμενο κατά το…. βιοσυσσώρευση.” 
     “Έστω ότι σε κάθε κιλό ενός φυτού…. τροφικά επίπεδα.» 
Γ3. Αγρανάπαυση και αμειψισπορά. Σελ. 88 ’’Την ιδιότητα των … να μην εξασθενεί.’’ 
 
ΘΕΜΑ Δ 
 
Δ1. Στην καμπύλη Α αντιστοιχεί τεχνητή ενεργητική ανοσία μετά από τη χορήγηση 
εμβολίου. 
Σελ. 39 σχολικού βιβλίου:  ’’Να δεχτεί μια ποσότητα… δεν τη μεταδίδει.’’ 
Στην καμπύλη Β αντιστοιχεί τεχνητή ενεργητική ανοσία μετά τη χορήγηση ορού. 
Σελ. 40 σχολικού βιβλίου: ’’Σε ένα ενήλικο άτομο… η διάρκεια της είναι παροδική.’’ 
 
Δ2. Η καμπύλη Ι αντιστοιχεί στην ανοσολογική απόκριση που θα εκδηλώσει. Δομήνικος. 
Λόγω της χορήγησης του εμβολίου διαθέτει λεμφοκύτταρα μνήμης τα οποία θα 
ενεργοποιηθούν και θα εκδηλώσει δευτερογενή ανοσολογική απόκριση όπως αυτή που 
παρουσιάζεται στη καμπύλη Ι. Αιτιολόγηση σελ. 39 σχολικού βιβλίου ’’ Η δευτερογενής 
ανοσοβιολογική… ότι μολύνθηκε.’’ 
Η καμπύλη ΙΙ αντιστοιχεί στην ανοσοβιολογική απόκριση που θα εκδηλώσει η Γαλάτεια. 
Επειδή της είχε χορηγηθεί ορός δεν έχει ενεργοποιηθεί το ανοσοβιολογικό της σύστημα 
από  το συγκεκριμένο αντιγόνο και δεν έχει δημιουργήσει λεμφοκύττρα μνήμης. Έτσι θα 
εκδηλώσει πρωτογενής ανοσοβιολογική απόκριση όπως αυτή παρουσιάζεται στην καμπύλη 
ΙΙ. Αιτιολόγηση σελ. 37,38 σχολικού βιβλίου ’’ Αρχικά με την εμφάνιση… για το 
συγκεκριμένο αντιγόνο.’’ 
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Δ3. Δεν μπορεί να βασιστεί στην ανίχνευση αντισωμάτων έναντι του ιού διότι αυτό είναι 
δυνατόν να γίνει μετά τη παρέλευση 6 εβδομάδων έως 6 μηνών από την εισβολή του ιού 
στον οργανισμό. 
 

 Επιμέλεια 
Σ. Γλένης 

 


