ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 2008
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ΘΕΜΑ 2ο
1. Σχολικό βιβλίο σελ 41 – 42 (Η ενεργοποίηση του ανοσοβιολογικού συστήµατος του

οργανισµού από παράγοντες … καταπολέµηση των συµπτωµάτων της αλλεργίας.)

9 (Η ικανότητα του οργανισµού να διατηρεί … ονοµάζεται
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2. Σχολικό βιβλίο σελ.

οµοιόσταση.)

3. Σχολικό βιβλίο σελ. 77 (Η ενέργεια, µε την µορφή χηµικής ενέργειας που εµπεριέχεται …

τα οποία αποικοδοµούνται.)

4. Σχολικό βιβλίο σελ. 71 (Στους αποικοδοµητές ανήκουν ορισµένα…εκ νέου από τους

φυτικούς οργανισµούς.)
+ από σελ. 84 – 85 (Από το υπόλοιπο µέρος της οργανικής ύλης…απεκκρίσεις,
περιττώµατα κ.α.)
+ από σελ. 86 (Όµως τόσο τα φυτά όσο και τα ζώα…που καταλήγει στην παραγωγή
αµµωνίας.)

ΘΕΜΑ 3ο
1. Σχολικό βιβλίο σελ. 34 (Η ξένη ουσία που προκαλεί την ανοσοβιολογική…όρος που άλλα
άτοµα ή ζώα κ.α.)
2. Σχολικό

βιβλίο σελ. 34 (Το ανοσοβιολογικό σύστηµα
πρωτογενή…πραγµατοποιείται η ανοσολογική απόκριση.)

αποτελείται

από

τα

3. Σχολικό βιβλίο σελ. 36 (Η σύνδεση αντιγόνου – αντισώµατος έχει ως αποτέλεσµα…την

ολοκληρωτική του καταστροφή.)
+ σελ. 35 (Κάθε Β – λεµφοκύτταρο διαθέτει υποδοχείς…έκθεση του οργανισµού στο ίδιο
αντιγόνο.)

ΘΕΜΑ 4ο
Ονόµατα οργανισµών:
1. ποώδη φυτά
2. ποντίκια
3. φίδια
4. βακτήρια και µύκητες

Θέση των οργανισµών στην τροφική αλυσίδα
Ποώδη φυτά  παραγωγοί
Ποντίκια  1ης τάξης καταναλωτές
Φίδια  2ης τάξης καταναλωτές
Βακτήρια και µύκητες  αποικοδοµητές
Μετάβαση Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης
Λεωφόρος Ηρακλείου 353 και Σαλαμίνος 1, Νέο Ηράκλειο 14122
Τηλ: 2130249984 - 2130250033
metavasi.edu.gr

Ονόµατα διαδικασιών
α: φωτοσύνθεση
β: κυτταρική αναπνοή
Ονόµατα χηµικής ένωσης Γ:
∆ιοξείδιο του άνθρακα
Ενέργειες µε τις οποίες ο άνθρωπος παρεµβαίνει στον κύκλο του άνθρακα.
Σχολικό βιβλίο σελ. 85 (Με τη Βιοµηχανική Επανάσταση…συνέπειες για το κλίµα του
πλανήτη.)
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Προτείνουµε να γραφεί επίσης από σελ. 104 (Ωστόσο εξαιτίας της υπέρµετρης
καύσης…δραµατικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.)
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