
 
 

ΘΕΜΑ 1Ο 
Α. 1 � γ 
     2 � γ 
     3 � α 
Β. 1. Σελίδες 75 – 76 σχολικού βιβλίου. Από την αρχή της παραγράφου: « Μεταφορά 
ενέργειας µέσα από οικοσύστηµα ................... στους νεκρούς οργανισµούς». 
Επιπλέον ο µαθητής µπορεί να προσθέσει  ότι όλοι οι παραπάνω οργανισµοί 
συµµετέχουν στην ανακύκλωση της ύλης : 
α) Οι παραγωγοί δεσµεύουν CO2   και απελευθερώνουν Ο2  ( απαραίτητο για την 
κυτταρική αναπνοή όλων των οργανισµών), µε τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης. 
 β) Ολοι οι οργανισµοί ( παραγωγοί, καταναλωτές, αποικοδοµητές) µε την κυτταρική 
αναπνοή απελευθερώνουν CO2  ( απαραίτητο για τη φωτοσύνθεση) στην ατµόσφαιρα 
συµµετέχοντας στην ανοργανοποίηση. 
 γ) Οι αποικοδοµητές απελευθερώνουν µοριακό άζωτο (Ν2) στην ατµόσφαιρα µε τη  
διαδικασία της απονιτροποίησης και µετατρέπουν το άζωτο που υπάρχει στις 
οργανικές ενώσεις της νεκρής οργανικής ύλης σε αµµωνία ( η οποία µετατρέπεται 
από άλλους µικροοργανισµούς σε αζωτούχες ενώσεις που µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν από τα φυτά), συµµετέχοντας έτσι στον βιογεωχηµικό κύκλο του 
αζώτου. 
Β. 2. Σελίδες 18 –19 σχολικού βιβλίου: «Ορισµένα είδη βακτηρίων  έχουν.............. 
ακολουθώντας φυσιολογικά τον κύκλο ζωής του είδους του». 
  
ΘΕΜΑ 2Ο 

1. α. και β.  Σελίδες 15 – 16 σχολικού βιβλίου: «Πολλαπλασιασµός των ιών».  
 ( Όλη η παράγραφος) 
2. Σελίδες 86 – 87 σχολικού βιβλίου: «Τα οικοσυστήµατα δεν είναι στατικά».   

(Όλη η παράγραφος)  
3. Σελίδα 84 σχολικού βιβλίου:  Βιογεωχηµικός κύκλος του άνθρακα, 

ανθρώπινες παρεµβάσεις: « Παρέµβαση του ανθρώπου.................... της 
συγκέντρωσής του στον ατµοσφαιρικό αέρα».  
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ΘΕΜΑ 3Ο 

1. Σελίδα 51 σχολικού βιβλίου, δεξιά στήλη: «Όσοι εκτεθούν στον ιό δε 
µολύνονται ούτε νοσούν υποχρεωτικά ................. υποδοχείς των Τ 
λεµφοκυττάρων, µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να εισέλθει σ΄ αυτά».  

  
     2. Σελίδα 30 σχολικού βιβλίου: «Φαγοκυττάρωση». Σελίδες 31 – 32 σχολικού                 
βιβλίου: «Φλεγµονή». Σελίδα 35 σχολικού βιβλιου: «1ο στάδιο ανοσολογικής 
αντίδρασης: Τα µακροφάγα ενεργοποιούν τα λεµφοκύτταρα». 
Τα µακροφάγα κύτταρα ανήκουν στα µη κοκκιώδη λευκά αιµοσφαίρια και είναι 
κινούµενα φαγοκύτταρα. Συµµετέχουν και στους µηχανισµούς ειδικής και µη ειδικής 
άµυνας του ανθρώπινου οργανισµού. Με την ικανότητά τους να µετακινούνται και να 
διαπερνούν τα τοιχώµατα των αιµοφόρων αγγείων µπορούν να φτάσουν στην περιοχή 
όπου έχει εµφανιστεί η µόλυνση. Εκεί παγιδεύουν τους µικροοργανισµούς στο 
εσωτερικό τους και τους καταστρέφουν µε τη βοήθεια των ενζύµων που περιέχονται 
στα λυσοσώµατά τους.  
Τα µακροφάγα συµµετέχουν επίσης και στους µηχανισµούς ειδικής άµυνας 
ενεργοποιώντας τα βοηθητικά Τ λεµφοκύτταρα (Τ4). Τα µακροφάγα κύτταρα αφού 
εγκλωβίσουν και καταστρέψουν τους µικροοργανισµούς εκθέτουν στην επιφάνειά 
τους τµήµα της επιφάνειας του εισβολέα (αντιγόνου) συνδεδεµένο µε µία πρωτεΐνη 
χαρακτηριστική των λευκών αιµοσφαιρίων του κάθε ατόµου, η οποία ονοµάζεται 
αντιγόνο ιστοσυµβατότητας. 
       3. Σελίδες 40 – 41 σχολικού βιβλίου:  
        «Μεταµοσχεύσεις. Απόρριψη µοσχευµάτων». 
       «Αυτοανοσία  - Αλλεργία». 

