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ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΓΟΚΗΜΗΟ ΑΠΟΣΔΛΔΗΣΑΗ ΑΠΟ ΔΝΝΔΑ (9) ΔΛΗΓΔ 
 

 

ΜΔΡΟ Α’: Απνηειείηαη από ηρεης (3) εξσηήζεηο Να απαληήζεηε ζε ΟΛΔ ηης ερωηήζεης. 

 

1. Να αληηζηνηρίζεηε, όπσο θαίλεηαη ζην παξάδεηγκα, ηα όξγαλα ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ 
θαίλνληαη ζηε Σηήιε Α κε ηηο ιεηηνπξγίεο, πνπ απηά θάλνπλ, ζηε Σηήιε Β.  

 

Α/Α ηήιε Α  Α/Α ηήιε Β 

1. Σηνκαηηθή θνηιόηεηα  Α. Πέςε πξσηετλώλ 

2. Λεπηό έληεξν  Β. Μάζεζε 

3. Σηνκάρη  Γ. Καηάπνζε 

4. Οηζνθάγνο  Γ. Απνβνιή θνπξάλσλ 

5. Πξσθηόο  Δ. Απνξξόθεζε 

 

           (κολάδες 4) 
 

2. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο 

 κηθξννξγαληζκνύο. 

α. Η είζνδνο ελόο παζνγόλνπ κηθξννξγαληζκνύ ζηνλ νξγαληζκό ηνπ αλζξώπνπ νλνκάδεηαη  

 κόιπλζε, ελώ ε εγθαηάζηαζε θαη ν πνιιαπιαζηαζκόο ηνπ νλνκάδεηαη ............................... .  

β. Τν AIDS είλαη κηα από ηηο ζνβαξόηεξεο αζζέλεηεο ηεο επνρήο καο θαη νθείιεηαη ζε έλα 

κηθξννξγαληζκό πνπ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ ................ .  

(κολάδες 2) 



 2 

 

3. Να απαληήζεηε ζηελ πην θάησ εξώηεζε πνιιαπιήο επηινγήο βάδνληαο ζε θύθιν έλα κόλν 

 γξάκκα Α, Β, Γ ή Γ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πην ζσζηή απάληεζε (π.ρ.  Α   ). 

 

ηο πρώηο ηροθηθό επίπεδο κηας οηθοιογηθής πσρακίδας βηοκάδας βρίζθοληαη οη: 

Α.  παξαγσγνί 

Β.  θαηαλαισηέο δεύηεξεο ηάμεο 

Γ.  θαηαλαισηέο πξώηεο ηάμεο 

Γ.  θαηαλαισηέο ηξίηεο ηάμεο 

(κολάδα 1) 

 
 

ΜΔΡΟ Β’: Απνηειείηαη από πέληε (5) εξσηήζεηο ησλ ηεζζάξσλ (4) κνλάδσλ. Από ηης πέληε (5) 

ερωηήζεης λα απαληήζεηε ΜΟΝΟ ζηης ΣΔΔΡΗ (4). 

 

1. Τν δηπιαλό ζρήκα παξηζηάλεη ηελ εζσηεξηθή θαηαζθεπή ηεο θαξδίαο ηνπ αλζξώπνπ.  

 

 α. Να  νλνκάζεηε  ηα  κέξε  ηεο  θαξδίαο  πνπ  παξνπζηάδνπλ  νη  ελδείμεηο  1  κέρξη 4,  

   ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πην θάησ πίλαθα. 

 

Α/Α Μέρος ηες Καρδίας 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

 

 
              

(κολάδες 2) 

 

β. Να γξάςεηε δύν (2) δηαθνξέο κεηαμύ αξηεξηώλ θαη θιεβώλ. 

ΓΗΑΦΟΡΔ 

Α/Α Αρηερίες Φιέβες 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

(κολάδες 2) 

 

1
. 

3
. 

2
. 

4
. 
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2. Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη κέξνο ηνπ πεπηηθνύ θαη κέξνο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο 
 ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ.  

