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ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) 
 
 
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. Τα πρωτόζωα είναι: 
α. πολυκύτταροι ευκαρυωτικοί οργανισµοί.  
β. µονοκύτταροι ευκαρυωτικοί οργανισµοί.  
γ. µονοκύτταροι προκαρυωτικοί οργανισµοί. 
δ. ακυτταρικές µορφές ζωής. 

Μονάδες 5 
2. Αζωτοδέσµευση   ονοµάζεται   η   διαδικασία   µετατροπής του ατµοσφαιρικού αζώτου 
σε µορφές αξιοποιήσιµες από τους: 
α. αποικοδοµητές. 
β. παραγωγούς. 
γ. καταναλωτές πρώτης τάξης. 
δ. καταναλωτές δεύτερης τάξης. 

Μονάδες 5 
3. Το τµήµα του φλοιού της γης και της ατµόσφαιρας που επιτρέπει την ύπαρξη ζωής 
ονοµάζεται: 
α. βιόσφαιρα. 
β. βιότοπος. 
γ. οικοσύστηµα. 
δ. βιοκοινότητα. 

Μονάδες 5 
4. Τα αντιβιοτικά δεν είναι αποτελεσµατικά έναντι των: 
α. βακτηρίων. 
β. πρωτοζώων.  
γ. ιών. 
δ. µυκήτων. 

Μονάδες 5 
5.  Οι   οροί,   µέσω   των   οποίων   επιτυγχάνεται   παθητική ανοσία, περιέχουν 
α. νεκρούς µικροοργανισµούς. 
β. εξασθενηµένους µικροοργανισµούς. 
γ. τµήµατα µικροοργανισµών. 
δ. έτοιµα αντισώµατα. 

Μονάδες 5 
 
ΘΕΜΑ 2ο  
Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: 
 
1.   Με ποιους τρόπους µπορεί να µεταδοθεί ο ιός HIV που προκαλεί την ασθένεια AIDS; 

Μονάδες 6 
2.   Ποια είναι η δοµή του βακτηριακού κυττάρου; 

Μονάδες 9 
3. Οι  πολυκύτταροι  φυτικοί οργανισµοί,  τα  φύκη  και  τα κυανοβακτήρια   υπάγονται   
στους   παραγωγούς.   Ποιοι οργανισµοί χαρακτηρίζονται ως παραγωγοί; 



Μονάδες 4 
4. Πολλοί επιστήµονες πιστεύουν ότι λόγω  της βαθµιαίας αύξησης της συγκέντρωσης του 
διοξειδίου του άνθρακα στην   ατµόσφαιρα,   το   2040   η   µέση   θερµοκρασία   του 
πλανήτη µας θα έχει αυξηθεί κατά 5°C. Ποιες θα είναι οι πιθανές   περιβαλλοντικές   
επιπτώσεις   για   τον   πλανήτη από αυτή την αύξηση; 

Μονάδες 6 
 
ΘΕΜΑ 3ο  
Όταν ο άνθρωπος µολύνεται από παθογόνους µικροοργανισµούς µπορεί να εµφανίσει 
πυρετό. 
 
1. Με  ποιους τρόπους µεταδίδονται οι παθογόνοι µικροοργανισµοί στον άνθρωπο; 

Μονάδες 9 
2. Ποιες είναι οι πύλες εισόδου των παθογόνων µικροοργανισµών στο ανθρώπινο σώµα; 

Μονάδες 4 
3. Με ποιους τρόπους ο πυρετός συµβάλλει στην αντιµετώπιση µιας γενικευµένης 

µικροβιακής µόλυνσης; 
Μονάδες 12 

 
ΘΕΜΑ 4ο  
Στο παρακάτω σχήµα απεικονίζεται µια περιοχή στην οποία συνυπάρχουν δάσος 
κωνοφόρων (Α), βιοµηχανικές µονάδες (Β), καλλιεργούµενοι αγροί (Γ) και µια λίµνη (∆). Η 
κυκλοφορία του νερού στην περιοχή στηρίζεται στην εξάτµιση, στη διαπνοή των φυτών και 
στις κατακρηµνίσεις. 

 
 
 
 
Τι ονοµάζουµε διαπνοή (µονάδες 5) και ποιος είναι ο ρόλος της; (µονάδες 8) Ποιες είναι οι 
επιπτώσεις της όξινης βροχής στους οργανισµούς της περιοχής; (µονάδες 6) Κατά την 
καλλιέργεια των φυτών στους αγρούς δίπλα στη λίµνη χρησιµοποιήθηκαν µεγάλες 
ποσότητες µη βιοδιασπώµενου εντοµοκτόνου. Από µετρήσεις που έγιναν στην περιοχή 
βρέθηκε µεγάλη συγκέντρωση από το συγκεκριµένο εντοµοκτόνο σε πολλά από τα 
ψαροπούλια της λίµνης (∆). Να εξηγήσετε το φαινόµενο (µονάδες 6). 

Μονάδες 25 
 


