
 

 

Δκτίμηση θεμάτων 

Τα ζέκαηα ήηαλ ζε γεληθέο γξακκέο βαηά. Ο βαζκόο δπζθνιίαο ησλ ζεκάησλ έγθεηηαη 

ζην γεγνλόο όηη πεξηιακβάλνληαη αξθεηά εξσηήκαηα αλά ζέκα, ηα νπνία θαιύπηνπλ 

ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ηεο ύιεο.  Σην ζέκα Γ απαηηνύληαλ θξηηηθή ζθέςε, σζηόζν 

ήηαλ εληόο ησλ δπλαηνηήησλ ησλ πεξηζζόηεξσλ καζεηώλ. Τν ζέκα Γ ήηαλ απιό ζηελ 

αληηκεηώπηζή ηνπ, ζην ζύλνιν ησλ εξσηεκάησλ.  

ΘΔΜΑ Α 

Α1. γ 

Α2. α 

Α3. β 

Α4. β 

Α5. δ 

 

ΘΔΜΑ Β 

Β1. 1-Β, 2-Α, 3-Α, 4-Β, 5-Β, 6-Α, 7-Α, 8-Β 

Β2. Τν γελεηηθό πιηθό ελόο ηνύ κπνξεί λα είλαη είηε DNA είηε RNA θαη δηαζέηεη 

πιεξνθνξίεο γηα ηε ζύλζεζε ησλ πξσηετλώλ ηνπ πεξηβιήκαηνο αιιά θαη γηα ηε 

ζύλζεζε θάπνησλ ελδύκσλ απαξαίηεησλ γηα ηνλ πνιιαπιαζηαζκό ηνπ. 

Β3. Σε αληίμνεο ζπλζήθεο, όπσο ζε αθξαίεο ζεξκνθξαζίεο ή ππό ηε δξάζε 

αθηηλνβνιηώλ, πνιιά βαθηήξηα κεηαηξέπνληαη ζε αλζεθηηθέο κνξθέο, ηα ελδνζπόξηα. 

Τα ελδνζπόξηα είλαη αθπδαησκέλα θύηηαξα κε αλζεθηηθά ηνηρώκαηα θαη ρακεινύο 

κεηαβνιηθνύο ξπζκνύο. Όηαλ νη ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο μαλαγίλνπλ επλντθέο, 

ηα ελδνζπόξηα βιαζηάλνπλ δίλνληαο ην θαζέλα έλα βαθηήξην. 

Β4. Δμαηηίαο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο όμηλεο βξνρήο θαηαζηξέθεηαη ην θύιισκα ησλ 

δέληξσλ, ειαηηώλεηαη ε γνληκόηεηα ηνπ εδάθνπο θαη ζαλαηώλνληαη νη θπηηθνί θαη 

δσηθνί νξγαληζκνί ησλ πδάηηλσλ νηθνζπζηεκάησλ. Τν ίδην όκσο θαηλόκελν πξνθαιεί 

θαηαζηξνθέο θαη ζηα ηζηνξηθά αξρηηεθηνληθά κλεκεία θαη ζηα έξγα ηέρλεο πνπ είλαη 

θαηαζθεπαζκέλα από κάξκαξν, γηαηί ηα νμέα πνπ πεξηέρνληαη ζηε βξνρή δηαβξώλνπλ 

ηηο εμσηεξηθέο επηθάλεηέο ηνπο. 

Β5. Η Βηνινγία, όπσο θαη θάζε άιιε επηζηήκε, βαζίδεηαη πάλσ ζε κεξηθέο 

ζεκειηώδεηο γεληθεύζεηο, πάλσ δειαδή ζε κεξηθέο αξρέο πνπ ηζρύνπλ ζε όιε ηελ 

έθηαζε ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ κειεηά. Η κία από απηέο είλαη ε θπηηαξηθή ζεσξία, ε 

νπνία ππνζηεξίδεη όηη όια ηα έκβηα όληα απνηεινύληαη από θύηηαξα θαη από 

πξντόληα θπηηάξσλ. Η άιιε γελίθεπζε είλαη ε ζεσξία ηεο εμέιημεο, ε ζεσξία δειαδή 



 