 α. Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα πνπ παξνπζηάδνπλ νη ελδείμεηο 1 κέρξη 4, ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πην 
  θάησ πίλαθα. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

(κολάδες 2) 

β. Να εμεγήζεηε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ην πεπηηθό θαη ην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα
 ζπλεξγάδνληαη γηα λα εμαζθαιηζηεί ε απαξαίηεηε ελέξγεηα πνπ ρξεηάδεηαη ν νξγαληζκόο. 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

(κολάδες 2) 

 

3. Να απαληήζεηε ζηα πην θάησ εξσηήκαηα πνπ αθνξνύλ ζην θπθινθνξηθό ζύζηεκα.  

 α. Σηνλ πην θάησ πίλαθα θαίλνληαη δύν θαηεγνξίεο θπηηάξσλ ηνπ αίκαηνο. Να νλνκάζεηε ηα 
  θύηηαξα     θαη     λα    αλαθέξεηε    κηα    βαζηθή    ιεηηνπξγία    πνπ    επηηειεί   ην   θαζέλα   
   ζπκπιεξώλνληαο  ηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

 

A/A Κύηηαρα ηοσ αίκαηος Όλοκα θσηηάροσ Λεηηοσργία θσηηάροσ 

1. 

 

  

2. 

 

  

(κολάδες 2) 

Α/Α Όργαλο 

1.  

2.  

3.  

4.  
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 β. Ο θύξηνο Αξηζηείδεο θαπλίδεη έλα παθέην ηζηγάξα ηελ εκέξα. Έρεη παξαηεξήζεη όηη από  
  ηόηε   πνπ  μεθίλεζε  ην  θάπληζκα ιαραληάδεη όηαλ αλεβαίλεη ζθάιεο. Να εμεγήζεηε πνηα  
  ζρέζε  κπνξεί  λα  ππάξρεη  κεηαμύ  ηνπ  θαπλίζκαηνο  θαη ηνπ γεγνλόηνο όηη ν θύξηνο  
  Αξηζηείδεο ιαραληάδεη όηαλ αλεβαίλεη ζθάιεο. 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

(κολάδες 2) 
 

4. Πην θάησ θαίλεηαη κηα νηθνινγηθή ππξακίδα αξηζκώλ (πιεζπζκνύ). 

 

α. Να γξάςεηε έλα νξηζκό γηα ηελ νηθνινγηθή ππξακίδα αξηζκώλ (πιεζπζκνύ). 
................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

(κολάδα 1) 

 

β. Με βάζε ηελ πην πάλσ νηθνινγηθή ππξακίδα λα νλνκάζεηε ηνλ θαηαλαισηή 3εο ηάμεο. 
................................................................................................................................................... 

 

(κολάδα 1) 

 

γ. Έλαο επηζηήκνλαο κειεηώληαο ηελ πνζόηεηα ηεο ελέξγεηαο πνπ κεηαθέξεηαη από ην έλα 
ηξνθηθό επίπεδν ζην άιιν ζην πην πάλσ νηθνζύζηεκα, δηαπίζησζε όηη κόλν ην 10% ηεο 
ελέξγεηαο ελόο ηξνθηθνύ επηπέδνπ κεηαθέξεηαη ζην επόκελν επίπεδν. Να εμεγήζεηε πνύ 
νθείιεηαη απηό. 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

(κολάδες 2) 
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5.  Να απαληήζεηε ζηα πην θάησ εξσηήκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ άκπλα ηνπ αλζξώπηλνπ 
νξγαληζκνύ. 

