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ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β’ ΛΤΚΔΙΟΤ (ΣΟΜΔΑ ΤΓΔΙΑ)
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: ΚΤΡΙΑΚΗ 8 ΜΑΡΣΙΟΤ 2020
ΘΔΜΑΣΑ
ΘΔΜΑ 1ο
Να γξάςεηε ην γξάκκα θαζεκηάο απν ηηο παξαθάησ εκηηειείο πξνηάζεηο α έσο ε θαη δίπια
ηνλ αξηζκό πνπ αληηζηνηρεί ζηε ιέμε ή ζηε θξάζε ε νπνία ζπκπιεξώλεη ζσζηά ηελ
εκηηειή πξόηαζε.
α) Τν ζρήκα ησλ βαθίισλ είλαη:
1) ξαβδνεηδέο
2) ζθαηξηθό
3) ηεηξάγσλν
4) ειηθνεηδέο
(Μνλάδεο 5)
β) Πνηό είλαη ην πνζνζηό ηεο ελέξγεηαο πνπ ζα κεηαθεξζεί απν ηνπο παξαγσγνύο ζηνπο
θαηαλαισηέο ηξίηεο ηάμεο;
1) 10%
2) 100%
3) 1%
4) 0,1%
(Μνλάδεο 5)
γ) Η παζηεξίσζε είλαη κηα κέζνδνο:
1) πνπ θαηαζηξέθεη όινπο ηνπο κηθξννξγαληζκνύο
2) πνπ δεκηνπξγεί κή επλντθέο ζπλζήθεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ κηθξννξγαληζκώλ
3) πνπ θαηαζηξέθεη όινπο ηνπο παζνγόλνπο κηθξννξγαληζκνύο
4) πνπ κεηαηξέπεη όινπο ηνπο κηθξννξγαληζκνύο ζε ελδνζπόξηα
(Μνλάδεο 5)
δ) Φνηηεηέο πεξηέγξαςαλ έλαλ πιεζπζκό νξγαληζκώλ κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά, είλαη
κνλνθύηηαξνη θαη δηαζέηνπλ θπηηαξηθό ηνίρσκα. Με βάζε ηηο πιεξνθνξίεο απηέο, ν
νξγαληζκόο πνπ παξαηεξήζεθε κπνξεί λα είλαη:
1) βαθηήξην
2) πξσηόδσν
3) κύθεηαο
4) ηόο
(Μνλάδεο 5)
ε) Τν θαςίδην ησλ ηώλ απνηειείηαη απν:
1) πξσηετλεο
2) γιπθνπξσηετλεο
3) ιηπνπξσηετλεο
4) δηιηπηδηκηθό ζηξώκα
(Μνλάδεο 5)
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ΘΔΜΑ 2ο
α) Σε πνηέο θαηεγνξίεο δηαθξίλνληαη νη επθαξπσηηθνί νξγαληζκνί; Πώο αλαπαξάγνληαη;
(Μνλάδεο 6)
β) Έρεηε ζηε δηάζεζε ζαο: ιπζνδύκε, ηληεξθεξόλεο, ηζηακίλε, αλνζνθαηαζηαιηηθά
θάξκαθα, νξό αληηζσκάησλ θαη πεληθηιίλε. Πνηό ή πνηά απν ηα παξαπάλσ ζα
ρνξεγνύζαηε ζε αζζελή πνπ κνιύλζεθε απν Diplococcus pneumoniae; Να αηηηνινγήζεηε
ηελ απάληεζε ζαο.
(Μνλάδεο 6)
γ) Σε πνηέο πεξηπηώζεηο έλαο παζνγόλνο κηθξννξγαληζκόο ζπκβάιιεη ζηελ εκθάληζε
απηνάλνζνπ λνζήκαηνο;
(Μνλάδεο 6)
δ) Να γξάςεηε ηα όξγαλα ηνπ αλνζνβηνινγηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ αλζξώπνπ θαη λα
αλαθέξεηε ζπλνπηηθά ηε ιεηηνπξγία ηνπο.
(Μνλάδεο 7)
ΘΔΜΑ 3ο
Έλαο άλζξσπνο κνιύλεηαη από ηό. Σην παξαθάησ δηάγξακκα απεηθνλίδνληαη νη
ζπγθεληξώζεηο ησλ αληηγόλσλ θαη ησλ αληηζσκάησλ ηνπ αζζελή ζε ζπλάξηεζε κε ην
ρξόλν.

