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ΔΕΥΤΕΡΑ  20  ΜΑΪΟΥ  2013 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΘΕΜΑ Α  
Α1. γ 
Α2. β 
Α3. α 
Α4. δ 
Α5. β 
 
ΘΕΜΑ Β  
Β1. Σελίδα 9 σχολικού βιβλίου  

«Η ικανότητα του οργανισμού …Τα επίπεδα του  CO2  στο 
αίμα.» και το ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπου. 

Β2. Σελίδα 77 σχολικού βιβλίου  
«Η κατάταξη των καταναλωτών … γίνεται εντομοφάγος.» 

Β3. Σελίδα 89 σχολικού βιβλίου  
«Αντιθέτως, το τμήμα του κύκλου … απορροή από το χερσαίο 
περιβάλλον» 

 
ΘΕΜΑ Γ  
Γ1. Στο διάγραμμα απεικονίζεται η καμπύλη των αντισωμάτων που 

παράγονται σ έναν οργανισμό μετά από τη μόλυνσή του από 
βακτήριο. Φαίνεται ότι η παραγωγή των αντισωμάτων ξεκινά 
από τη 5η ημέρα μετά τη μόλυνση. Πρόκειται για πρωτογενή 
ανοσοβιολογική απόκριση καθώς καθυστερεί η έκκρισή τους 
από τη στιγμή της μόλυνσης. Μετά την παρέλευση 12 ημερών 
ολοκληρώνεται η καταστροφή των αντιγόνων και τα 
αντισώματα μειώνονται σταδιακά. 



 

 

Γ2. Σελίδες 37, 38 σχολικού βιβλίου  
«Στάδιο 2ο – α. Ενεργοποίηση των Β-λεμφοκυττάρων (χυμική 
ανοσία) … και το εξουδετερώνουν.» 

Γ3. Σελίδα 86 σχολικού βιβλίου  
«Η αζωτοδέσμευση διακρίνεται … το 10% της συνολικής 
αζωτοδέσμευσης.» και «Όμως τόσο τα φυτά όσο και τα ζώα … 
που καταλήγει στην παραγωγή αμμωνίας.» 

Γ4. Σελίδα 36 σχολικού βιβλίου  
 «Όπως κάθε κλειδί … σταθερή περιοχή του αντισώματος.» 
 

ΘΕΜΑ Δ  
Δ1. Με βάση το τοπολογικό κριτήριο, τα είδη που μοιάζουν 

περισσότερο μεταξύ τους συνιστούν ένα γένος. Στο παραπάνω 
φυλογενετικό δέντρο τα είδη που είναι περισσότερο συγγενικά 
είναι ο σκύλος και ο λύκος που έχουν στη θέση 4 κοινό 
πρόγονο και συνεπώς έχουν κοινό γένος. 

Δ2. Ο γορίλας και ο γίββωνας έχουν διαφορετικά γένη, έχουν 
όμως κοινό πρόγονο στη θέση 3 που δείχνει την επόμενη 
ταξινομική βαθμίδα από το γένος που είναι η οικογένεια. 
Όμως ο σκύλος και ο γορίλας έχουν κοινό  πρόγονο στη θέση 
2 που είναι η επόμενη ταξινομική βαθμίδα από την οικογένεια, 
δηλαδή έχουν κοινή τάξη. 

Δ3. Το τυπολογικό κριτήριο χρησιμοποιείται για την ταξινόμηση 
των οργανισμών στο ίδιο είδος. Σύμφωνα με αυτό οι 
οργανισμοί που έχουν κοινά μορφολογικά και βιοχημικά 
χαρακτηριστικά, ομαδοποιούνται στο ίδιο είδος. 
και 
Σελίδα 122 σχολικού βιβλίου  
«Με βάση με αυτό το τοπολογικό κριτήριο, … οι κλάσεις ένα 
φύλο.» 

 



 

 

Δ4. Σύμφωνα με τη θεωρία του Δαρβίνου (φυσική επιλογή) στους 
πληθυσμούς που συγκροτούν οι πάπιες υπάρχει ποικιλομορφία 
όσον αφορά τα φυσικά χαρακτηριστικά των μελών τους. 
Έτσι υπήρχαν πάπιες που διέθεταν μεμβράνες ανάμεσα στα 
δάκτυλα των ποδιών τους και πάπιες που δεν διέθεταν 
μεμβράνες.  
Όμως το χαρακτηριστικό αυτό της μεμβράνης ανάμεσα στα 
δάκτυλα των ποδιών ήταν ευνοϊκό για την επιβίωσή τους στο 
νερό γιατί τις βοηθούσε να κολυμπούν καλύτερα και να 
συλλέγουν την τροφή τους από εκείνες που δεν διέθεταν 
μεμβράνες. 
Οι οργανισμοί οι οποίοι έχουν κληρονομήσει χαρακτηριστικά 
που τους βοηθούν να προσαρμόζονται καλύτερα στο 
περιβάλλον τους επιβιώνουν περισσότερο ή/και αφήνουν 
μεγαλύτερο αριθμό απογόνων από τους οργανισμούς οι οποίοι 
έχουν κληρονομήσει λιγότερο ευνοϊκά για την επιβίωσή τους 
χαρακτηριστικά. 
Με την πάροδο του χρόνου επιβίωσαν και άφησαν απογόνους 
μόνο εκείνες που διέθεταν τη μεμβράνη ανάμεσα στα πόδια 
τους ενώ οι άλλες σταδιακά εξαφανίσθηκαν. 

 
Δ5. Σελίδα 124 σχολικού βιβλίου  

«Ο Λαμάρκ … από το αρχικό.» 
 