α. Να γξάςεηε έλα (1) ηξόπν κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα παξεκπνδηζηεί ε είζνδνο παζνγόλσλ 
κηθξννξγαληζκώλ ζηνλ νξγαληζκό ηνπ αλζξώπνπ. 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

(κολάδα 1) 

β. Να κειεηήζεηε, πξνζεθηηθά, ηηο πην θάησ εηθόλεο, θαη λα πεξηγξάςεηε ηα βήκαηα πνπ θαίλεηαη 
λα γίλνληαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ελόο κηθξνβίνπ κέζα ζηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

 

(κολάδες 3) 
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ΜΔΡΟ Γ’: Απνηειείηαη από δύο (2) εξσηήζεηο ησλ δέθα (10) κνλάδσλ. Από ηης δύο (2) 

ερωηήζεης λα απαληήζεηε ΜΟΝΟ ζηε ΜΗΑ (1). 

 

1. Γύν καζεηέο ζέινπλ λα εθηηκήζνπλ ηνλ πιεζπζκό ησλ θπηώλ Ωηάλζνο 

 (Otanthus maritimus) πνπ εληόπηζαλ ζε κία πεξηνρή Χ ζηελ αθηή ηεο Λάξαο ζηνλ Αθάκα. Πην 

 θάησ δίλεηαη ε κεζνδνινγία πνπ αθνινύζεζαλ νη δύν καζεηέο: 

 

 

Μεζοδοιογία ποσ αθοιούζεζαλ οη καζεηές γηα λα εθηηκήζοσλ 

ηολ αρηζκό ηωλ θσηώλ Ωηάλζος. 

 Οξηνζέηεζαλ ηελ πεξηνρή κειέηεο Χ κε ζρνηλί θαη είρε εκβαδό 

ίζν κε 500 m
2
. 

 Χξεζηκνπνίεζαλ ηεηξάγσλα πιαίζηα κε εκβαδό 1 m
2
 γηα λα 

θαηαγξάςνπλ ηνλ αξηζκό ησλ θπηώλ Ωηάλζνο πνπ βξίζθνληαλ 

κέζα ζην θάζε πιαίζην. 

 Σηελ νξηνζεηεκέλε πεξηνρή κειέηεο ησλ 500 m
2
 ηνπνζέηεζαλ, 

ηπραία, 10 πιαίζηα. 

 Ολόκαζαλ ηα 10 πιαίζηα Α έσο Κ θαη κέηξεζαλ ηνλ αξηζκό 

ησλ θπηώλ Ωηάλζνο ζε θάζε πιαίζην. 

 Καηέγξαςαλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο ζηνλ παξαθάησ Πηλάθα. 

Σηνλ Πίλαθα θαίλεηαη ν αξηζκόο ησλ θπηώλ Ωηάλζνο πνπ 

θαηαγξάθεθε ζε θάζε πιαίζην. 

 

 

 

 

 

 

 α. Να ππνινγίζεηε ηνλ ζπλνιηθό αξηζκό ησλ θπηώλ ζηα 10 πιαίζηα γηα ηελ πεξηνρή κειέηεο Χ 

  θαη λα ηνλ ρξεζηκνπνηήζεηε γηα λα βξείηε ηνλ κέζν όξν θπηώλ Ωηάλζνο αλά πιαίζην 1 m
2
. 

   Να δείμεηε ηνπο ππνινγηζκνύο ζαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(κολάδες 2) 

ΠΛΑΗΗΟ Α Β Γ Γ Δ Ε Ζ Θ Η Κ 

ΑΡΗΘΜΟ 

ΦΤΣΩΝ 

2 3 4 1 5 2 4 2 3 4 
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 β. Τν νξηνζεηεκέλν εκβαδό ηεο πεξηνρήο κειέηεο Χ είλαη 500 m
2
. Να ππνινγίζεηε ην ζπλνιηθό 

  κέγεζνο ηνπ αλακελόκελνπ πιεζπζκνύ ησλ θπηώλ Ωηάλζνο ζηελ πεξηνρή κειέηεο Χ. Να 

   δείμεηε ηνπο ππνινγηζκνύο ζαο. 

 

 

 

 

 

 

 

(κολάδες 2) 
 

 γ. Να αλαθέξεηε δύν αβηοηηθούς παξάγνληεο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα θαηαγξάςνπλ νη καζεηέο 

  γηα λα κειεηήζνπλ ην ζπγθεθξηκέλν νηθνζύζηεκα. 

