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ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ (19/6/2018) 

 

ΘΔΜΑ Α 

Α.1.  α, Α.2 γ, Α.3 α, Α.4 β, Α.5 δ 

 

 

ΘΔΜΑ Β  

Β.1 α. Λάζνο, β. Σσζηό, γ. Σσζηό, δ. Σσζηό, ε. Σσζηό, ζη. Λάζνο.  

Β.2 α. Κεθάιαην 2
ν
, ζειίδα 71, «Τν ζύλνιν ησλ δηαθνξεηηθώλ … ηε βηνθνηλόηεηα ηνπ 

νηθνζπζηήκαηνο.» 

β. Κεθάιαην 2
ν
, ζειίδα 88, «…δηαπλνή, πνπ είλαη … ησλ θύιισλ.» 

Β.3 Κεθάιαην 2
ν
, ζειίδεο 101-102, «Γπζηπρώο όκσο … θαη εξεκνπνίεζε.» 

Β.4 Κεθάιαην 3
ν
, ζειίδα 145, «Η όξζηα ζηάζε. … κηαο κεγαιύηεξεο πεξηνρήο.» 

Β.5 Κεθάιαην 2
ν
, ζειίδα 86, «Καηά ηελ αηκνζθαηξηθή … ηεο ζπλνιηθήο αδσηνδέζκεπζεο.» 

 

 

ΘΔΜΑ Γ  

Γ.1 Κεθάιαην 2
ν
, ζειίδα 71, «Η δηαηήξεζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ … ρεκηθώλ ελώζεσλ.»  

Α. απηόηξνθν νηθνζύζηεκα, Β. εηεξόηξνθν, Γ. εηεξόηξνθν, Γ. απηόηξνθν.  

Γ.2 Η ηξνθηθή αιπζίδα ηνπ νηθνζπζηήκαηνο δηακνξθώλεηαη σο εμήο: 

Βειαληδηά → θπηνθάγα έληνκα → θνηζύθηα → ςείξεο 

Αηηηνινγώληαο ηελ απάληεζή καο από ηε ζειίδα 77: «Έρεη ππνινγηζηεί …. Σπλεπώο κεηώλεηαη ε 

βηνκάδα ηνπ.» πξνθύπηνπλ ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα: 

Βηνκάδα βειαληδηάο = 1000kg 

Βηνκάδα θνηζπθηώλ= 10kg 

Βηνκάδα ςεηξώλ = 1kg  

Σειίδα 76: «Μηα ηξνθηθή ππξακίδα … από ηνλ ήιην.» 

http://www.romvos.edu.gr/
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Γ.3  

 

 

 

 

 

 1 βειαληδηά  

Πξόθεηηαη γηα αλεζηξακκέλε ηξνθηθή ππξακίδα πιεζπζκνύ + Κεθάιαην 2
ν
, ζειίδα 77, «Όηαλ 

ππάξρεη ….ησλ θαηώηεξσλ.» 

Τν κέζν βάξνο ελόο θνηζπθηνύ είλαη ρ=10/100=0,1 kg  

 

Γ.4 Tα θνηζύθηα ηξέθνληαη κε ηα θπηνθάγα έληνκα, άξα αλ κεησζνύλ δξακαηηθά ηα θνηζύθηα, ζα 

απμεζεί ν πιεζπζκόο ησλ εληόκσλ, ηα νπνία ζα θαηαλαιώλνπλ εληνλόηεξα ηε βειαληδηά, θη έηζη 

αλακέλεηαη κείσζε ηεο βηνκάδαο ηεο.  

 

 

 

ΘΔΜΑ Γ 

Γ.1 Δθόζνλ παξνπζηάδεηαη ελεξγνπνίεζε ησλ ηληεξθεξνλώλ ακέζσο κεηά ηελ είζνδν ηνπ 

αληηγόλνπ, θη εθόζνλ απηό γίλεηαη κε ηελ είζνδν ηνύ ζηνλ νξγαληζκό, ζπκπεξαίλνπκε όηη πξόθεηηαη 

γηα ηό.  

Γ.2. Κεθάιαην 1
ν
, ζειίδα 18, «Οη ηνί έρνπλ ζρεηηθά απιή δνκή … ππνρξεσηηθά ελδνθπηηαξηθά 

παξάζηηα.» 

Γ.3. α. ηληεξθεξόλεο, β. αληηγόλα, γ. αληηζώκαηα. 

Δθόζνλ πξόθεηηαη γηα πξώηε είζνδν ηνπ ηνύ ζηνλ νξγαληζκό, αλακέλεηαη ε άκεζε ελεξγνπνίεζε 

ησλ ηληεξθεξνλώλ, εηδηθώλ πξσηετλώλ ηεο κε εηδηθήο άκπλαο, γεγνλόο πνπ δηαθξίλεηαη από ηελ 

θακπύιε α θαη ηελ άκεζα αλνδηθή ηεο πνξεία. Λόγσ πξσηνγελνύο αλνζνβηνινγηθήο απόθξηζεο 

ινηπόλ, θαίλεηαη από ηελ θακπύιε β όηη έλαο κηθξόο αξηζκόο αληηγόλσλ κνιύλνπλ ηνλ νξγαληζκό, 

θαη ζηαδηαθά απμάλεηαη (ινίκσμε), κεηά από κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα θαίλεηαη από ηελ θακπύιε γ 

όηη ν νξγαληζκόο αξρίδεη λα εθθξίλεη αληηζώκαηα ελαληίνλ ηνπ αληηγόλνπ απηνύ, ηα νπνία 

αθνινύζσο απμάλνληαη θαη εμνπδεηεξώλνπλ ηα αληηγόλα, ησλ νπνίσλ ηνλ πιεζπζκό παξαηεξνύκε 

όηη κεηώλεηαη.  

Bειαληδηά 1000 kg 

Φπηνθάγα έληνκα 100 kg 

Kνηζύθηα 10 kg 

Ψείξεο 1 kg 

100.000 ςείξεο 

100 θνηζύθηα  

20.000 θπηνθάγα έληνκα 
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Γ.4 Κεθάιαην 1
ν
, ζειίδα 32, «Φαγνθπηηάξσζε» θαη ζειίδα 37, «Σηάδην 1

ν
: ελεξγνπνίεζε 

βνεζεηηθώλ Τ- ιεκθνθπηηάξσλ.» 

Γ.5 Πξόθεηηαη λα παξαρζνύλ όια ηα είδε ησλ θπηηάξσλ κλήκεο, δειαδή ηα Β-ιεκθνθύηηαξα 

κλήκεο, ηα Τ-ιεκθνθύηηαξα κλήκεο πνπ πξνέξρνληαη από ηα βνεζεηηθά θαζώο θαη ηα Τ-

ιεκθνθύηηαξα κλήκεο από ηα θπηηαξνηνμηθά Τ-ιεκθνθύηηαξα, εθόζνλ ην αληηγόλν είλαη ηόο θαη ζα 

ελεξγνπνηεζνύλ θαη ηα δύν είδε αλνζίαο, ρπκηθή θαη θπηηαξηθή.  

 

 

 

 

 

υγγραφική επιμέλεια 

Οικονομίδου Δυγενία 


