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ΘΕΜΑ Α 
 
Α1. γ 
Α2. α 
Α3. β 
Α4. β 
Α5. δ 
 
 
ΘΕΜΑ Β 
 
Β1.  1. Β 
 2. Α 
 3. Α 
 4. Β 
 5. Β 
 6. Α 
 7. Α 
 8. Β 
 
Β2. σελ. 18 σχολικού βιβλίου: «Το γενετικό υλικό … πολ/σμό του» 
Β3. ακραίες θερμοκρασίες, δράση ακτινοβολιών 
 σελ 13-14 «Τα ενδοσπόρια … ένα βακτήριο» 
Β4. σελ 107 «Εξαιτίας … επιφάνειές τους» + ερημοποίηση 
Β5. σελ 119-120 «Η Βιολογία … προγενέστεροι οργανισμοί» 
 
 
ΘΕΜΑ Γ  
 
Γ1. το 4 (Δευτερογενής ανοσοβιολογική απόκριση αφού ο ιός μπαίνει για δεύτερη 

φορά + περιγραφή διαγράμματος) 
Παρατηρούμε ότι με την είσοδο του αντιγόνου έχουμε άμεση αύξηση ήδη υπαρ-
χόντων αντισωμάτων, πράγμα που μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το διάγραμ-
μα παριστά καμπύλη δευτερογενούς ανοσοβιολογικής απόκρισης. 

 
Γ2. το 3 (τι είναι εμβόλιο + περιγραφή διαγράμματος) 

Παρατηρούμε ότι τη στιγμή της εισόδου του αντιγόνου στον οργανισμό μπαίνει 
μεγάλη συγκέντρωση αντιγόνων τα οποία στη συνέχεια μένουν σταθερά ως την 
5η μέρα και την 7η περίπου μέρα μηδενίζονται. Αυτό γιατί είναι νεκρά ή εξασθε-
νημένα μικρόβια ή τμήματά τους όπως συμβαίνει με το εμβόλιο, το οποίο χορη-
γείται για την ανοσοποίηση του οργανισμού με πρωτογενή ανοσοβιολογική από-
κριση.  

 
Γ3. το 1 (Πρωτογενής ανοσοβιολογική απόκριση μετά τον πρώτο εμβολιασμό του + 

περιγραφή διαγράμματος) 
Παρατηρούμε ότι μετά την είσοδο του αντιγόνου με τον πρώτο εμβολιασμό κα-
θυστερεί η έναρξη στην παραγωγή αντισωμάτων, ώστε αυτά ν’ αρχίσουν να πα-
ράγονται περίπου την 5η μέρα μετά τον εμβολιασμό. Αυτό συμβαίνει γιατί μετά 



τον πρώτο εμβολιασμό του το άτομο επιτελεί πρωτογενή ανοσοβιολογική από-
κριση όπως παρίσταται στο διάγραμμα 1.  

Γ4. το 2, μετά από μόλυνση από βακτήριο δεν πολλαπλασιάζονται τα Τ-
κυτταροτοξικά λεμφοκύτταρα. 
+ στάδιο 2β από το σχολικό σελ. 38-39 «στην περίπτωση που … κύτταρα-
στόχους.» 
Άρα όπως παρατηρούμε στο διάγραμμα 2, η συγκέντρωση των Τ-
κυτταροτοξικών λεμφοκυττάρων παραμένει σταθερή καθώς δεν ενεργοποιούνται 
για την αντιμετώπιση του βακτηρίου. 

 
Γ5.  1) είχε κάνει εμβόλιο (εμβόλιο, σελ. 39 το (β)) 

2) έκανε ορό μετά από μόλυνση (τι είναι ορός, σελ. 40) 
3) είχε ασθενήσει στο παρελθόν από την ίδια νόσο, άρα κάνει δευτερογενή ανο-

σοβιολογική απόκριση + ανάλυση από το σχολικό, σελ. 39 «Η δευτερογενής 
… ότι μολύνθηκε» 

 
 
ΘΕΜΑ Δ 
 
Δ1.                                               

10.000 πρωτόζωα  

10 γεράκια  

200 κουνέλια  

1.000 δέντρα  
  
 
Δ2. Αιτιολόγηση σελ. 77 σχολικού «Έχει υπολογιστεί ως … μειώνεται η βιομάζα του» 
 

1  κουνέλι  1 Kg 
200    »  x;  » 
 
x=200kg κουνέλια 
 
 
                                            Βιομάζα 

πρωτόζωα 2kg 

γεράκια 20kg 

κουνέλια 200kg 

δέντρα 2.000kg 

 
 

10 γεράκια  20 kg 
1        »  x;  » 
 

x=
10

120  =2kg  

Άρα μέση βιομάζα γερακιού 2kg 
 



Δ3.  
Βιομάζα 

πρωτόζωα 0,4kg 

γεράκια 4kg 

κουνέλια 40kg 

δέντρα 400kg 

 
 

Άρα αφού το 1 γεράκι  2kg 
                      x;    » 4kg 
 
                      x=2 γεράκια  
 
Άρα μόνο 2 γεράκια. 
 

Δ4. Παρατηρούμε στο διάγραμμα που μας δίνεται, ότι ο πληθυσμός των σκουρό-
χρωμων κουνελιών μετά από λίγο χρόνο από τη μετανάστευση ελαττώνεται ενώ 
αντίθετα αυξάνεται ο αριθμός των ανοιχτόχρωμων κουνελιών. 
Η εξήγηση του φαινομένου βρίσκεται στη δράση της φυσικής επιλογής. Πριν από 
τη μετανάστευση το έδαφος ήταν σκουρόχρωμο, επομένως τα σκουρόχρωμα 
κουνέλια ήταν δυσδιάκριτα από τα γεράκια, επιβίωναν και άφηναν μεγαλύτερο 
αριθμό απογόνων σε σύγκριση με τα ανοιχτόχρωμα κουνέλια που ήταν ευδιάκρι-
τα πάνω στο σκούρο έδαφος, τρώγονταν περισσότερο από τα γεράκια, άρα ο 
αριθμός τους παρέμενε χαμηλός καθώς δεν επιβίωναν πολλά απ’ αυτά και δεν 
άφηναν πολλούς απογόνους. 
Όταν μετανάστευσαν στο ανοιχτόχρωμο έδαφος, η δράση της φυσικής επιλογής 
αντιστράφηκε. 
+ παράγραφος από σελ. 129 ότι «η δράση της φυσικής επιλογής είναι τοπικά και 
χρονικά προσδιορισμένη … άλλη χρονική στιγμή». 
Έτσι τα ανοιχτόχρωμα κουνέλια είχαν το προσαρμοστικό πλεονέκτημα καθώς 
αυτά τώρα έγιναν δυσδιάκριτα από τα γεράκια, επιβίωναν και άφηναν μεγαλύτε-
ρο αριθμό απογόνων, άρα μεταβίβαζαν με μεγαλύτερη συχνότητα το χρωματι-
σμό τους στις επόμενες γενιές απ’ ότι τα σκουρόχρωμα κουνέλια. 
+ Η θεωρία της φυσικής επιλογής (παρατηρήσεις – συμπεράσματα) 
+ ορισμός φυσικής επιλογής 

  
    


