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 ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ -  Δ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2016 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

 
ΘΕΜΑ Α  
Α1. γ 
Α2. β 
Α3. β 
Α4. β 
Α5. δ 
 
ΘΕΜΑ Β  
Β1.  1 – Α,  2 – Β,  3 – Α,  4 – Α,  5 – Β,  6 – Β,  7 – Α. 
Β2. Α. Σελίδα 84 σχολικού βιβλίου 

«Οι επαναλαμβανόμενες … χημικών διαδικασιών.» 
Β. Σελίδα 23 σχολικού βιβλίου 

«Η είσοδος … ονομάζεται μόλυνση.» 
Β3. Σελίδα 85 σχολικού βιβλίου  

«Με τη βιομηχανική επανάσταση … του πλανήτη.» 
Β4. Σελίδα 48 σχολικού βιβλίου  

«Ο έλεγχος του αίματος … σεξουαλική επαφή.» 
 
ΘΕΜΑ Γ  
Γ1. Οικοσύστημα  Ι -  Βιοκοινότητα  2  

Οικοσύστημα  ΙΙ -  Βιοκοινότητα  4  
Οικοσύστημα  ΙΙΙ -  Βιοκοινότητα  3  
Οικοσύστημα  ΙV -  Βιοκοινότητα  1. 
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Γ2. Οικοσύστημα  Ι 
Α1 : καταναλωτής  2ης  τάξης 
Β1 : καταναλωτής  1ης  τάξης 
Γ1 : παραγωγός 
Δ1 : αποικοδομητής 

 
Γ3. Οι οργανισμοί   Γ1  είναι παραγωγοί, διότι συνθέτουν μόνοι 

τους την τροφή τους. 
Σελίδα 70 σχολικού βιβλίου  
 «Οι παραγωγοί … κυανοβακτήρια». 
 

Οι οργανισμοί   Β1  είναι καταναλωτές  1ης  τάξης, διότι 
τρέφονται με παραγωγούς, δηλαδή είναι φυτοφάγα ζώα.  
 

Οι οργανισμοί   Α1   καταναλωτές  2ης  τάξης, διότι τρέφονται με 
καταναλωτές  1ης  τάξης.  
 

Οι οργανισμοί  Δ1  είναι αποικοδομητές, διότι σε αυτούς 
καταλήγει η νεκρή οργανική ύλη τόσο από τους παραγωγούς 
όσο και από όλους τους καταναλωτές. 

 
Γ4. Σελίδες 121 - 122 σχολικού βιβλίου  

 «Το είδος…… στο ίδιο είδος.» 
 
Έτσι οι δύο γάτες κατατάσσονται στο ίδιο είδος σύμφωνα με το 
μειξιολογικό κριτήριο  και οι δύο αμοιβάδες με το τυπολογικό. 

 
ΘΕΜΑ Δ  
Δ1. Η καμπύλη 1 αντιστοιχεί στη μεταβολή της συγκέντρωσης του 

βακτηρίου και η καμπύλη 2 στη μεταβολή της συγκέντρωσης 
του ιού. 
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Μετά την είσοδο αντιγόνου στον οργανισμό ενεργοποιείται η 
ανοσοβιολογική απόκριση. 
Αρχικά ενεργοποιούνται τα μακροφάγα τα οποία με τη σειρά 
τους ενεργοποιούν τα βοηθητικά –Τ λεμφοκύτταρα. 
Τα Β-λεμφοκύτταρα ενεργοποιούνται από τα βοηθητικά –Τ 
λεμφοκύτταρα και παράγουν αντισώματα εναντίον του 
αντιγόνου που μόλυνε τον οργανισμό. 
Ειδικά όμως όταν το αντιγόνο είναι ιός τα βοηθητικά – Τ 
λεμφοκύτταρα βοηθούν  τον πολλαπλασιασμό και την 
ενεργοποίηση μιας άλλης κατηγορίας Τ λεμφοκυττάρων, των 
κυτταροτοξικών, τα οποία θα καταστρέψουν τα κύτταρα-
στόχους. 
Η δράση την βοηθητικών αλλά και των κυτταροτοξικών-Τ 
λεμφοκυττάρων αποτελεί την κυτταρική ανοσία. 
Στο διάγραμμα Α τα κυτταροτοξικά –Τ λεμφοκύτταρα φαίνεται 
ότι δεν ενεργοποιούνται, άρα η καμπύλη 1 αναφέρεται σε 
βακτήριο, ενώ αντίθετα στο διάγραμμα Β η καμπύλη των  
κυτταροτοξικών – Τ λεμφοκυττάρων (καμπύλη 3) αρχίζει να 
αυξάνεται μετά τη 5η μέρα δηλώνοντας έτσι τη παρουσία ιού. 

 
Δ2. Τα κυτταροτοξικά –Τ λεμφοκύτταρα εκτός από κύτταρα που 

έχουν μολυνθεί από ιό καταστρέφουν επίσης και τα καρκινικά 
κύτταρα καθώς και τα κύτταρα μεταμοσχευμένου ιστού. 

 
Δ3. Σελίδες 31 - 32 σχολικού βιβλίου  

 «Το δέρμα…… σ’ αυτήν.» 
 
 
 


