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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
 
ΘΕΜΑ 1ο

 

 
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω 
ημιτελείς προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή 
τη φράση, η οποία συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση.  
 
1. Όταν διατύπωσε τη θεωρία της εξέλιξης των ειδών ο Δαρβίνος δε γνώριζε  
α. την ποικιλομορφία  
β. τις περιβαλλοντικές αλλαγές  
γ. τον μηχανισμό κληρονόμησης των χαρακτηριστικών  
δ. την αναπαραγωγή.  
    
2. Η ενέργεια η οποία μεταφέρεται από ένα κατώτερο τροφικό επίπεδο στο 
αμέσως επόμενο  
α. παραμένει σταθερή  
β. ελαττώνεται κατά 90%  
γ. διπλασιάζεται  
δ. μειώνεται κατά 10%.  
          
3. Μόλυνση των νερών προκαλείται από  
α. βαριά μέταλλα  
β. διαλυμένες ανόργανες ενώσεις  
γ. παθογόνους μικροοργανισμούς  
δ. οργανικές ουσίες.  
         
4. Σε ένα σκουρόχρωμο δάσος, η δράση της φυσικής επιλογής για τους 
διάφορους οργανισμούς, που γίνονται τροφή για άλλους, θα έχει ως 
αποτέλεσμα να  
α. μειωθεί η συχνότητα των γονιδίων που είναι υπεύθυνα για τα σκούρα 
χρώματα  
β. αυξηθεί η συχνότητα των γονιδίων που είναι υπεύθυνα για τα σκούρα 
χρώματα  
γ. παραμείνει σταθερή η συχνότητα των γονιδίων που είναι υπεύθυνα για τα 
σκούρα χρώματα  
δ. συμβούν όσα αναφέρονται στα α, β και γ.  
 
5. Οι ιοί αποτελούνται από:  
α. DNA που περιβάλλεται από καψίδιο υδατανθράκων  
β. νουκλεϊκό οξύ, DNA ή RNA, που περιβάλλεται από καψίδιο 
λιποπρωτεϊνικής σύστασης  
γ. πυρήνα με DNA και λιπιδικό περίβλημα  
δ. νουκλεϊκό οξύ, DNA ή RNA, που περιβάλλεται από καψίδιο πρωτεϊνικής 
σύστασης.  
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ΘΕΜΑ 2ο  

 
Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:  
 
Α. Τί είναι οι μυκητιάσεις; Ποιους μύκητες που προκαλούν μυκητιάσεις στον 
άνθρωπο ξέρετε και ποιά τα συμπτώματά τους;  
Μονάδες 1+6 
 
Β. Περιγράψτε τις αναγκαίες προυποθέσεις για την ύπαρξη και την διατήρηση 
ενός αυτότροφου οικοσυστήματος; 
Μονάδες 9 
 
Γ. Ποιο είναι το γενετικό υλικό του H.I.V. και ποιά είναι η μορφή του όταν ένα 
άτομο είναι φορεάς τού;   
Μονάδες 6  
 
Δ. Ποια η συμβολή της βλάστησης φυτών στην απορρόφηση του νερού από 
το έδαφος;  
Μονάδες 3  
 
 

ΘΕΜΑ 3ο  

Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:  
 
A. Τί είναι o πληθυσμός και γιατί δεν αποτελεί κριτήριο για την κατάταξη των 

οργανισμών σε ομάδες; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας με ένα 
παράδειγμα.    

Μονάδες 6 
 
Β.  Πώς επιτυγχάνεται η ήπια άυξηση της θερμοκρασίας της γης; 
Μονάδες 6 
 
Γ. Τί είναι η ρύπανση του νερού; 
Μονάδες 3 
       
Δ. Σε ποιες περιπτώσεις γνωρίζετε να έχουμε διαστολή των αιμοφόρων 
αγγείων και τί συνέπειες έχει αυτό κάθε φορά;   
Μονάδες 10 
  

ΘΕΜΑ 4ο  

 
Το διάγραμμα παρουσιάζει τη μεταβολή της συγκέντρωσης των αντιγόνων σε 
ένα άτομο που προσβλήθηκε από κάποιο βακρήριο.Για να θεραπευτεί το 
άτομο αυτό, τη χρονική στιγμή: 
t1: άρχισε να χορηγείται το προϊόν Α, που προέρχεται από βακτήρια, 
t2: άρχισε να χορηγείται το προϊόν Β, που προέρχεται από ζώο, 
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Α. Τί είδους προϊόντα είναι αυτά; Μονάδες 5 
 
B. Πώς δρούν τα προϊόντα όπως τα Α και Β; Μονάδες 10 
 
Γ. Πώς εγηγείται η μεταβολή της καμπύλης μετά τη χορήγηση του προϊόντος 
Α και μετά τη χορήγηση του προϊόντος Β; Μονάδες 10 
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