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ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 

ΣΡΗΣΖ 18 ΗΟΤΝΗΟΤ 2019 

ΑΠΑΝΣΖΔΗ ΣΟ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ:  

ΒΗΟΛΟΓΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ 

 

ΘΔΜΑ Α:  

Α1. β, Α2. γ, Α3. δ, Α4. α, Α5. γ 

 

ΘΔΜΑ Β: 

Β1. α 9, β 8, γ 1, δ 3, ε 6, ζη 7, δ 5, ε 4 

Β2. Κεθάιαην 3
ν
, ζει. 132-133 «Οη παξάγνληεο πνπ δηακνξθώλνπλ ηελ εμειηθηηθή πνξεία είλαη ε 

1. Η πνηθηινκνξθία, 2. Η θπζηθή επηινγή, 3. Η γελεηηθή απνκόλσζε.» 

Β3. Κεθάιαην 3
ν
, ζει. 125-126  Παξαηεξήζεηο 1-4.  

Β4. Κεθάιαην 1
ν
, ζει. 12. Πιαζκώδην – θνπλνύπηα – εινλνζία, ηξππαλόζσκα – κπγα ηζε ηζε – 

αζζέλεηα ύπλνπ, ηνμόπιαζκα – θαηνηθίδηα δώα – πξνζβάιιεη πλεύκνλεο, ήπαξ, ζπιήλα θαη 

πξνθαιεί απνβνιέο ζηηο εγθύνπο.  

 

ΘΔΜΑ Γ:  

Γ1. Κεθάιαην 2
ν
, ζει. 108 « … Η ξύπαλζε ηνπ λεξνύ … θαη ζηηο ιίκλεο.» … «Τα αζηηθά 

ιύκαηα… πνπ πεζαίλνπλ από αζθπμία.» 

Γ2. Κεθάιαην 2
ν
, ζει. 110, «Τν θαηλόκελν απηό θαηά ην νπνίν … βηνζπζζώξεπζε.» Η 

ζπγθέληξσζε ζηα ςάξηα ζα είλαη 10
2
 mg/kg, ζην δσνπιαγθηόλ 10 mg/kg θαη ζην θπηνπιαγθηόλ 1 

mg/kg, δηόηη σο γλσζηόλ ε ζπγθέληξσζε ηεο κε βηνδηαζπώκελεο νπζίαο απμάλεηαη θαζώο 

πεγαίλνπκε ζε αλώηεξα ηξνθηθά επίπεδα. «Αο παξαθνινπζήζνπκε όκσο κε έλα παξάδεηγκα…»  

Γ3. Κεθάιαην 2
ν
, ζει. 88, «Οη δύν πην νηθνινγηθνί ηξόπνη … θαη λα κελ εμαζζελεί.» 
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ΘΔΜΑ Γ:  

Γ1. Κεθάιαην 1
ν
, ζει. 40, Σύκθσλα κε ηνλ νξηζκό ηεο ηερλεηήο παζεηηθήο αλνζίαο – νξνί – θαη 

εθόζνλ ε θακπύιε είλαη ζπλάξηεζε ζπγθέληξσζεο αληηζσκάησλ – ρξόλνπ θαη ε θακπύιε Β 

δηαζέηεη ηε κέγηζηε δπλαηή ηηκή ζηελ αξρή ησλ αμόλσλ, ζηε Γαιάηεηα έρεη ρνξεγεζεί νξόο έηνηκσλ 

αληηζσκάησλ, ελώ ζην Γνκήληθν (θακπύιε Α) εθόζνλ παξάγνληαη από ηνλ ίδην ηα αληηζώκαηα 

(απηό θαηαδεηθλύεηαη από ηελ αξγνπνξεκέλε έλαξμε από ην 0 παξαγσγή ησλ αληηζσκάησλ) έρεη 

ρνξεγεζεί εκβόιην – ζει 39 – νξηζκόο ελεξγεηηθήο ηερλεηήο αλνζίαο.  

 

Γ2. Ο Γνκήληθνο ιόγσ πξόηεξεο ρνξήγεζεο εκβνιίνπ, έρεη δεκηνπξγήζεη κλεκνληθά θύηηαξα, άξα 

έρεη ηε δπλαηόηεηα δεπηεξνγελνύο αλνζνβηνινγηθήο απόθξηζεο, κε απνηέιεζκα λα μεθηλά άκεζα ε 

παξαγσγή ησλ αληηζσκάησλ όηαλ ζα πξνζβιεζεί εθ λένπ από ην ίδην αληηγόλν, άξα ηνπ αληηζηνηρεί 

ε θακπύιε Ι. Αληίζεηα ζηε Γαιάηεηα, ιόγσ αλππαξμίαο κλεκνληθώλ θπηηάξσλ, ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί πξσηνγελήο αλνζνβηνινγηθή απόθξηζε, κε απνηέιεζκα λα θαζπζηεξήζεη θαη λα 

είλαη κηθξόηεξε ε ζπγθέληξσζε ησλ αληηζσκάησλ πνπ ζα παξαρζνύλ, αξά ηεο αληηζηνηρεί ε 

θακπύιε ΙΙ. Καη λα αλαθεξζνύλ επηπιένλ από ζει. 39 «Η δεπηεξνγελήο …. Γελ αληηιακβάλεηαη όηη 

κνιύλζεθε.»  

Γ3. Κεθάιαην 1
ν
, ζει. 48, Η δηάγλσζε δε ζα κπνξέζεη λα βαζηζηεί ζε απηή ηε κέζνδν, δηόηη δελ 

έρεη παξέιζεη ην απαξαίηεην ρξνληθό δηάζηεκα γηα ηελ παξαγσγή ησλ αληηζσκάησλ. «Γηάγλσζε 

ηεο αζζέλεηαο …. Πνπ έρνπλ παξαρζεί γη απηόλ.»  

 

 

 

Δπιμέλεια Απανηήζεων 

Οικονομίδοσ Δσγενία – Βιοτημικός  


