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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΙΟΥ 2015 
 

Ενδεικτικές απαντήσεις  
Θέµα Α 
Α1. γ 
Α2. α 
Α3. β 
A4. β 
A5. δ 
 
Θέµα Β 
Β1. 1-Β, 2-Α 3-Α, 4-Β, 5-Β, 6-Α, 7-Α, 8-Β  
 
Β2. Σελίδα 18 του βιβλίου, από "Το γενετικό υλικό ενός ιού... εως ...για τον 
πολλαπλασιασμό του". 
 
Β3. Σελίδα 13 του βιβλίου, από "Σε αντίξοες συνθήκες... εως ...το καθένα ένα 
βακτηριο." 
 
Β4. Σελίδα 107 του βιβλίου, από "Εξαιτίας του φαινομένου της όξινης βροχής... εως 
...εξωτερικές επιφάνειές τους." 
 
Β5. Σελίδα 120 του βιβλίου, από "Η βιολογία όπως και κάθε άλλη επιστήμη... εως 
...προγενέστεροι οργανισμοί." 
 
Θέµα Γ 
Γ1. Διάγραμμα 4. 
 Στο διάγραμμα 4 παρατηρώ ότι η παραγωγή αντισωμάτων ξεκινά 
ταυτόχρονα με την είσοδο του αντιγόνου και η ποσότητά τους είναι μεγάλη. Άρα το 
διάγραμμα περιγράφει μια δευτερογενή ανοσοβιολογική απόκριση, δηλαδή ο 
οργανισμός έχει ξαναέρθει σε επαφή με το συγκεκριμένο αντιγόνο.  
 Στην περίπτωση αυτή ενεργοποιούνται τα κύτταρα μνήμης, ξεκινά αμέσως η 
έκκριση αντισωμάτων και έτσι δεν προλαβαίνουν να εμφανιστούν τα συμπτώματα 
της ασθένειας. Το άτομο δεν ασθενεί και πιθανότατα δεν αντιλαμβάνεται ότι 
μολύνθηκε. 
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Γ2. Διάγραμμα 3. 
 Στο διάγραμμα 3 παρατηρώ ότι εμφανίζεται μια μεγάλη ποσότητα αντιγόνων 
η οποία στη συνέχεια μειώνεται χωρίς να αυξάνεται. Άρα το διάγραμμα περιγράφει 
τη χορήγηση εμβολίου. 
 Το εμβόλιο περιέχει νεκρούς ή εξασθενημένους μικροοργανισμούς ή τμήματά 
τους (τεχνητός τρόπος). Το εμβόλιο, όπως θα έκανε και ο ίδιος ο μικροοργανισμός, 
ενεργοποιεί τον ανοσοβιολογικό μηχανισμό, για να παραγάγει αντισώματα και 
κύτταρα μνήμης. Το άτομο που εμβολιάζεται δεν εμφανίζει συνήθως τα 
συμπτώματα της ασθένειας και φυσικά δεν τη μεταδίδει. 
 
Γ3. Διάγραμμα 1. 
 Στο διάγραμμα 1 παρατηρώ ότι η παραγωγή αντισωμάτων καθυστερεί σε 
σχέση με την είσοδο του αντιγόνου και η ποσότητά τους είναι μικρή. Άρα το 
διάγραμμα περιγράφει μια πρωτογενή ανοσοβιολογική απόκριση, δηλαδή ο 
οργανισμός έρχεται για πρώτη φορά σε επαφή με το συγκεκριμένο αντιγόνο.  
 Στην περίπτωση αυτή ο οργανισμός δεν έχει κύτταρα μνήμης για το 
συγκεκριμένο αντιγόνο, άρα καθυστερεί να ενεργοποιηθεί ο ανοσολογικός 
μηχανισμός για την παραγωγή αντισωμάτων. 
 
Γ4. Διάγραμμα 2. 
 Στο διάγραμμα 2 παρατηρώ ότι η ποσότητα που περιγράφει το διάγραμμα 
είναι σταθερή και δε μεταβάλλεται-επηρεάζεται από την είσοδο του αντιγόνου που 
είναι βακτήριο. Άρα η ποσότητα είναι τα κυτταροτοξικά Τ-λεμφοκύτταρα.  
 Τα βοηθητικά Τ-λεμφοκύτταρα, στην περίπτωση κατά την οποία το αντιγόνο 
είναι ένα κύτταρο (καρκινικό κύτταρο, κύτταρο μεταμοσχευμένου ιστού ή κύτταρο 
μολυσμένο από ιό), βοηθούν τον πολλαπλασιασμό και την ενεργοποίηση μιας 
άλλης ειδικής κατηγορίας Τ-λεμφοκυττάρων, των κυτταροτοξικών Τ-λεμφοκυττάρων, 
τα οποία θα καταστρέψουν τα κύτταρα - στόχους. 
 
Γ5.  
1η περίπτωση: 
 Στον άνθρωπο χορηγήθηκε ορός έτοιμων αντισωμάτων μετά τη μόλυνση με 
το βακτήριο. Σε ένα ενήλικο άτομο παθητική ανοσία μπορεί να επιτευχθεί τεχνητά με 
τη χορήγηση ορού που περιέχει έτοιμα αντισώματα τα οποία έχουν παραχθεί σε 
κάποιο άλλο άτομο ή ζώο. Η δράση της παθητικής ανοσίας είναι άμεση αλλά η 
διάρκειά της είναι παροδική και δεν εμφανίζονται συμπτώματα ασθένειας.  
 