 

πνπ ππνζηεξίδεη όηη όια ηα έκβηα όληα είλαη πξντόλ εμέιημεο πνπ ππέζηεζαλ 

πξνγελέζηεξνη νξγαληζκνί. Χσξίο απηή ηε ζεσξία ε Βηνινγία ζα έκνηαδε 

πεξηζζόηεξν κε κηα ζηείξα πεξηγξαθή θπηηθώλ θαη δσηθώλ νξγαληζκώλ από ηελ 

νπνία ζα έιεηπε ν κίηνο πνπ ηνπο ζπλδέεη κεηαμύ ηνπο. 

ΘΔΜΑ Γ 

Γ1. Τν δηάγξακκα 4 απεηθνλίδεη ηε ζπγθέληξσζε ησλ αληηζσκάησλ κεηά από 

κόιπλζε πνπ πξνθιήζεθε γηα δεύηεξε θνξά από ηνλ ίδην ηό. Ο άλζξσπνο απηόο θάλεη 

δεπηεξνγελή αλνζνβηνινγηθή απόθξηζε. Η δεπηεξνγελήο αλνζνβηνινγηθή απόθξηζε 

ελεξγνπνηείηαη θαηά ηελ επαθή ηνπ νξγαληζκνύ κε ην ίδην αληηγόλν γηα δεύηεξε (ή 

επόκελε) θνξά. Σηελ πεξίπησζε απηή ελεξγνπνηνύληαη ηα θύηηαξα κλήκεο, μεθηλά 

ακέζσο ε έθθξηζε αληηζσκάησλ θαη έηζη δελ πξνιαβαίλνπλ λα εκθαληζηνύλ ηα 

ζπκπηώκαηα ηεο αζζέλεηαο. Τν άηνκν δελ αζζελεί θαη πηζαλόηαηα δελ 

αληηιακβάλεηαη όηη κνιύλζεθε.  

Γ2. Τν δηάγξακκα 3 απεηθνλίδεη ηε ζπγθέληξσζε ηνπ αληηγόλνπ κεηά ηνλ εκβνιηαζκό 

ηνπ νξγαληζκνύ από ην ζπγθεθξηκέλν αληηγόλν. Τν εκβόιην πεξηέρεη λεθξνύο ή 

εμαζζελεκέλνπο κηθξννξγαληζκνύο ή ηκήκαηά ηνπο. Δπνκέλσο, δελ παξαηεξείηαη 

αύμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ αληηγόλσλ κεηά ηε ρνξήγεζή ηνπο. 

Γ3. Τν δηάγξακκα 1 απεηθνλίδεη ηε ζπγθέληξσζε ησλ αληηζσκάησλ πνπ παξάγνληαη 

ηηο εκέξεο πνπ αθνινπζνύλ κεηά ηνλ πξώην εκβνιηαζκό. Τν εκβόιην, όπσο ζα έθαλε 

θαη ν ίδηνο ν κηθξννξγαληζκόο, ελεξγνπνηεί ηνλ αλνζνβηνινγηθό κεραληζκό, γηα λα 

παξαγάγεη αληηζώκαηα θαη θύηηαξα κλήκεο. Δπνκέλσο, γίλεηαη πξσηνγελήο 

αλνζνβηνινγηθή απόθξηζε ηηο εκέξεο πνπ αθνινπζνύλ κεηά ηνλ εκβνιηαζκό. 

Γ4. Τν δηάγξακκα 2 απεηθνλίδεη ηε ζπγθέληξσζε ησλ θπηηαξνηνμηθώλ Τ-

ιεκθνθπηηάξσλ ζηνλ νξγαληζκό ελόο αλζξώπνπ πνπ κνιύλζεθε από έλα βαθηήξην. 

