
 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΘΕΜΑ Α 

Α.1  γ 

Α.2. β 

Α.3. α 

Α.4. δ 

Α.5. β 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β.1  ΣΕΛ.9 «Η ικανότητα του οργανισμού … το CO2 στο αίμα.» 

 ΣΕΛ.11 «Στη συνέχεια … ανοσοβιολογικό σύστημα … μικροοργανισμών.» 

Β.2.  ΣΕΛ.23 «Μια ασθένεια … κριτήρια του Κοχ … εκ νέου από αυτά.» 

Β.3. σελ.104 «Το φαινόμενο του θερμοκηπίου… ευνοϊκή για τη ζωή.» 

Β.4. ΣΕΛ.89 «Αντιθέτως το τμήμα του κύκλου που αφορά τα ξηρά … χερσαίο 

περιβάλλον.»      

  

ΘΕΜΑ Γ 

Γ.1. Πρωτογενής ανοσοβιολογική απόκριση λόγω της χρονικής διαφοράς μεταξύ 

μόλυνσης και παραγωγής αντισωμάτων. 

Γ.2. ΣΕΛ.37-38 «Στάδιο 2ο α. Ενεργοποίηση των Β-λεμφοκυττάρων (χυμική 

ανοσία). Σ’ αυτό το στάδιο … εξουδετερώνουν». 

Γ.3. ΣΕΛ 86 «Κατά την ατμοσφαιρική αζωτοδέσμευση … σχηματίζοντας αμμωνία. 

Η απαραίτητη ενέργεια … στο έδαφος.» «Όμως τόσο τα φυτά …. παραγωγή 

αμμωνίας» 

Γ.4. ΣΕΛ 108 «Το θερμό νερό … διαλυμένο σε αυτό» 

 ΣΕΛ 108-109 «Τα αστικά λύματα …. τα ψάρια, που πεθαίνουν από ασφυξία» 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Δ.1. Ο σκύλος και ο λύκος έχουν κοινό πρόγονο, που έζησε πρόσφατα (φαίνεται 

από το σημείο τομής 4 των κλάδων τους). 

Δ.2. Ο πρόγονος 2. 

Δ.3. σελ. (122) «Αξίζει ωστόσο … … … οι κλάσεις ένα φύλο». 

Δ.4. σελ. (125 – 126) «Παρατηρήσεις και συμπεράσματα» 

«Η διαδικασία … … … φυσική επιλογή», 

 «Η θεωρία του Δαρβίνου … … … στο συγκεκριμένο περιβάλλον». 

σελ. (129) «Η δράση της φυσικής επιλογής είναι τοπικά και χρονικά 

προσδιορισμένη». 

Στο φυλογενετικό δέντρο των παπιών σε κάποιο προγονικό είδος υπήρχαν 

ζώα με μεμβράνες και ζώα χωρίς μεμβράνες. Στο περιβάλλον της λίμνης όπου 



συνέλεγαν την τροφή τους οι πάπιες που έφεραν μεμβράνες εμφάνιζαν 

προσαρμοστικό πλεονέκτημα έναντι των οργανισμών που δεν έφεραν το 

συγκεκριμένο χαρακτηριστικό. 

Η φυσική επιλογή ευνόησε τις πάπιες με μεμβράνες γιατί μπορούσαν να 

συλλέγουν καλύτερα την τροφή τους ενώ οι πάπιες που δεν έφεραν 

μεμβράνες λιγόστευαν και στη τελικά εξαφανίστηκαν. 

Οι μεμβράνες κληροδοτήθηκαν στους απογόνους και αποτέλεσαν 

χαρακτηριστικό του είδους τους. 

Δ.5. σελ. (124) «Σύμφωνα με την αρχή της χρήσης και της αχρησίας … … … 

διαφορετικά από το αρχικό». 


