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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. Η είσοδος ενός παθογόνου µικροοργανισµού στον ανθρώπινο οργανισµό 

χαρακτηρίζεται ως …  
α.  λοίµωξη.  
β.  αλλεργία.   
γ.  µόλυνση.  
δ.  µετάδοση.  

Μονάδες 5    
2. Στο σάλιο, στον ιδρώτα και στα δάκρυα υπάρχει …  

α.  βλέννα.  
β.  συµπλήρωµα.  
γ.  ιντερφερόνη.  
δ.  λυσοζύµη.  

Μονάδες 5   
3. Στα πρωτογενή λεµφικά όργανα ανήκει …  

α.  ο σπλήνας.  
β.  οι αµυγδαλές.  
γ.  ο µυελός των οστών.  
δ.  το πάγκρεας.  

Μονάδες 5 
4. Ως ανεστραµµένη πυραµίδα µπορεί να χαρακτηριστεί …  

α.  µια τροφική πυραµίδα ενέργειας.  
β.  µια τροφική πυραµίδα βιοµάζας.  
γ. µια τροφική πυραµίδα πληθυσµού µε παρασιτικές σχέσεις.  
δ.  κάθε τροφική πυραµίδα ενέργειας και βιοµάζας.  

Μονάδες 5  
5. Η εξασθένηση της στοιβάδας του όζοντος οφείλεται …  

α.  στους χλωροφθοράνθρακες.  
β.  στους υδροφθοράνθρακες.  
γ.  στην υπεριώδη ακτινοβολία.  
δ.  στην υπέρυθρη ακτινοβολία.  

Μονάδες 5  
 

ΘΕΜΑ 2ο  
 

 Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:  
 

1. Πώς δηµιουργείται η όξινη βροχή;  
Μονάδες 7  

2. Ποιοι παράγοντες ευνοούν την εκδήλωση πυρκαγιάς στα µεσογειακά οικοσυστήµατα;  
Μονάδες 6  



3. Γιατί τα αντιβιοτικά δεν είναι αποτελεσµατικά έναντι των ιών;  
Μονάδες 6  

4. Ποιοι κανόνες προσωπικής και δηµόσιας υγιεινής, σε σχέση µε τη διατροφή, 
αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για την αποφυγή µετάδοσης ασθενειών που 
οφείλονται σε παθογόνους µικροοργανισµούς;  

Μονάδες 6 
 
ΘΕΜΑ 3ο
  
Α. Τι είναι τα αντιγόνα ιστοσυµβατότητας και σε ποια περίπτωση προκαλούν την 
απόρριψη µοσχευµάτων;  

Μονάδες 9  
Β. Να περιγράψετε τα δύο χαρακτηριστικά που κάνουν τους µηχανισµούς ειδικής άµυνας 
να ξεχωρίζουν από αυτούς της µη ειδικής άµυνας.  

Μονάδες 8  
Γ. Ορισµένες παθολογικές καταστάσεις του οργανισµού ονοµάζονται αυτοάνοσα 
νοσήµατα. Πώς ο οργανισµός στρέφεται εναντίον των δικών του συστατικών;  

Μονάδες 8  
 
ΘΕΜΑ 4ο    
 
∆ίνεται το παρακάτω διάγραµµα:  
 

 
 
 
 
Να γράψετε τα ονόµατα των οργανισµών που αντιστοιχούν στις θέσεις 1, 2, 3, 4, 5 
(µονάδες 10) και των διαδικασιών α, β (µονάδες 6). Στη συνέχεια να περιγράψετε τη 
διαδικασία β (µονάδες 9).  

Μονάδες 25   
 


