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ΘΕΜΑ  Β 
Β1. σελ.18: Η πολιομυελίτιδα οφείλεται σε ιό που προσβάλλει τα νευρικά κύτταρα 
του νωτιαίου μυελού. Οι ιοί είναι ακυτταρικές μη αυτοτελείς μορφές ζωής. 
Μετά τον εμβολιασμό ο οργανισμός αποκτά τεχνητή ενεργητική ανοσία. Στην 
ενεργητική ανοσία ο οργανισμός μπορεί να ενεργοποιηθεί με : β. σελ. 39: Να 
δεχτεί……μεταδίδει. Κατά συνέπεια σε επόμενη επαφή του οργανισμού με τον ιό της 
πολιομυελίτιδας θα ενεργοποιηθούν τα κύτταρα μνήμης και θα πραγματοποιηθεί 
δευτερογενής ανοσοβιολογική απόκριση οπότε ο οργανισμός δεν θα ασθενήσει.    
 
 
Β2. σελ.85: Με τη Βιομηχανική…………….του πλανήτη. 
σελ.101: Μείωση των παραγωγών παρατηρείται επίσης σε ερημικά οικοσυστήματα 
είτε λόγω χαμηλών βροχοπτώσεων είτε λόγω ανθρώπινων παρεμβάσεων. Οι 
λόγοι............οικοσυστήματα. 
 
Β3. σελ.47: Δομή του ιού. Αναφορά στη δράση της αντίστροφης μεταγραφάσης από 
σελ.48: Αρχικά από το RNA……..φορέας του ιού. 
 
Β4. σελ.47-48: Κατόπιν όλων αυτών…………….σεξουαλική επαφή. 

 
ΘΕΜΑ  Γ 
Γ1. Τα άτομα ενός είδους δεν είναι όμοια. Στους πληθυσμούς υπάρχει μια τεράστια 
ποικιλομορφία όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των μελών τους. σελ.129: Για την 
εξελικτική………σε μια άλλη χρονική στιγμή. 
 
Γ2. σελ.126: Η διαδικασία με..............φυσική επιλογή. 
Μεταξύ των οργανισμών ενός πληθυσμού διεξάγεται ένας αγώνας επιβίωσης. 
σελ.126: Η επιτυχία στον αγώνα ...............ενός νέου είδους. 
 
Γ3. σελ.72-73: Ο όρος «ποικιλότητα»…………..περισσότερο σταθερά. Κατά συνέπεια 
η λίμνη Α όπου ζουν 15 είδη ψαριών αποτελεί σταθερότερο οικοσύστημα από τη 
λίμνη Β όπου ζουν 3 είδη ψαριών. 

 
ΘΕΜΑ  Δ 
Δ1. σελ.108-109: Τα αστικά λύματα……….από ασφυξία. Κατά συνέπεια όσο 
απομακρυνόμαστε από το σημείο ρίψης των αποβλήτων περιορίζεται το φαινόμενο 
του ευτροφισμού με αποτέλεσμα να αυξάνεται η συγκέντρωση του διαλυμένου 
οξυγόνου στο νερό και να μειώνεται ο αριθμός των αποικοδομητών. Η καμπύλη Α 
αντιστοιχεί στη μεταβολή της συγκέντρωσης του οξυγόνου και η καμπύλη Β 
αντιστοιχεί στη μεταβολή του αριθμού των αποικοδομητών. 
*Στο σχήμα υπάρχει ασάφεια αφού δεν προσδιορίζονται οι τιμές της απόστασης. Αν 
κατά συνέπεια θεωρήσουμε ότι το σχήμα αναφέρεται σε μικρή απόσταση από το 
σημείο ρίψης των αποβλήτων τότε η καμπύλη Β αντιστοιχεί στη μεταβολή της 
συγκέντρωσης του οξυγόνου και η καμπύλη Α αντιστοιχεί στη μεταβολή του αριθμού 
των αποικοδομητών.  
 



Δ2. σελ.105: Το νέφος που κάλυψε……….νιτρικό υπεροξυακετύλιο (PAN). Στην 
καμπύλη Α η αύξηση της συγκέντρωσης του ρύπου παρατηρείται από την 6η έως την 
9η ώρα της ημέρας ενώ στην καμπύλη Β η αύξηση της συγκέντρωσης του ρύπου 
παρατηρείται από την 8η έως την 16η ώρα της ημέρας. Κατά συνέπεια η καμπύλη Α 
αντιστοιχεί στη μεταβολή της συγκέντρωσης των οξειδίων του αζώτου που είναι 
πρωτογενής ρύπος ενώ η καμπύλη Β αντιστοιχεί στη μεταβολή της συγκέντρωσης 
του όζοντος που αποτελεί δευτερογενή ρύπο ο οποίος προκύπτει από την αντίδραση 
των πρωτογενών ρύπων με το οξυγόνο της ατμόσφαιρας. 
 
Δ3. σελ.105: Τα οξείδια του αζώτου………εμφυσήματος. 


