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ΘΕΜΑ 1ο  

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω 
ηµιτελείς προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή 
στη φράση, η οποία συµπληρώνει σωστά την ηµιτελή πρόταση.  

1. Η παθητική ανοσία αποκτάται  

α. µε τον θηλασµό.  
β. µε τον εµβολιασµό.  
γ. µε προηγούµενη µόλυνση.  
δ. µε αντιβιοτικά.  

Μονάδες 5 

2. Η ερηµοποίηση ενός χερσαίου οικοσυστήµατος µπορεί να προκληθεί από  

α. την όξινη βροχή.  
β. τον ευτροφισµό.  
γ. την ηχορρύπανση.  
δ. τη φωτοσύνθεση.  

Μονάδες 5 

3. Το φαινόµενο του θερµοκηπίου προκαλείται από τη συγκέντρωση στην 
ατµόσφαιρα των  

α. µονοξειδίου του άνθρακα και υδρογόνου.  
β. µονοξειδίου του άνθρακα και οξειδίων του αζώτου.  
γ. διοξειδίου του άνθρακα και υδρατµών.  
δ. διοξειδίου του θείου και οξυγόνου.  

Μονάδες 5 

4. Τα αυτοαντισώµατα καταστρέφουν  

α. µόνο τους ιούς.  
β. τα αλλεργιογόνα.  
γ. τα δερµατόφυτα.  
δ. τα κύτταρα ή τα συστατικά του ίδιου του οργανισµού. 

Μονάδες 5 

5. Η αποµάκρυνση του νερού από τα στόµατα των φύλλων ονοµάζεται  

α. κυτταρική αναπνοή.  
β. διαπνοή.  
γ. φωτοσύνθεση.  
δ. αποικοδόµηση.  

Μονάδες 5 
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ΘΕΜΑ 2ο  

1. Να περιγράψετε πώς ο βλεννογόνος της αναπνευστικής οδού συνιστά 

αποτελεσµατικό φραγµό στην είσοδο των µικροβίων στον ανθρώπινο 
οργανισµό.  

Μονάδες 8 

2. Ποιος είναι ο ρόλος των αποικοδοµητών στον κύκλο του αζώτου;  

Μονάδες 5 

3. Σε ποια κατηγορία ιών ανήκει ο ιός ΗΙV; (µονάδες 2) 

 Να περιγράψετε τη δοµή του ιού ΗΙV. (µονάδες 7). 
 Ποιες κατηγορίες ανθρώπινων κυττάρων προσβάλλει ο ιός ΗΙV; (µονάδες 

3) 

Μονάδες 12 

ΘΕΜΑ 3ο  

Α. Όταν το όζον βρίσκεται στα ανώτερα επίπεδα της ατµόσφαιρας, σχηµατίζει 

στιβάδα που διαδραµατίζει σπουδαίο ρόλο στη διατήρηση της ζωής. 

1. Ποιος είναι ο ρόλος του όζοντος στη στιβάδα αυτή;  
Μονάδες 2 

2. Ποια είναι η αιτία της εξασθένησης της στιβάδας του όζοντος; (µονάδες 

2). 
 Ποιες είναι οι επιπτώσεις της εξασθένησής της στους ζωντανούς 

οργανισµούς; (µονάδες 8)  
Μονάδες 10 

Β. Το όζον στα κατώτερα επίπεδα της ατµόσφαιρας αποτελεί δευτερογενή 
ρύπο του φωτοχηµικού νέφους. 

 Ποιον άλλο δευτερογενή ρύπο γνωρίζετε; (µονάδα 1) 
 Πώς παράγονται οι δευτερογενείς ρύποι; (µονάδες 4) 
 Ποιες είναι οι επιπτώσεις τους στην υγεία του ανθρώπου; (µονάδες 8)  

Μονάδες 13 

ΘΕΜΑ 4ο  

Ένας άνθρωπος µολύνεται από ένα είδος παθογόνου βακτηρίου, το οποίο 
παράγει µια τοξίνη και του προκαλεί ασθένεια.  

α. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται οι τοξίνες και πώς απειλούν την υγεία του 

ασθενούς;  
Μονάδες 8  

β. Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να ικανοποιεί µια ασθένεια για να θεωρηθεί 
λοιµώδης;  

Μονάδες 9  

γ. Για την αντιµετώπιση του παθογόνου βακτηρίου χορηγήθηκε στον ασθενή 

αντιβιοτικό. Με ποιους µηχανισµούς δρουν τα αντιβιοτικά;  
Μονάδες 8 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

Θέµα 1ο 

 

1. → α,  2. → α,  3. → γ,  4. → δ,  5. → β 

 
Θέµα 2ο 

1. σελ. 32 “Οι βλεννογόνοι του σώµατος…από την αναπνευστική οδό.” 

2. σελ. 86 “Τόσο τα φυτά… παραγωγή αµµωνίας.” 

3. σελ. 47 ∆οµή του ιού 
Επιπλέον, σελ. 20 “Το γενετικό υλικό του HIV περιλαµβάνει δύο 
µονόκλωνα πανοµοιότυπα µόρια RNA, καθένα από τα οποία είναι 
συνδεδεµένο µε ένα µόριο αντίστροφης µεταγραφάσης, ένα ένζυµο 
που καταλύει την αντίστροφη µεταγραφή, δηλαδή τη σύνθεση DNA µε 
πρότυπο RNA.” 

 

Θέµα 3ο 

Α. 1. σελ. 105 “Αν και το όζον…µέρος της υπεριώδους ακτινοβολίας.” 

2. σελ. 105-106 “Από τη δεκαετία του 1970…για τις δυσµενείς 
επιπτώσεις στους οργανισµούς.”  
Επιπλέον, “Η ακτινοβολία….και καρκίνο του δέρµατος.” 
Όσον αφορά στις αιτίες της εξασθένησης της στιβάδας του όζοντος θα 
µπορούσε να γίνει και αναφορά στην πρόταση: “Το χλώριο των 
χλωροφθορανθράκων είναι καταστρεπτικό για το όζον.” 

 
Β. σελ. 105 Το PAN (νιτρικό υπεροξυακετύλιο).  

“Παράγονται…της ηλιακής ακτινοβολίας.”  
“Από τους δευτερογενείς…φυσικά οικοσυστήµατα. ”  

Επίσης µπορεί να συµπεριληφθεί το τµήµα: ”Τα οξείδια του 
αζώτου...εµφυσήµατος”. Σελ. 105 

 

Θέµα 4ο 

α. σελ. 23 “Πολλά βακτήρια…συγκεκριµένα όργανα.” 

β. σελ. 23 Οι προϋποθέσεις αυτές ονοµάζονται κριτήρια του Κοχ. 
“Σύµφωνα µε τα κριτήρια…αποµονωθεί εκ νέου από αυτά.” 

γ. σελ. 25 “Τα αντιβιοτικά…στη λειτουργία της πλασµατικής µεµβράνης.” 
 