…………………………………………………                     ………………………………………………… 

(κολάδες 2) 

 

 δ. Οη δύν καζεηέο κέζα ζηελ πεξηνρή κειέηεο Χ θαηέγξαςαλ ηελ θαηαλνκή ηνπ πιεζπζκνύ ηνπ 

  θπηνύ Ωηάλζνπο. Η θαηαλνκή ηνπ θπηνύ θαίλεηαη ζην πην θάησ ζρήκα. Να ραξαθηεξίζεηε ην 

  είδνο ηεο θαηαλνκήο ηνπ πιεζπζκνύ ηνπ Ωηάλζνπο βάδνληαο ζε θύθιν έλα κόλν  γξάκκα Α, 

  Β ή Γ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πην ζσζηή απάληεζε (π.ρ.  Α   ). 

   

 

 Α.  Σπζζσκαηηθή θαηαλνκή  

   

 Β.  Τπραία θαηαλνκή  

   

 Γ.  Καλνληθή θαηαλνκή  

 

 

 

(κολάδα 1) 

 

 ε. Τν ζπγθεθξηκέλν είδνο θπηνύ ζύκθσλα κε θάπνηα επηζηεκνληθά ζηνηρεία απεηιείηαη από ηελ 

   θιηκαηηθή αιιαγή.  Να πξνηείλεηε ηξεηο (3) πηζαλέο δξάζεηο πνπ κπνξνύλ λα ζπκβάινπλ 

   ζηελ κείσζε ηνπ παγθόζκηνπ πεξηβαιινληηθνύ απηνύ πξνβιήκαηνο. 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

(κολάδες 3) 
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2. Να δηαβάζεηε ην πην θάησ θείκελν θαη λα απαληήζεηε ζηα παξαθάησ εξσηήκαηα πνπ έρνπλ 
ζρέζε κε κηα πεηξακαηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ θαηαπνιέκεζε κηθξνβίσλ. 

  
 «Ο κύπιορ Σοθούληρ είσε βήσα και αποθάζιζε να πάπει κάποια ανηιβιοηικά πος ηος είσε γπάτει 

ππιν δύο μήνερ, για παπόμοιο βήσα, η γιαηπόρ. Αςηή ηη θοπά όμυρ δεν ηον βοήθηζαν ηα 
ανηιβιοηικά και έηζι αναγκάζηηκε να πάει και πάλι ζηη γιαηπό ηος.  

 
 Η γιαηπόρ πήπε δείγμα ζάλιος από ηον κ. Σοθούλη και ηο έζηειλε για εξέηαζη. Τέζζεπιρ μέπερ 

απγόηεπα, η γιαηπόρ πήπε ηο ανηιβιόγπαμμα ηος ζάλιος ηος αζθενή ηηρ. Η γιαηπόρ σπηζιμοποίηζε 
ηο ανηιβιόγπαμμα για να εξηγήζει ζηον αζθενή ηηρ πόζο ζημανηικό είναι να ζςμβοςλεύεηαι ηον/ηη 
γιαηπό, ππιν πάπει ένα ανηιβιοηικό». 
 
Σην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη ην αληηβηόγξακκα ηνπ ζάιηνπ ηνπ θπξίνπ Σνθνύιε. Τν 

αληηβηόγξακκα έγηλε κε ηελ θαιιηέξγεηα ησλ κηθξννξγαληζκώλ πνπ πήξε ε γηαηξόο από ην ζάιην 

ηνπ αζζελή, ζε εηδηθό πηάην θαιιηέξγεηαο (ηξηβιίν Πέηξη). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

α. Σην αληηβηόγξακκα κε ην ζάιην ηνπ θύξηνπ Σνθνύιε δελ δεκηνπξγήζεθε θακηά δώλε 

αλαζηνιήο. Τη ζπκπέξαζκα κπνξεί λα βγάιεη ε γηαηξόο από ην απνηέιεζκα απηό θαη γηαηί; 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

(κολάδες 2) 
 

β. Με βάζε ην πην πάλσ θείκελν, ν θύξηνο Σνθνύιεο πξνζπάζεζε λα ζεξαπεύζεη ην βήρα ηνπ 

κε θάπνην αληηβηνηηθό. Πνην είδνο κηθξννξγαληζκώλ κπνξνύκε λα θαηαπνιεκήζνπκε άκεζα 

κε ηε ρξήζε αληηβηνηηθνύ; 

................................................................................................................................................... 