Τα θπηηαξνηνμηθά Τ- ιεκθνθύηηαξα ελεξγνπνηνύληαη από ηα βνεζεηηθά Τ- 

ιεκθνθύηηαξα, ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην αληηγόλν είλαη έλα θύηηαξν 

(θαξθηληθό θύηηαξν, θύηηαξν κεηακνζρεπκέλνπ ηζηνύ ή θύηηαξν κνιπζκέλν από ηό), 

θαη θαηαζηξέθνπλ ηα θύηηαξα – ζηόρνπο. Δπνκέλσο, ηα θπηηαξνηνμηθά Τ- 

ιεκθνθύηηαξα δελ ελεξγνπνηνύληαη ζηελ πεξίπησζε κόιπλζεο από βαθηήξην. 

Γ5. Αλ έλαο άλζξσπνο κνιπλζεί από έλα είδνο παζνγόλνπ βαθηεξίνπ, θαη δελ 

εκθαλίζεη ηα ζπκπηώκαηα ηεο αζζέλεηαο, ηόηε ν άλζξσπνο απηό κπνξεί λα θάλεη 

δεπηεξνγελή αλνζνβηνινγηθή απόθξηζε. Γλσξίδνπκε όηη ε δεπηεξνγελήο 

αλνζνβηνινγηθή απόθξηζε ελεξγνπνηείηαη θαηά ηελ επαθή ηνπ νξγαληζκνύ κε ην ίδην 

αληηγόλν γηα δεύηεξε (ή επόκελε) θνξά. Σηελ πεξίπησζε απηή ελεξγνπνηνύληαη ηα 

θύηηαξα κλήκεο, μεθηλά ακέζσο ε έθθξηζε αληηζσκάησλ θαη έηζη δελ πξνιαβαίλνπλ 

λα εκθαληζηνύλ ηα ζπκπηώκαηα ηεο αζζέλεηαο. Κύηηαξα κλήκεο κπνξεί λα 

απνθηήζεη θάπνηνο, είηε όηαλ έξζεη ζε επαθή κε έλα αληηγόλν πνπ βξίζθεηαη ζην 

πεξηβάιινλ (θπζηθόο ηξόπνο), είηε όηαλ δερηεί κηα πνζόηεηα εκβνιίνπ ην νπνίν 

πεξηέρεη λεθξνύο ή εμαζζελεκέλνπο κηθξννξγαληζκνύο ή ηκήκαηά ηνπο (ηερλεηόο 



 

 

ηξόπνο). Μία άιιε πηζαλή εμήγεζε είλαη ε ρνξήγεζε νξνύ πνπ πεξηέρεη έηνηκα 

αληηζώκαηα ηα νπνία έρνπλ παξαρζεί ζε θάπνην άιιν άηνκν ή δών. 

ΘΔΜΑ Γ 

Γ1. 

  

 

 

Γ2. Η βηνκάδα ηνπ ηξνθηθνύ επηπέδνπ ησλ θνπλειηώλ είλαη 200Kg (200 θνπλέιηα x 

1Kg). Η βηνκάδα ηνπ ηξνθηθνύ επηπέδνπ ησλ δέληξσλ είλαη 2000Kg. Η βηνκάδα ηνπ 

ηξνθηθνύ επηπέδνπ ησλ γεξαθηώλ είλαη 20Kg. Η βηνκάδα ηνπ ηξνθηθνύ επηπέδνπ ησλ 

πξσηνδώσλ είλαη 2Kg. 

Έρεη ππνινγηζηεί όηη κόλν ην 10% πεξίπνπ ηεο ελέξγεηαο ελόο ηξνθηθνύ επηπέδνπ 

πεξλάεη ζην επόκελν, θαζώο ην 90% ηεο ελέξγεηαο ράλεηαη. Απηό νθείιεηαη ζην όηη: 

 Έλα κέξνο ηεο ρεκηθήο ελέξγεηαο κεηαηξέπεηαη κε ηελ θπηηαξηθή αλαπλνή ζε 

κε αμηνπνηήζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο (π.ρ. ζεξκόηεηα). 

 Γελ ηξώγνληαη όινη νη νξγαληζκνί. 

 Οξηζκέλνη νξγαληζκνί πεζαίλνπλ. 

 Έλα κέξνο ηεο νξγαληθήο ύιεο απνβάιιεηαη κε ηα θόπξαλα, ηα νπνία 

απνηθνδνκνύληαη. 