Οι αρνητικές συνέπειες από την ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού 
συστήµατος είναι: 

• Απόρριψη µοσχευµάτων  
• Αυτοάνοσα νοσήµατα  
• Αλλεργία 
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ΘΕΜΑ 4Ο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Στη συγκεκριµένη λίµνη µετά το τέλος των βροχοπτώσεων το φαινόµενο που 
περιγράφεται είναι ο ευτροφισµός. Η τροφική αλυσίδα είναι:  
Υδρόβιοι φωτοσυνθετικοί οργανισµοί                             Ζωοπλαγκτόν                Ψάρια 
Παραγωγοί: Υδρόβιοι φωτοσυνθετικοί οργανισµοί. Καταναλωτές πρώτης τάξης: 
Ζωοπλαγκτόν. Καταναλωτές ανώτερης τάξης: Ψάρια 
                                                   
        

1. Τα λιπάσµατα είναι πλούσια σε αζωτούχες και φωσφορούχες ενώσεις. Αφού 
τελικά καταλήγουν µε τα νερά της βροχής στη λίµνη, συµπεραίνουµε ότι µετά 
το τέλος της περιόδου των βροχοπτώσεων, τα νερά της λίµνης θα είναι 
πλούσια σε αζωτούχες και φωσφορούχες ενώσεις οι οποίες αποτελούν 
θρεπτικές ουσίες για τους υδρόβιους φωτοσυνθετικούς οργανισµούς, ο 
πληθυσµός των οποίων αυξάνεται υπέρµετρα. Προκαλείται  λοιπόν το 
φαινόµενο του ευτροφισµού και έτσι δικαιολογείται η µορφή των τριών 
καµπυλών. Πιο αναλυτικά: Η καµπύλη (α) δείχνει ότι οι παραγωγοί 
αυξάνονται υπέρµετρα µε γρήγορο ρυθµό, ενώ από ένα σηµείο και µετά ο 
αριθµός τους µειώνεται αφού έχουν αρχίσει να εξαντλούνται οι αζωτούχες και 
φωσφορούχες ενώσεις που αποτελούν κύρια πηγή τροφής τους. Η καµπύλη 
(β) δείχνει ότι οι καταναλωτές πρώτης τάξης επίσης αυξάνονται αφού 
διοχετεύεται σε αυτούς άφθονη τροφή από τους παραγωγούς. Η καµπύλη 
αυτή είναι µετατοπισµένη δεξιά και είναι πιο µικρή, γεγονός που δείχνει ότι το 
ζωοπλαγκτόν αυξάνεται µε λίγο πιο αργό ρυθµό απ’ ότι αυξάνονται οι 
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υδρόβιοι φωτοσυνθετικοί οργανισµοί. Η καµπύλη (γ) δείχνει ότι ο αριθµός 
των καταναλωτών ανώτερης τάξης, δηλαδή των ψαριών, αρχικά µένει 
σταθερός και µόνο όταν ο πληθυσµός των δύο προηγούµενων οµάδων 
οργανισµών έχει µειωθεί αρκετά, αυξάνεται για λίγο επειδή τρέφονται από το 
ζωοπλαγκτόν. Τελικά αρχίζουν να µειώνονται µε γρήγορο ρυθµό, γιατί 
πεθαίνουν από ασφυξία, λόγω µείωσης του διαλυµένου στο νερό οξυγόνου. 

  
2. Σελίδες 110 – 112 σχολικού βιβλίου, Φαινόµενο του ευτροφισµού: « Τα 

αστικά απόβλητα που χύνονται στους υδάτινους αποδέκτες..................... 
πλούσια σε οργανική ύλη και έχουν µεγάλο αριθµό παραγωγών».   

 
3.  Αρχικά ο πληθυσµός των αποικοδοµητών παραµένει σχεδόν σταθερός. Στη 

συνέχεια η αύξηση των παραγωγών οδηγεί σε αύξηση των ετερότροφων 
οργανισµών και σε αύξηση των αποικοδοµητών, οι οποίοι αποικοδοµούν τους 
αυτότροφους οργανισµούς που πεθαίνουν. Άρα η καµπύλη µεταβολής του 
πληθυσµού των αποικοδοµητών στη λίµνη θα είναι: Αρχικά ο πληθυσµός των 
αποικοδοµητών θα είναι σταθερός, στη συνέχεια όταν οι παραγωγοί θα 
αρχίσουν να µειώνονται, οι αποικοδοµητές θα αυξηθούν υπέρµετρα και τελικά 
αν λάβει τέλος το φαινόµενο του ευτροφισµού, ο πληθυσµός τους θα 
σταθεροποιηθεί πάλι.   
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