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ΘΕΜΑ Β
Β1. Το µικρόβιο που προκαλεί την πολιοµυελίτιδα είναι ιός και προσβάλλει τα νευρικά κύτταρα
του νωτιαίου µυελού.
Το εµβόλιο της πολιοµυελίτιδας περιέχει νεκρούς ή εξασθενηµένους ιούς ή τµήµατά τους (τεχνητός
τρόπος ενεργητικής ανοσίας).
Σελ. 39 του σχολικού βιβλίου: «Το εµβόλιο, όπως θα … τη µεταδίδει».
Όταν ο εµβολιασµένος άνθρωπος έρθει σε επαφή µε τον ιό της πολιοµυελίτιδας ενεργοποιείται η
δευτερογενής ανοσοβιολογική απόκριση.
Σελ. 39 σχολικού βιβλίου: «Η δευτερογενής … ότι µολύνθηκε» (Σηµείωση: Mπορούν να
αναφερθούν οι υποκατηγορίες κυττάρων µνήµης που ενεργοποιούνται δηλαδή βοηθητικά Τλεµφοκύτταρα µνήµης, Β-λεµφοκύτταρα µνήµης και κυτταροτοξικά Τ-λεµφοκύτταρα µνήµης)
Β2. Σελ. 85 σχολικού βιβλίου: “Παρέµβαση του ανθρώπου στον κύκλο του άνθρακα” (όλη η
ενότητα)
Β3. Σελ. 47 σχολικού βιβλίου: “ ∆οµή του ιού”. (όλη η παράγραφος)
Β4. Σελ. 48 σχολικού βιβλίου: “Ο έλεγχος του αίµατος…. σεξουαλική επαφή”.
ΘΕΜΑ Γ
Γ1. Σελ. 126 σχολικού βιβλίου: “Η διαδικασία µε την οποία οι οργανισµοί ….συγκεκριµένο
περιβάλλον” και Σελ. 129 σχολικού βιβλίου: “Πρέπει να τονιστεί ότι η δράση… άλλη χρονική
στιγµή”.
Γ2. Σελ. 126 σχολικού βιβλίου: “Συµπέρασµα 2 και 3 της θεωρίας της φυσικής επιλογής: “Η
επιτυχία στον αγώνα….. νέου είδους”.
Γ3. Από σχολικό βιβλίο σελ. 72: “Τα οικοσυστήµατα χαρακτηρίζονται από την τάση να διατηρούν
σε ισορροπία τις σχέσεις … οπότε µια µεταβολή τείνει να τις απορυθµίσει”. Και από σχολικό
βιβλίο σελ. 72-72: “Ο όρος «ποικιλότητα» αναφέρεται στα διαφορετικά είδη… είναι και
περισσότερο σταθερά”.
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Άρα πιο ισορροπηµένο είναι το οικοσύστηµα της λίµνης Α όπου ζουν πολύ περισσότερα είδη
ψαριών και κατά συνέπεια υπάρχει µεγαλύτερη ποικιλότητα.
ΘΕΜΑ ∆
∆1. Η καµπύλη Α απεικονίζει την ποσότητα του διαλυµένου οξυγόνου, ενώ η καµπύλη Β
απεικονίζει την ποσότητα των αποικοδοµητών.
Από σχολικό βιβλίο σελ.108-109: “Τα αστικά λύµατα που καταλήγουν µέσω των αγωγών… όπως
τα ψάρια, που πεθαίνουν από ασφυξία”.
Κοντά στο σηµείο απόρριψης των αστικών λυµάτων οι επιπτώσεις του φαινοµένου του
ευτροφισµού είναι πιο έντονες και θα παρατηρείται µεγάλη αύξηση των αποικοδοµητών και
µείωση της ποσότητας του οξυγόνου που βρίσκεται διαλυµένη στο νερό.
Οι επιπτώσεις του φαινοµένου θα µειώνονται όσο αποµακρυνόµαστε από το σηµείο απόρριψης των
αστικών λυµάτων.

∆2. Τα οξείδια του αζώτου αποτελούν παράδειγµα πρωτογενούς ρύπου του φωτοχηµικού νέφους,
ενώ το όζον είναι δευτερογενής ρύπος.
Οι πρωτογενείς ρύποι παράγονται από µηχανές εσωτερικής καύσης (αυτοκινήτων, αεροπλάνων,
εργοστασίων) και από την αντίδρασή τους µε το οξυγόνο της ατµόσφαιρας κάτω από την επίδραση
της ηλιακής ακτινοβολίας προκύπτουν οι δευτερογενείς ρύποι.
Χρονικά λοιπόν, οι δευτερογενείς ρύποι εµφανίζονται αργότερα από τους πρωτογενείς. Η καµπύλη
Α απεικονίζει τη µεταβολή της συγκέντρωσης των οξειδίων του αζώτου, ενώ η καµπύλη Β
απεικονίζει τη µεταβολή της συγκέντρωσης του όζοντος.
∆3. Από σχολικό βιβλίο σελ 105: “Τα οξείδια του αζώτου προκαλούν καταστροφές στους ιούς των
πνευµόνων… υπεύθυνη για την πρόκληση εµφυσήµατος”.
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