2η περίπτωση: 
 Ο άνθρωπος έχει ξαναέρθει σε επαφή με το συγκεκριμένο αντιγόνο, άρα 
τώρα θα ενεργοποιήσει δευτερογενή ανοσοβιολογική απόκριση. Στην περίπτωση 
αυτή ενεργοποιούνται τα κύτταρα μνήμης, ξεκινά αμέσως η έκκριση αντισωμάτων 
και έτσι δεν προλαβαίνουν να εμφανιστούν τα συμπτώματα της ασθένειας. Το 
άτομο δεν ασθενεί και πιθανότατα δεν αντιλαμβάνεται ότι μολύνθηκε. 
 
3η περίπτωση: 
 Ο άνθρωπος έρχεται σε επαφή με το αντιγόνο με χορήγηση εμβολίου. Το 
εμβόλιο περιέχει νεκρούς ή εξασθενημένους μικροοργανισμούς ή τμήματά τους 
(τεχνητός τρόπος). Το εμβόλιο, όπως θα έκανε και ο ίδιος ο μικροοργανισμός, 
ενεργοποιεί τον ανοσοβιολογικό μηχανισμό, για να παραγάγει αντισώματα και 



Βιολογία Γενικής Παιδείας  Κώστας Τουλούμης, PhD, Βιολόγος  

 3

κύτταρα μνήμης. Το άτομο που εμβολιάζεται δεν εμφανίζει συνήθως τα 
συμπτώματα της ασθένειας και φυσικά δεν τη μεταδίδει. 
 
Θέµα Δ 
Δ1.συνολικός αριθμός κουνελιών 25+175=200 
 
 Τροφική πυραμίδα πληθυσμού 
 

  
Δ2.  
Δεδομένου ότι η μέση βιομάζα ενός κουνελιού είναι 1Kg και ο συνολικός τους 
αριθμός είναι 200, η συνολική τους βιομάζα είναι: 
Βιομάζα κουνελιών = Πλήθος x μέση βιομάζα => 
Βιομάζα κουνελιών = 1x 200 => 
Βιομάζα κουνελιών = 200 Kg 
 
Γνωρίζουμε ότι από το ένα τροφικό επίπεδο στο επόμενο περνά μόνο το 10% της 
ενέργειας και της βιομάζας και το υπόλοιπο 90% χάνεται.  
Άρα ισχύει: 
Βιομάζα κουνελιών = 10% Βιομάζα δέντρων => 
200 Kg = 1/10 Βιομάζα δέντρων => 
Βιομάζα δέντρων = 2000 Kg 
 
Βιομάζα γερακιών = 10% Βιομάζα κουνελιών => 
Βιομάζα γερακιών = 1/10 x 200 Kg => 
Βιομάζα γερακιών = 20 Kg 
 
Βιομάζα πρωτοζώων= 10% Βιομάζα γερακιών => 
Βιομάζα πρωτοζώων = 1/10 x 20 Kg => 
Βιομάζα πρωτοζώων = 2 Kg 
  
Τροφική πυραμίδα βιομάζας 
 

  
Η μέση βιομάζα κάθε γερακιού είναι ίση με τη βιομάζα τους διά το πλήθος τους. 
Άρα ισχύει: 
 
 



Βιολογία Γενικής Παιδείας  Κώστας Τουλούμης, PhD, Βιολόγος  

 4

μέση βιομάζα γερακιών = Βιομάζα γερακιών / Πλήθος => 
μέση βιομάζα γερακιών = 20/10 => 
μέση βιομάζα γερακιών = 2 Kg 
 
Δ3.  
Δεδομένου ότι η βιομάζα των παραγωγών (δέντρα) γίνεται 400 Κg, πλέον η βιομάζα 
των κουνελιών θα είναι: 
 
Βιομάζα κουνελιών = 10% Βιομάζα δέντρων => 
Βιομάζα κουνελιών = 1/10 400 Kg => 
Βιομάζα κουνελιών = 40 Kg 
 
Βιομάζα γερακιών = 10% Βιομάζα κουνελιών => 
Βιομάζα γερακιών = 1/10 x 40 Kg => 
Βιομάζα γερακιών = 4 Kg 
 
Άρα ο αριθμός των γερακιών θα είναι ίσος με: 
Πλήθος = Βιομάζα γερακιών / μέση βιομάζα γερακιών => 
Πλήθος = 4 Kg / 2 Kg => 
Γεράκια = 2 
 
Δ4.  
 
 Στο πρώτο οικοσύστημα το έδαφος ήταν σκουρόχρωμο. Τα σκουρόχρωμα 
κουνέλια διακρίνονταν δυσκολότερα από τους θηρευτές τους, τα γεράκια, σε σχέση 
με τα ανοιχτόχρωμα. Για το λόγο αυτό επικράτησαν στους τοπικούς πληθυσμούς 
των κουνελιών (175 έναντι 25 ανοιχτόχρωμων), αφού είχαν μεγαλύτερες 
πιθανότητες επιβίωσης — και μεταβίβασης του χαρακτηριστικού τους (ανοιχτό 
χρώμα τριχώματος) στις επόμενες γενιές— από τα σκουρόχρωμα. 
 Όταν τα κουνέλια μετακόμισαν στο γειτονικό θαμνώδες οικοσύστημα εξαιτίας 
της πυρκαγιάς, η δράση της φυσικής επιλογής αντιστράφηκε. Το προσαρμοστικό 
πλεονέκτημα το είχαν πλέον τα ανοιχτόχρωμα κουνέλια, που ήταν περισσότερο 
δυσδιάκριτα στο ανοιχτόχρωμο έδαφος από τα σκουρόχρωμα. Έτσι βαθμιαία 
άρχισαν να επικρατούν αριθμητικά, καθώς επιβίωναν περισσότερο και μεταβίβαζαν 
με μεγαλύτερη συχνότητα το χρωματισμό τους στις επόμενες γενιές από τα 
σκουρόχρωμα. 

 


