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ΘΕΜΑ Α  

Α1. γ   Α2. α   Α3. β   Α4. β   Α5. δ 
 
 
ΘΕΜΑ Β 

Β1. 1Β  2Α 3Α 4Β 5Β 6Α 7Α 8Β 
 
Β2. σελ. 18: Το γενετικό υλικό…….για τον πολλαπλασιασμό του. 
 
Β3. σελ.13-14: Σε αντίξοες συνθήκες…………….το καθένα ένα βακτήριο. 
 
Β4. σελ.107: Εξαιτίας του φαινομένου…….επιφάνειές τους. 
 
Β5. σελ.120: Είναι η κυτταρική θεωρία…….από το κακό....››. 
 
 
ΘΕΜΑ Γ 

 
Γ1. Μετά την είσοδο του ιού για δεύτερη φορά (μόλυνση), ο ιός δεν εγκαθίσταται και 
δεν πολλαπλασιάζεται στον οργανισμό του ανθρώπου οπότε δεν γίνεται λοίμωξη γιατί 
πραγματοποιείται δευτερογενής ανοσοβιολογική απόκριση. 
σελ.39: Η δευτερογενής........δεν αντιλαμβάνεται ότι μολύνθηκε. Όπως παρατηρούμε 
στο διάγραμμα 4 στον οργανισμό του ανθρώπου εμφανίζονται αμέσως μετά τη μόλυνση 
σε σύντομο χρονικό διάστημα μεγάλες συγκεντρώσεις των αντισωμάτων που 
συνδέονται ειδικά με το αντιγόνο (ιό) και το εξουδετερώνουν. 



 
Γ2. Το εμβόλιο περιέχει νεκρούς ή εξασθενημένους μικροοργανισμούς ή τμήματά τους, 
κατά συνέπεια το εμβόλιο είναι αντιγόνο το οποίο  δεν πολλαπλασιάζεται στον 
οργανισμό του ανθρώπου οπότε δεν πραγματοποιείται λοίμωξη όπως παρατηρούμε στο 
διάγραμμα 3. 
σελ.39: Το εμβόλιο.....δεν τη μεταδίδει. Τα αντισώματα που παράγονται συνδέονται 
ειδικά με το αντιγόνο-εμβόλιο και το εξουδετερώνουν. 
 
Γ3. Μετά την είσοδο του αντιγόνου-εμβολίου ενεργοποιούνται οι μηχανισμοί της ειδικής 
άμυνας. Κατά συνέπεια επειδή πρόκειται για την 1η επαφή του οργανισμού με το 
αντιγόνο-εμβόλιο το είδος της ανοσοβιολογικής απόκρισης χαρακτηρίζεται ως 
πρωτογενής. Τα αντισώματα όπως παρατηρούμε στο διάγραμμα 1 εμφανίζονται μετά 
την 5η ημέρα γιατί απαιτείται χρόνος προκειμένου να  ενεργοποιηθούν τα βοηθητικά Τ 
λεμφοκύτταρα (1ο στάδιο) και στη συνέχεια με ουσίες που εκκρίνουν τα τελευταία να 
ενεργοποιηθούν τα Β λεμφοκύτταρα (στάδιο 2οα-χυμική ανοσία) για να ξεκινήσει τελικά 
η παραγωγή των αντισωμάτων από τα πλασματοκύτταρα. Τα αντισώματα που 
παράγονται συνδέονται ειδικά με το αντιγόνο-εμβόλιο και το εξουδετερώνουν. Μετά την 
εξουδετέρωση του αντιγόνου η ανοσοβιολογική απόκριση τερματίζεται με τη βοήθεια 
των κατασταλτικών Τ-λεμφοκυττάρων αλλά και προϊόντων της ανοσοβιολογικής 
απόκρισης. 
 
Γ4. σελ.38-39: Παράλληλα με την.........κύτταρα-στόχους. Κατά συνέπεια μετά τη 
μόλυνση από το βακτήριο όπως παρατηρούμε στο διάγραμμα 2 δεν ενεργοποιούνται τα 
κυτταροτοξικά Τ-λεμφοκύτταρα αφού δεν παρατηρείται καμία αύξηση του αριθμού 
τους. 
 
Γ5. Ο οργανισμός δεν νοσεί από το παθογόνο βακτήριο γιατί στον οργανισμό του 
πραγματοποιείται δευτερογενής ανοσοβιολογική απόκριση επειδή διαθέτει φυσική 
ενεργητική ή τεχνητή ενεργητική ανοσία, και τέλος επειδή διαθέτει τεχνητή παθητική 
ανοσία μετά από χορήγηση ορού. 
σελ.39: Λόγω ενεργητικής ανοσίας. Στην ενεργητική…………τη μεταδίδει.   
σελ.40: Λόγω παθητικής ανοσίας. Στην παθητική…………οργανισμό. Σε ένα 
ενήλικο.......παροδική. 
*Θα μπορούσε να αναφερθεί ως 3ος λόγος και η άμεση χορήγηση των αντιβιοτικών. 
σελ.25: Τα αντιβιοτικά δρουν..............μικροοοργανισμό. 
 
