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Θέμα Α
Α.1- α
Α.2- γ
Α.3- α
Α.4- γ
Α.5- δ

Θέμα Β
Β.1
α) Λ
β) Λ
γ) Σ
δ) Σ
ε) Σ
ζη) Λ
Β.2 α) Τν ζύλνιν ησλ δηαθνξεηηθώλ πιεζπζκώλ πνπ δνπλ ζε έλα νηθνζύζηεκα, αιιά θαη νη ζρέζεηο πνπ
αλαπηύζζνληαη κεηαμύ ηνπο απνηεινύλ ηε βηνθνηλόηεηα ηνπ νηθνζπζηήκαηνο
β) Γηαπλνή είλαη ε απνκάθξπλζε ηνπ λεξνύ κέζσ ησλ ζηνκάησλ, ησλ πόξσλ δειαδή ηεο επηδεξκίδαο ησλ
θύιισλ.
Β.3
Γπζηπρώο όκσο νη κεραληζκνί απηνί δελ κπνξνύλ λα ζπκβάινπλ ζηελ επαλάθακςε ελόο κεζνγεηαθνύ
νηθνζπζηήκαηνο, όηαλ απηό έρεη θαεί επαλεηιεκκέλα θαη όηαλ κεηά ηε θσηηά επηρεηξνύληαη αλαζηαιηηθέο
επεκβάζεηο όπσο ε βόζθεζε.
Β.4
Η όξζηα ζηάζε, πνπ νδήγεζε ζηελ εμειηθηηθή γξακκή ηνπ αλζξώπνπ, απνδέζκεπζε ηα άλσ άθξα γηα άιιεο
δξαζηεξηόηεηεο πέξα από ην βάδηζκα, ζπλέβαιε ζηελ αλάπηπμε ηεο λνεκνζύλεο θαη έδσζε ηε δπλαηόηεηα
ηεο ζέαζεο από πην ςειά θαη επνκέλσο ηεο επνπηείαο κηαο κεγαιύηεξεο πεξηνρήο.
Β.5
Καηά ηελ αηκνζθαηξηθή αδσηνδέζκεπζε ην άδσην ηεο αηκόζθαηξαο αληηδξά είηε κε ηνπο πδξαηκνύο,
ζρεκαηίδνληαο ακκσλία, είηε κε ην αηκνζθαηξηθό νμπγόλν, ζρεκαηίδνληαο ληηξηθά ηόληα. Η απαξαίηεηε
ελέξγεηα πξνζθέξεηαη από ηηο ειεθηξηθέο εθθελώζεηο (αζηξαπέο, θεξαπλνί). Η ακκσλία θαη ηα ληηξηθά ηόληα
κεηαθέξνληαη κε ηε βξνρή ζην έδαθνο. Η αηκνζθαηξηθή αδσηνδέζκεπζε θαηέρεη ην 10% ηεο ζπλνιηθήο
αδσηνδέζκεπζεο.

Φπονηιζηήπια

ΣΥΣΤΗΜΑ

ελίδα

1

ΚΕΝΣΡΟ

Αγίαρ οθίαρ 39

2310.244.444

ΝΣΕΠΩ

Β. Όλγαρ 168

2310.428.400

ΕΤΟΜΟ Μ.Αλεξάνδπος 45 2310.770.360

Θέμα Γ
Γ.1
Η δηαηήξεζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ, όπσο θαη θάζε άιιεο νξγαλσκέλεο δνκήο, απαηηεί ζπλερή πξνζθνξά
ελέξγεηαο. Τα νηθνζπζηήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζηνλ πιαλήηε καο, ζηελ πιεηνλόηεηά ηνπο, εηζάγνπλ ηελ
ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηε δηαηήξεζε ηεο δνκήο ηνπο κε ηε κνξθή ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο. Τα
νηθνζπζηήκαηα απηά ραξαθηεξίδνληαη σο απηόηξνθα θαη δηαθξίλνληαη από ηα εηεξόηξνθα, ζηα νπνία ε
εηζαγσγή ελέξγεηαο γίλεηαη κε ηε κνξθή ρεκηθώλ ελώζεσλ.
α) απηόηξνθν
β) εηεξόηξνθν
γ) εηεξόηξνθν
δ) απηόηξνθν
Γ.2
Έρεη ππνινγηζηεί όηη κόλν ην 10% πεξίπνπ ηεο βηνκάδαο ελόο ηξνθηθνύ επηπέδνπ πεξλάεη ζην επόκελν.
Καηά ζπλέπεηα, θάζε ηξνθηθό επίπεδν πεξηέρεη βηνκάδα δέθα θνξέο κηθξόηεξε από ην πξνεγνύκελν θαη δέθα
θνξέο κεγαιύηεξε από ην επόκελν επίπεδν. Καηά ζπλέπεηα, εθόζνλ ε βηνκάδα ησλ εληόκσλ είλαη 100 Kg, ε
βηνκάδα ηεο βειαληδηάο ζα είλαη 1000 Kg, ησλ θνηζπθηώλ 10 Kg θαη ησλ ςεηξώλ 1 Kg.

Γ.3

Τα 100 θνηζύθηα έρνπλ βηνκάδα 10 Kg
Τν 1 θνηζύθη έρεη βηνκάδα
ρ
ρ=10/100=0,1 Kg
Άξα ε κέζε βηνκάδα ηνπ ελόο θνηζπθηνύ είλαη 0,1 Kg.
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Γ.4
Αλ κεησζεί ν πιεζπζκόο ησλ θνηζπθηώλ, ζα απμεζεί ν πιεζπζκόο ησλ εληόκσλ θαζώο ζα ππάξρνπλ πνιύ
ιηγόηεξα θνηζύθηα πνπ ηα ηξώλε. Αθνύ ζα απμεζνύλ ηα έληνκα ζα κεησζεί ε βηνκάδα ηεο βειαληδηάο αθνύ ηα
πεξηζζόηεξα έληνκα ζα θαηαλαιώλνπλ κεγαιύηεξε πνζόηεηα ηξνθήο.

