
 

 

 

 

 

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ 19  6  2018 

 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. α                     

Α2. γ                    

Α3. α                 

 Α4. γ                

Α5. δ 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1.  α. Λ 

β. Λ 

γ. Σ 

δ. Σ 

ε. Σ 

στ. Λ 

 

Β2. α) Βιοκοινότθτα (ςελ. 71, βιβλίο: « Το ςφνολο των διαφορετικϊν πλθκυςμϊν… 

βιοκοινότθτασ. » 

β) Διαπνοι: Η απομάκρυνςθ του νεροφ, με τθ μορφι υδρατμϊν, μζςω των 

ςτομάτων – των πόρων δθλαδι τθσ επιδερμίδασ των φφλλων- των φυτϊν. 

Β3. βιβλίο ςελ. 101,102: «Δυςτυχϊσ οι μθχανιςμοί αυτοί… επεμβάςεισ όπωσ θ 

βόςκθςθ.» 

Β4. βιβλίο ςελ. 145-146: Η παράγραφοσ «Η όρκια ςτάςθ.» 

Β5. βιβλίο ςελ. 86: «Η αηωτοδζςμευςθ διακρίνεται… το 10% τθσ ςυνολικισ 

αηωτοδζςμευςθσ.» 



 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Διακρίνονται ςε ετερότροφα και αυτότροφα, βιβλίο ςελ. 71: «Η διατιρθςθ των 

οικοςυςτθμάτων… ςε άλλα αυτότροφα οικοςυςτιματα.» 

α. Αυτότροφο 

β. Ετερότροφο 

γ. Ετερότροφο 

δ. Αυτότροφο 

 

Γ2. Σε κάκε τροφικό επίπεδο, θ βιομάηα είναι το 10% τθσ βιομάηασ του 

προθγοφμενου τροφικοφ επιπζδου. Η βιομάηα, δθλαδι, ακολουκεί τθν πτωτικι 

τάςθ τθσ ενζργειασ, κακϊσ, αφοφ μειϊνεται θ ενζργεια, μειϊνεται αντίςτοιχα και θ 

οργανικι φλθ που μποροφν να ςυνκζςουν οι οργανιςμοί δθλαδι θ βιομάηα τουσ. 

Ζτςι ζχουμε: βελανιδιά  ζντομα κοτςφφια ψείρεσ. 

Βιομάηα εντόμων = 100 kg 

Βιομάηα κοτςυφιϊν = (10/100) x 100 kg = 10 kg  

και όμοια βρίςκουμε βιομάηα ςτισ ψείρεσ = 1 kg και βιομάηα βελανιδιάσ 1000 kg. 

Τροφικι πυραμίδα βιομάηασ: 

1 kg ψείρεσ 

10 kg κοτςφφια 

100 kg φυτοφάγα ζντομα 

1000 kg βελανιδιά 

 

 

Γ3. Τροφικι πυραμίδα πλθκυςμοφ: 

105 ψείρεσ 

100 κοτςφφια 

20.000 φυτοφάγα ζντομα 

1 βελανιδιά 

  

Τα 100 κοτςφφια ζχουν βιομάηα 10 kg 

Το 1 κοτςφφι ζχει βιομάηα Χ; 

Χ = 10 x (1/100) = 1/10 = 0,1 kg 

Άρα το κάκε κοτςφφι ζχει βάροσ 0,1 kg. 



 

 

Γ4. Αφοφ κα μειωκοφν τα κοτςφφια που τρζφονται με ζντομα , ο αρικμόσ των 

φυτοφάγων εντόμων κα αυξθκεί κατά πολφ. Αυτά τρζφονται από τθ βελανιδιά 

οπότε θ βιομάηα τθσ βελανιδιάσ κα μειωκεί. 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1.  Οι ιντερφερόνεσ είναι πρωτεΐνεσ τθσ μθ ειδικισ άμυνασ που παράγονται μετά 

από ιικι μόλυνςθ. Αφοφ υπάρχει αφξθςθ ςτθ ςυγκζντρωςθ των  ιντερφερονϊν, το 

αντιγόνο είναι ιόσ.  

Δ2. Βιβλίο ςελ. 18 : ‘’ οι ιοί ζχουν ςχετικά απλι δομι… απαραίτθτων για τον 

πολ/ςμό  του’’. Να προςτεκεί: Πολλοί ιοί μπορεί να διακζτουν ζνηυμα απαραίτθτα 

για τον  πολ/ςμό   τουσ όπωσ θ αντίςτροφθ μεταγραφάςθ ςτουσ ρετροϊοφσ. 

Δ3. Η ςυγκζντρωςθ του αντιγόνου αυξάνεται μετά τθ μόλυνςθ, αλλά μετά τθν 

ζκκριςθ μεγάλθσ ποςότθτασ αντιςωμάτων το αντιγόνο εξουδετερϊνεται. Άρα το 

αντιγόνο αντιςτοιχεί ςτθν καμπφλθ (Α). 

Οι ιντερφερόνεσ παράγονται πιο γριγορα από τα αντιςϊματα, κακϊσ πρόκειται για 

μθχανιςμό τθσ μθ ειδικισ άμυνασ. Άρα οι ιντερφερόνεσ αντιςτοιχοφν ςτθν καμπφλθ 

(Β). 

Τζλοσ , τα αντιςϊματα κακυςτεροφν λίγο να παραχκοφν (γι’ αυτό και προλαβαίνει 

να πολ/ςτεί το αντιγόνο) , δθλ. γίνεται πρωτογενισ ανοςοβιολογικι απόκριςθ. Τα 

αντιςϊματα αντιςτοιχοφν ςτθν καμπφλθ (Γ). 

Δ4. Βιβλίο ςελ. 32: φαγοκυττάρωςθ και βιβλίο ςελ. 37: πρϊτο ςτάδιο τθσ 

ανοςοβιολογικισ απόκριςθσ.  

(Άρα εναντίον του αντιγόνου ζδραςαν αρχικά τα φαγοκφτταρα και ειδικότερα τα 

μακροφάγα λειτουργοφν ωσ αντιγονοπαρουςιαςτικά κφτταρα ενεργοποιϊντασ τα Τ-

βοθκθτικά λεμφοκφτταρα). 

Δ5. Θα παραχκοφν: Β-λεμφοκφτταρα μνιμθσ, 

            Τ-βοθκθτικά λεμφοκφτταρα μνιμθσ, 

            Τ-κυτταροτοξικά λεμφοκφτταρα μνιμθσ. 

 

 

Επιμζλεια: Σ. ΡΙΖΟΤ 

 


