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Απαντήσεις Θεμάτων 

 

ΘΕΜΑ Α 

Α1 – β  Η πενικιλύνη παρϊγεται απϐ μϑκητα 

Α2 – γ  Το τοξϐπλαςμα εύναι πρωτϐζωο 

Α3 – γ Μικροοργανιςμού του εδϊφουσ που τρϋφονται με νεκρό οργανικό ϑλη εύναι οι 
αποικοδομητϋσ 

Α4 – δ   Τα βακτόρια διαθϋτουν κυτταρικϐ τούχωμα 

Α5 – α  Η παθητικό ανοςύα αποκτϊται με ορϐ αντιςωμϊτων 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. 

Τα χαρακτηριςτικϊ παραδεύγματα που αποδεικνϑουν πωσ τα μεςογειακϊ οικοςυςτόματα 
μποροϑν να επανακϊμψουν μετϊ απϐ πυρκαγιϊ, ςε χρονικϐ διϊςτημα λιγϐτερο απϐ δϋκα 
χρϐνια εύναι: ο ςχηματιςμϐσ νϋων βλαςτών και φϑλλων απϐ υπϐγειουσ οφθαλμοϑσ και η 
αυξημϋνη φϑτρωςη των ςπερμϊτων που διαςκορπύςτηκαν λϐγω τησ φωτιϊσ. 

Β2. 

Στουσ μϑκητεσ που αναπαρϊγονται με εκβλϊςτηςη ςχηματύζεται ςε κϊποιο ςημεύο του 
αρχικοϑ κυττϊρου ϋνα εξϐγκωμα, το εκβλϊςτημα, το οπούο, ϐταν αναπτυχθεύ αρκετϊ, εύτε 
παραμϋνει ενωμϋνο με το γονικϐ οργανιςμϐ εύτε αποκϐβεται απϐ αυτϐν και ζει πλϋον ωσ 
αυτοτελόσ οργανιςμϐσ. 

Β3. 

Η αντιςτούχιςη των γραμμϊτων τησ ςτόλησ Ι με τουσ αριθμοϑσ τησ ςτόλησ ΙΙ εύναι η εξόσ: 

α – 5 

β – 6 

γ – 3 

δ – 1 
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Β4. 

Τα δϑο χαρακτηριςτικϊ που διαθϋτουν οι μηχανιςμού ειδικόσ ϊμυνασ που τουσ κϊνουν να 
ξεχωρύζουν απϐ τουσ μηχανιςμοϑσ μη ειδικόσ ϊμυνασ εύναι: 

Α. Η εξειδύκευςη, που ςημαύνει ϐτι τα προώϐντα τησ ανοςοβιολογικόσ απϐκριςησ θα δρϊςουν 
μϐνο εναντύον τησ ουςύασ που προκϊλεςε την παραγωγό τουσ, και  

Β. Η μνόμη, που εύναι η ικανϐτητα του οργανιςμοϑ να «θυμϊται» τα αντιγϐνα με τα οπούα ϋχει 
ϋλθει ςε επαφό, ϋτςι ώςτε μετϊ απϐ μύα πιθανό δεϑτερη ϋκθεςό του ςε αυτϊ να αντιδρϊ 
γρηγορϐτερα. 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. 

Αμειψιςπορϊ εύναι η εναλλαγό ςτην καλλιϋργεια ςιτηρών και ψυχανθών ϋτςι ώςτε το ϋδαφοσ 
να εμπλουτύζεται με ϊζωτο και να μην εξαςθενεύ. Αποτελεύ ϋναν οικολογικϐ τρϐπο 
εμπλουτιςμοϑ του εδϊφουσ ςε ϊζωτο και εκμεταλλεϑεται την ιδιϐτητα των ψυχανθών να 
φϋρουν ςτισ ρύζεσ τουσ αζωτοδεςμευτικϊ βακτόρια. Τα αζωτοδεςμευτικϊ βακτόρια ζουν 
ςυμβιωτικϊ ςτισ ρύζεσ των ψυχανθών (ϐπωσ εύναι το τριφϑλλι, η μπιζελιϊ, η φαςολιϊ, η φακό, 
η ςϐγια) ςε ειδικϊ εξογκώματα (φυμϊτια). Αυτϊ τα βακτόρια ϋχουν την ικανϐτητα να 
δεςμεϑουν το ατμοςφαιρικϐ ϊζωτο και να το μετατρϋπουν ςε νιτρικϊ ιϐντα, τα οπούα 
μποροϑν να απορροφηθοϑν απϐ τα ψυχανθό. Η διαδικαςύα λϋγεται βιολογικό 
αζωτοδϋςμευςη και κατϋχει το 90% τησ ςυνολικόσ αζωτοδϋςμευςησ. 

Γ2. 

Διαπνοό ονομϊζεται η απομϊκρυνςη του νεροϑ μϋςω των ςτομϊτων, των πϐρων δηλαδό τησ 
επιδερμύδασ των φϑλλων.  

«Το νερϐ του εδϊφουσ...με πϑλη ειςϐδου τα φυτϊ.» Σελ. 88 ςχολικοϑ βιβλύου. 

Γ3. 