Σε γεληθέο γξακκέο, ε ίδηα πησηηθή ηάζε (ηεο ηάμεο ηνπ 90%) πνπ παξνπζηάδεηαη ζηηο 

ηξνθηθέο ππξακίδεο ελέξγεηαο εκθαλίδεηαη θαη ζηηο ηξνθηθέο ππξακίδεο βηνκάδαο, 

θαζώο, όηαλ κεηώλεηαη ε ελέξγεηα πνπ πξνζιακβάλεη θάζε ηξνθηθό επίπεδν από ην 

πξνεγνύκελό ηνπ, είλαη ινγηθό λα κεηώλεηαη θαη ε πνζόηεηα ηεο νξγαληθήο ύιεο πνπ 

κπνξνύλ λα ζπλζέζνπλ νη νξγαληζκνί ηνπ θαη ζπλεπώο κεηώλεηαη ε βηνκάδα ηνπ. 

 

Γ3. Αλ κηα αζζέλεηα κεηώζεη ηε βηνκάδα ησλ παξαγσγώλ ζε 400Kg, ηόηε ε βηνκάδα 

ησλ γεξαθηώλ ζα είλαη 4Kg. Αλ ηα 10 γεξάθηα έρνπλ βηνκάδα 20Kg, ηόηε ην 1 γεξάθη 

έρεη βηνκάδα 2Kg. Δπνκέλσο, ην νηθνζύζηεκα ζα κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηελ ύπαξμε 

κόλν 2 γεξαθηώλ.  



 

 

Γ4. Τα θνπλέιηα ζπλαληώληαη ζε δύν παξαιιαγέο σο πξνο ην ρξσκαηηζκό ηνπ 

ηξηρώκαηόο ηνπο. Η κία είλαη αλνηρηόρξσκε θαη ε άιιε αλνηρηόρξσκε. Αξρηθά ηα 

ζθνπξόρξσκα θνπλέιηα ήηαλ πεξηζζόηεξα από ηα αλνηρηόρξσκα. Μεηά ηελ αιιαγή 

ηνπ νηθνζπζηήκαηνο (αξρηθά δαζηθό, κεηά ζακλώδεο) άξρηζαλ βαζκηαία λα 

επηθξαηνύλ ηα αλνηρηόρξσκα θνπλέιηα. Η εμήγεζε βξίζθεηαη ζηε δξάζε ηεο θπζηθήο 

επηινγήο. Τα ζθνπξόρξσκα θνπλέιηα δηαθξίλνληαλ δπζθνιόηεξα από ηνπο ζεξεπηέο 

ηνπο (γεξάθηα) ζην δαζηθό νηθνζύζηεκα, ζε ζρέζε κε ηα αλνηρηόρξσκα. Γηα ην ιόγν 

απηό επηθξαηνύζαλ ζηνλ ηνπηθό πιεζπζκό, αθνύ είραλ κεγαιύηεξεο πηζαλόηεηεο 

επηβίσζεο – θαη κεηαβίβαζεο ηνπο ραξαθηεξηζηηθνύ ηνπο (ζθνπξόρξσκν ηξίρσκα) 

ζηηο επόκελεο γεληέο από ηα αλνηρηόρξσκα. Όηαλ άιιαμε ην νηθνζύζηεκα ζε 

ζακλώδεο, κε αλνηρηόρξσκν έδαθνο, ε δξάζε ηεο θπζηθήο επηινγήο αληηζηξάθεθε. 

Τν πξνζαξκνζηηθό πιενλέθηεκα ην είραλ πιένλ ηα αλνηρηόρξσκα θνπλέιηα, πνπ ήηαλ 

πεξηζζόηεξν δπζδηάθξηηα από ηα ζθνπξόρξσκα. Έηζη βαζκηαία άξρηζαλ λα 

επηθξαηνύλ αξηζκεηηθά, θαζώο επηβίσλαλ πεξηζζόηεξν θαη κεηαβίβαδαλ κε 

κεγαιύηεξε ζπρλόηεηα ην ρξσκαηηζκό ηνπο ζηηο επόκελεο γεληέο από ηα 

ζθνπξόρξσκα.  