 
ΘΕΜΑ Δ 
Δ1. Στο οικοσύστημα υπάρχουν τέσσερα τροφικά επίπεδα: στο 1ο ανήκουν τα δένδρα 
(παραγωγοί), στο 2ο ανήκουν τα κουνέλια με ανοιχτό και σκούρο χρώμα τριχώματος 
(καταναλωτές 1ης τάξης), στο 3ο ανήκουν τα γεράκια (καταναλωτές 2ης τάξης) και στο 4ο 
ανήκουν τα πρωτόζωα (καταναλωτές 3ης τάξης). Η πυραμίδα πληθυσμού έχει ως εξής: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
σελ.77: Οι πυραμίδες πληθυσμού....ανεστραμμένη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση 
αναστροφή παρατηρείται μεταξύ 3ου και του 4ου επιπέδου οπότε η παρασιτική σχέση 
υπάρχει ανάμεσα στους  καταναλωτές 2ης τάξης και καταναλωτές 3ης τάξης με τα 
πρωτόζωα να αποτελούν τα παράσιτα. 
 
 

κατ 3ης 

10.000 

 κατ 2ης 
10 

        κατ 1ης 
   175+25=200 

40000KJ 
Παραγωγοί 

1000 
 



Δ2. σελ.77: Σε γενικές γραμμές....μειώνεται η βιομάζα του. Οι απώλειες βιομάζας κατά 
τη ροή της ενέργειας από το κατώτερο τροφικό επίπεδο στο ανώτερο είναι 90%. 
Βκουνέλια : 200 ∙ 1Κg = 200 Kg 
Βγεράκια = 10/100 ∙ Βκουνέλια=10/100 ∙ 200 Kg = 20 Kg 
Κατά συνέπεια έχουμε 20 Kg / 10 γεράκια = 2 Kg σε κλάθε γεράκι. 
Βπρωτόζωα = 10/100 ∙ Βγεράκια=10/100 ∙ 20 Kg = 2 Kg 
Βκουνέλια = 10/100 ∙ Βδένδρα → Βδένδρα= 10 ∙ Βκουνέλια = 10 ∙ 200 Kg = 2.000 Kg 

Με βάση τα παραπάνω η πυραμίδα βιομάζας έχει ως εξής: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δ3. Μετά τη μείωση της βιομάζας των παραγωγών στα 400 Kg και ακολουθώντας ότι οι 
απώλειες βιομάζας κατά τη ροή της ενέργειας από το κατώτερο τροφικό επίπεδο στο 
ανώτερο είναι 90% έχουμε: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κατά συνέπεια για τα γεράκια έχουμε: 4 Kg / 2 Kg = 2 γεράκια θα μπορεί αν 
υποστηρίξει το οικοσύστημα. 
 
Δ4. 

 
Σύμφωνα με τη θεωρία της φυσικής επιλογής στον πληθυσμό των κουνελιών αρχικά 
υπήρχαν οργανισμοί που διέθεταν ανοιχτό χρώμα τριχώματος καθώς και οργανισμοί 
που διέθεταν σκούρο χρώμα τριχώματος. Αρχικά στο δασικό οικοσύστημα υπήρχε 
έδαφος σκουρόχρωμο οπότε κυριαρχούσαν τα κουνέλια με το σκούρο χρώμα 
τριχώματος έναντι αυτών που είχαν ανοιχτό χρώμα τριχώματος. Μετα τη μετανάστευσή 
τους λόγω της πυρκαγιάς στο οικοσύστημα όπου το έδαφος ήταν ανοιχτόχρωμο, 

κατ 3ης 
2 Kg 

κατ 2ης 
20 Kg 

 κατ 1ης 
       200 Kg 

40000KJ 
Παραγωγοί 
2.000 Kg 

κατ 3ης 
0,4 Kg 

 κατ 2ης 
 4 Kg 

  κατ 1ης 
        40 Kg 

40000KJ 
Παραγωγοί 

400 Kg 



ενεργοποιήθηκε η διαδικασία της φυσικής επιλογής σύμφωνα με την οποία σε κάθε 
περιβάλλον κάθε χρονική στιγμή επιλέγονται οι καλύτερα προσαρμοσμένοι οργανισμοί 
δηλαδή αυτοί που διαθέτουν τα ευνοϊκά χαρακτηριστικά για να κερδίσουν στον αγώνα 
για την επιβίωση που γίνεται έναντι των θηρευτών. Οι οργανισμοί που κατάφεραν να 
επιβιώσουν διέθεταν ανοιχτό χρώμα τριχώματος και διέφευγαν από τους θηρευτές τους 
σε αντίθεση με τους οργανισμούς που διέθεταν σκούρο χρώμα τριχώματος και 
γινόντουσαν εύκολα αντιληπτοί από τους θηρευτές τους. Αυτοί οι οργανισμοί με το 
ανοιχτό χρώμα τριχώματος στη συνέχεια αναπαράχθηκαν και έδωσαν απογόνους με τα 
ίδια ευνοϊκά χαρακτηριστικά οι οποίοι τελικά κυριάρχησαν στο οικοσύστημα. 
Όπως παρατηρούμε από την Εικόνα 1 η φυσική επιλογή έδρασε ευνοώντας από τα 
υπάρχοντα κληρονομήσιμα χαρακτηριστικά εκείνο που προσέδιδε μεγαλύτερες 
πιθανότητες επιβίωσης στο φορέα του σε κάθε περιβάλλον (ανοιχτός χρωματισμός 
τριχώματος όταν το έδαφος του οικοσυστήματος έγινε ανοιχτόχρωμο και σκούρος 
χρωματισμός τριχώματος όταν το έδαφος του οικοσυστήματος ήταν σκουρόχρωμο). 
 
 