Κατϊ την εκδόλωςη τησ φλεγμονόσ μετϊ την εύςοδο των παθογϐνων μικροοργανιςμών 
ςυμβαύνουν οι εξόσ διαδικαςύεσ:  

«Τα αιμοφϐρα αγγεύα τησ περιοχόσ διαςτϋλλονται με αποτϋλεςμα....ϋνα παχϑρρευςτο 
κιτρινωπϐ υγρϐ, το πϑον». Σελ. 33 ςχολικοϑ βιβλύου. 
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ΘΕΜΑ Δ 

Δ1. 

Η ϋννοια του βιολογικοϑ εύδουσ για τουσ οργανιςμοϑσ τησ βραχονηςύδασ εύναι η εξόσ: 
Το εύδοσ περιλαμβϊνει το ςϑνολο των διαφορετικών πληθυςμών ό, με ϊλλα λϐγια, το ςϑνολο 
ϐλων των οργανιςμών που μποροϑν να αναπαραχθοϑν μεταξϑ τουσ και να αποκτόςουν 
γϐνιμουσ απογϐνουσ. Η ϋννοια του εύδουσ αντιπροςωπεϑει ϋνα φυςικϐ ϐριο, καθώσ 
περιλαμβϊνει μϐνο τουσ οργανιςμοϑσ που αναπαρϊγονται μεταξϑ τουσ, αποκλεύοντασ ϊλλουσ 
οργανιςμοϑσ που εύναι γϐνιμοι μϐνο με μϋλη του εύδουσ ςτο οπούο ανόκουν. Για το λϐγο αυτϐ 
αποτελεύ τη θεμελιώδη μονϊδα ταξινϐμηςησ. 

Οι οργανιςμού του οικοςυςτόματοσ τησ βραχονηςύδασ αναπαρϊγονται με την επαφό 
με ϊτομο διαφορετικοϑ φϑλου και κατατϊςςονται ςε εύδη ςϑμφωνα με το μειξιολογικϐ 
κριτόριο. Στην περύπτωςη που τα φυτϊ αναπαρϊγονται μονογονικϊ τϐτε μπορεύ να 
εφαρμοςτεύ το τυπολογικϐ κριτόριο, δηλαδό το κριτόριο τησ ομοιϐτητασ μεταξϑ των 
οργανιςμών. Όταν δυο οργανιςμού ϋχουν κοινϊ μορφολογικϊ και βιοχημικϊ χαρακτηριςτικϊ, 
ομαδοποιοϑνται ςτο ύδιο εύδοσ. Στην περύπτωςη των πεταλοϑδων και των εντομοφϊγων 
πτηνών ιςχϑει το μειξιολογικϐ κριτόριο. 

Δ2. 

Η εξόγηςη του γιατύ οι κύτρινεσ πεταλοϑδεσ εύναι πολϑ περιςςϐτερεσ απϐ τισ ιώδεισ βρύςκεται 
ςτη δρϊςη τησ φυςικόσ επιλογόσ. Φυςικό επιλογό εύναι η διαδικαςύα με την οπούα οι 
οργανιςμού που εύναι περιςςϐτερο προςαρμοςμϋνοι ςτο περιβϊλλον τουσ επιβιώνουν και 
αναπαρϊγονται περιςςϐτερο απϐ τουσ λιγϐτερο προςαρμοςμϋνουσ. Οι κύτρινεσ πεταλοϑδεσ 
πϊνω ςτα κύτρινα φυτϊ διακρύνονται δυςκολϐτερα απϐ τουσ θηρευτϋσ τουσ, τα εντομοφϊγα 
πτηνϊ, ςε ςχϋςη με τισ ιώδεισ. Για το λϐγο αυτϐ επικρατοϑν ςτον πληθυςμϐ τησ 
βραχονηςύδασ αφοϑ ϋχουν μεγαλϑτερεσ πιθανϐτητεσ επιβύωςησ και μεταβύβαςησ του 
χαρακτηριςτικοϑ τουσ (κύτρινο χρώμα) ςτισ επϐμενεσ γενιϋσ απϐ τισ ιώδεισ. 

Δ3. 

Αν παρατηρηθεύ μεταβολό του χρώματοσ των λουλουδιών απϐ κύτρινο ςε ιώδεσ, τϐτε η 
δρϊςη τησ φυςικόσ επιλογόσ θα αντιςτραφεύ. Το προςαρμοςτικϐ πλεονϋκτημα θα το ϋχουν 
πλϋον οι ιώδεισ πεταλοϑδεσ, που θα εύναι περιςςϐτερο δυςδιϊκριτεσ ςτα ιώδη ϊνθη. Έτςι 
βαθμιαύα θα αρχύςουν να επικρατοϑν αριθμητικϊ καθώσ θα επιβιώνουν περιςςϐτερο και θα 
μεταβιβϊζουν με μεγαλϑτερη ςυχνϐτητα το χρωματιςμϐ τουσ ςτισ επϐμενεσ γενιϋσ απϐ τισ 
κύτρινεσ. Το αποτϋλεςμα θα εύναι να επικρατόςουν τελικϊ οι ιώδεισ πεταλοϑδεσ ςτον 
πληθυςμϐ τησ βραχονηςύδασ. 

 