Θέμα Γ
Γ.1 Τν αληηγόλν είλαη ηόο. Οη ηληεξθεξόλεο είλαη έλαο κεραληζκόο κε εηδηθήο άκπλαο ελάληηα ζηνπο ηνύο.
Δθόζνλ ζην άηνκν απηό παξαηεξείηαη παξαγσγή ηληεξθεξνλώλ ζεκαίλεη όηη έρεη κνιπλζεί από ηό.
Γ.2 Οη ηνί έρνπλ ζρεηηθά απιή δνκή. Απνηεινύληαη από έλα πξσηετληθό πεξίβιεκα κε ραξαθηεξηζηηθή
γεσκεηξία, ην θαςίδην, κέζα ζην νπνίν πξνθπιάζζεηαη ην γελεηηθό ηνπο πιηθό. Οξηζκέλνη ηνί δηαζέηνπλ θαη
έλα επηπιένλ πεξίβιεκα, ην έιπηξν, ην νπνίν είλαη ιηπνπξσηετληθήο θύζεο. Τν γελεηηθό πιηθό ελόο ηνύ
κπνξεί λα είλαη είηε DNA είηε RNA θαη δηαζέηεη πιεξνθνξίεο γηα ηε ζύλζεζε ησλ πξσηετλώλ ηνπ
πεξηβιήκαηνο αιιά θαη γηα ηε ζύλζεζε θάπνησλ ελδύκσλ απαξαίηεησλ γηα ηνλ πνιιαπιαζηαζκό ηνπ. Οη ηνί
εμαζθαιίδνπλ από ηνλ μεληζηή ηνπο κεραληζκνύο αληηγξαθήο, κεηαγξαθήο θαη κεηάθξαζεο, θαζώο θαη ηα
πεξηζζόηεξα έλδπκα θαη πιηθά πνπ ηνπο είλαη απαξαίηεηα γηα ηηο ιεηηνπξγίεο απηέο. Γηα ην ιόγν απηό
ραξαθηεξίδνληαη σο ππνρξεσηηθά ελδνθπηηαξηθά παξάζηηα.
Γ.3 Η θακπύιε Α αληηζηνηρεί ζηα αληηγόλα, ε θακπύιε Γ ζηα αληηζώκαηα θαη ε θακπύιε Β ζηηο ηληεξθεξόλεο.
Η κόιπλζε είλαη ε είζνδνο ελόο κηθξννξγαληζκνύ ζηνλ νξγαληζκό. Άξα ε θακπύιε Α πνπ μεθηλά ηελ ζηηγκή
ηεο κόιπλζεο αληηζηνηρεί ζηα αληηγόλα. Τα αληηζώκαηα παξάγνληαη σο απόθξηζε ζηελ είζνδν ησλ
αληηγόλσλ, θαηά ζπλέπεηα ε παξαγσγή ηνπο μεθηλά κεηά ηελ κόιπλζε. Άξα ε θακπύιε Γ αληηζηνηρεί ζηα
αληηζώκαηα. Δπνκέλσο ε θακπύιε Β πνπ μεθηλά πξηλ ηελ κόιπλζε θαη απμάλεηαη κε ηελ εκθάληζε ηνπ
αληηγόλνπ είλαη νη ηληεξθεξόλεο.
Γ.4
Τα θύηηαξα κε εηδηθήο άκπλαο πνπ δξνπλ ελάληηα ζηνπο ηνύο είλαη ηα καθξνθάγα.
Αξρηθά, κε ηελ εκθάληζε ηνπ παζνγόλνπ κηθξννξγαληζκνύ, ελεξγνπνηνύληαη ηα καθξνθάγα. Τα θύηηαξα
απηά, εθηόο από ηε δπλαηόηεηα πνπ έρνπλ λα θαηαζηξέθνπλ ην κηθξόβην, έρνπλ θαη ηελ ηθαλόηεηα λα
εθζέηνπλ ζηελ επηθάλεηά ηνπο ηκήκαηα ηνπ κηθξνβίνπ πνπ έρνπλ εγθισβίζεη θαη θαηαζηξέςεη, ιεηηνπξγώληαο
έηζη σο αληηγνλνπαξνπζηαζηηθά θύηηαξα. Τν ηκήκα ηνπ κηθξνβίνπ πνπ εθηίζεηαη ζπλδέεηαη κε κηα πξσηεΐλε
ηεο επηθάλεηαο ησλ καθξνθάγσλ, ραξαθηεξηζηηθή γηα θάζε άηνκν, ε νπνία νλνκάδεηαη αληηγόλν
ηζηνζπκβαηόηεηαο. Τα βνεζεηηθά Τ-ιεκθνθύηηαξα ελεξγνπνηνύληαη από ην εθηεζεηκέλν ζηελ επηθάλεηα ησλ
καθξνθάγσλ ηκήκα ηνπ αληηγόλνπ.
Γ.5
Τα θύηηαξα εηδηθήο άκπλαο πνπ ζα παξαρζνύλ είλαη ηα βνεζεηηθά Τ-ιεκθνθύηηαξα κλήκεο, ηα θπηηαξνηνμηθά
Τ-ιεκθνθύηηαξα κλήκεο θαη ηα Β-ιεκθνθύηηαξα κλήκεο.
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