(κολάδες 2) 
 

γ. Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ αληηβηνγξάκκαηνο κε ην ζάιην ηνπ θύξηνπ Σνθνύιε, ε γηαηξόο 

δηαπίζησζε όηη παξόιν πνπ δελ δεκηνπξγήζεθαλ δώλεο αλαζηνιήο γύξσ από θάπνην 

αληηβηνηηθό, εληνύηνηο αλαπηύρζεθαλ κηθξννξγαληζκνί ζε θάπνηεο άιιεο πεξηνρέο ηνπ εηδηθνύ 

πηάηνπ θαιιηέξγεηαο. Τη ζπκπέξαζκα κπνξεί λα βγάιεη ε γηαηξόο από ηελ παξαηήξεζε απηή 

θαη γηαηί; 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

(κολάδες 2) 
 

Γηα ην αληηβηόγξακκα ρξεζηκνπνηήζεθαλ 
πέληε δηαθνξεηηθά αληηβηνηηθά. Σηελ 
πεξίπησζε πνπ θάπνην αληηβηνηηθό 
κπνξεί λα δξάζεη ελάληηα ζε θάπνηνπο 
κηθξννξγαληζκνύο, ηόηε γύξσ από ηελ 
πεξηνρή όπνπ ηνπνζεηείηαη ην αληηβηνηηθό 
δεκηνπξγείηαη κηα δώλε. Η δώλε απηή 

νλνκάδεηαη ζώνη αναστολής. 
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δ. Οη πηζαλόηεηεο λα νθείιεηαη ν βήραο ηνπ θύξηνπ Σνθνύιε ζε θάπνην ηό είλαη πεξηζζόηεξεο 

από ηηο πηζαλόηεηεο λα νθείιεηαη ζε θάπνην βαθηήξην; Να εμεγήζεηε γηαηί; 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

(κολάδες 2) 
 

ε. Μεηά ηα απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ ηνπ θύξηνπ Σνθνύιε, ε γηαηξόο πξνζπαζεί λα ηνπ 

εμεγήζεη όηη είλαη επηθίλδπλν λα παίξλεη αληηβηνηηθά, ρσξίο λα είλαη αλαγθαίν. 

Να βάιεηε έλα √ ζην/ζηα παξαθάησ επηρείξεκα/επηρεηξήκαηα πνπ πηζηεύεηε όηη κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ε γηαηξόο θαη λα αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

 

Α/Α Δπητείρεκα √ Αηηηοιόγεζε 

1. 

Οη κηθξννξγαληζκνί κπνξεί λα 
αλαπηύμνπλ αλζεθηηθόηεηα αλ γίλεη 
θαηάρξεζε ζηα αληηβηνηηθά. 

  
 
 
 
 

2. 

Μπνξεί λα κνιπλζνύλ θαη άιινη 
άλζξσπνη, επεηδή νη 
κηθξννξγαληζκνί ζα εγθαηαιείςνπλ 
ην ζώκα ηνπ αζζελή ζηελ 
πξνζπάζεηά ηνπο λα μεθύγνπλ από 
ηα αληηβηνηηθά. 

  

 

(κολάδες 2) 

 
 
 
 
 
 
 

 ΚΑΛΖ  ΔΠΗΣΤΥΗΑ 

 

 

 

 

ΟΗ ΔΗΖΓΖΣΔ                                                                           Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 

 
 
 
 