Γιάγραμμα 1

α) Πνηα θακπύιε αληηζηνηρεί ζηα αληηγόλα θαη πνηα θακπύιε ζηα αληηζώκαηα;
(Μνλάδεο 2)
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β) Να πξνζδηνξίζεηε ην είδνο ηεο αλνζνβηνινγηθήο απόθξηζεο. Να πεξηγξάςεηε θαη λα
εξκελεύζεηε ηελ κεηαβνιή ησλ θακππιώλ, θαζώο θαη ηα ζηάδηα ηεο αλνζνβηνινγηθήο
απόθξηζεο.
(Μνλάδεο 8)
γ) Να αλαθέξεηε ηηο θαηεγνξίεο ησλ Τ-ιεκθνθπηηάξσλ πνπ ελεξγνπνηνύληαη θαη πνπ
παξάγνληαη θαηά ηελ παξαπάλσ αλνζνβηνινγηθή απόθξηζε.
(Μνλάδεο 5)
δ) Σηελ πεξίπησζε ησλ ηώλ δξα έλαο επηπιένλ κεραληζκόο κε εηδηθήο άκπλαο. Να νλνκάζεηε ηνλ κεραληζκό απηό θαη λα πεξηγξάςεηε ηνλ ηξόπν δξάζεο ηνπ.
(Μνλάδεο 10)
ΘΔΜΑ 4ο
Σηελ παξαθάησ Δηθόλα παξνπζηάδεηαη ην ηξνθηθό πιέγκα ελόο απηόηξνθνπ
νηθνζπζηήκαηνο.

Δικόνα 1

α) Να νξίζεηε ην ηξνθηθό πιέγκα θαη λα γξαςεηε ηηο δηαθνξεηηθέο ηξνθηθέο αιπζίδεο πνπ
ππάξρνπλ ζην παξαπάλσ νηθνζύζηεκα.
(Μνλάδεο 5)
β) Σε πνηό ηξνθηθό επίπεδν αλήθνπλ νη νξγαληζκνί: μελίγκρα, κοηζύθι, γεράκι, κάμπια
θαη βελανιδιά ζην παξαπάλσ νηθνζύζηεκα;
(Μνλάδεο 3)
γ) Η βηνκάδα ησλ θνηζπθηώλ είλαη 120 Kg θαη ε βηνκάδα ησλ δξπνθνιαπηώλ είλαη 80 Kg.
Να ππνινγίζεηε ηε βηνκάδα θάζε ηξνθηθνύ επηπέδνπ θαη λα θαηαζθεπάζεηε ηελ ηξνθηθή
ππξακίδα βηνκάδαο ηνπ ηξνθηθνύ πιέγκαηνο.Να αηηηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο.
(Μνλάδεο 10)
δ) Δάλ ε κέζε βηνκάδα ελόο γεξαθηνύ είλαη 1 Kg, λα ππνινγίζεηε ηνλ αξηζκό ησλ
γεξαθηώλ ηα νπνία κπνξνύλ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ ηξνθή ηνπο ζην παξαπάλσ
νηθνζύζηεκα.
(Μνλάδεο 3)
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ε) Γίλνληαη νη παξαθάησ ηξνθηθέο αιπζίδεο Α θαη Β.

Δάλ γλσξίδνπκε νηη ε βηνκάδα ηνπ γξαζηδηνύ είλαη ίδηα θαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο, πνηά απν
ηηο δύν αιπζίδεο είλαη πην απνδνηηθή γηα ηνλ αεηό; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.
(Μνλάδεο 5)
καλή επιτστία.
ΣΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΔΠΙΜΔΛΗΘΗΚE Ο ΚΑΘΗΓΗΣΗ:
Αθανάσιος Υ. Γερακόποσλος-Βιολόγος
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