
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 2018

ΘΕΜΑ Α

Α1. α      Α2. γ        Α3. α      Α4. γ      Α5. δ 

ΘΕΜΑ Β

Β1. α. Λ β. Λ γ. Σ δ. Σ ε. Σ στ. Λ

Β2. 

    α. βιοκοινότητα: «από το σύνολο των διαφορετικών … βιοκοινότητα του οικοσυστήματος», σελ.71

    β. διαπνοή: «η διαπνοή είναι η απομάκρυνση … επιδερμίδας των φύλλων», σελ.88

Β3. «τα μεσογειακά οικοσυστήματα … η βόσκηση», σελ.101

Β4. «ο άνθρωπος αποτελεί … μιας μεγαλύτερης περιοχής», σελ.145-146

Β5. «η ατμοσφαιρική αζωτοδέσμευση … της συνολικής αζωτοδέσμευσης», σελ.86

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. «Η διατήρηση των οικοσυστημάτων … άλλα αυτότροφα οικοσυστήματα», σελ.71-72

α. λιβάδι → αυτότροφο

β. πόλη  → ετερότροφο

γ. οικοσύστημα σε μεγάλο βάθος του ωκεανού → ετερότροφο

δ. δάσος κωνοφόρων δέντρων → αυτότροφο

Γ2. Τροφική πυραμίδα βιομάζας



Γ3. Τροφική πυραμίδα πληθυσμού

Το μέσο βάρος ενός κοτσυφιού βρίσκεται με απλή μέθοδο των τριών.

Τα 100 κοτσύφια    ζυγίζουν      10kg 

Το 1 κοτσύφι            ζυγίζει          x; Kg

Άρα x=0,1kg το μέσο βάρος ενός κοτσυφιού.

Γ4. Η δραματική μείωση των κοτσυφιών που τρέφονται αποκλειστικά με έντομα , θα οδηγήσει σε
αύξηση του πληθυσμού των εντόμων. Έτσι, τα έντομα, που πλέον θα είναι περισσότερα, εφόσον
τρέφονται από την βελανιδιά θα προκαλέσουν μείωση της βιομάζας της.

ΘΕΜΑ Δ

Δ1.  Επειδή αναφέρεται  ότι  ανιχνεύονται  στο σώμα του οργανισμού ιντερφερόνες  μπορούμε να
συμπεράνουμε ότι πρόκειται για ιό καθώς γνωρίζουμε ότι μόνο στην περίπτωση μόλυνσης από ιό
έχουμε τη δράση του συγκεκριμένου αμυντικού μηχανισμού μη ειδικής άμυνας.

Δ2. «Οι ιοί έχουν απλή δομή … πολλαπλασιασμό του», σελ.18

Δ3. Α→ αντιγόνο Β→ ιντερφερόνες Γ→ αντισώματα

Η  καμπύλη  που  ξεκινά  από  το  μηδέν  κατά  τη  στιγμή  της  μόλυνσης  και  αρχίζει  να  αυξάνεται
αντιστοιχεί στη συγκέντρωση του αντιγόνου. Αυτό συμβαίνει γιατί εισέρχεται το αντιγόνο για πρώτη
φορά στον οργανισμό και ξεκινά να πολλαπλασιάζεται. Αμέσως μετά την είσοδο του αντιγόνου, εδώ
ιός, αρχίζουν να παράγονται ιντερφερόνες για να τον αντιμετωπίσουν. Τα αντισώματα αρχίζουν να
παράγονται  μετά από κάποιο χρονικό διάστημα από την είσοδο του αντιγόνου στον οργανισμό
καθώς το αντιγόνο εισέρχεται για πρώτη φορά στον συγκεκριμένο οργανισμό και πραγματοποιείται
πρωτογενής ανοσοβιολογική απόκριση.



Δ4.  Είναι  τα φαγοκύτταρα.  Ρόλος  → 1ο στάδιο ανοσοβιολογικής  απόκρισης  «Αρχικά … είναι  τα
βοηθητικά Τ-λεμφοκύτταρα», σελ. 37

Δ5. Τ-βοηθητικά μνήμης, Τ-κυτταροτοξικά μνήμης, Β-λεμφοκύτταρα μνήμης


