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   1ΘΕΜΑ ο   1: Α β

2: Α δ

3:Α δ

4:Α β

5:Α α

   2ΘΕΜΑ  ο   1. Β   .Ανήκει στους ιούς         Ο ιός της πολιομυελίτιδας στον άνθρωπο προσβάλλει τα
    . νευρικά κύτταρα του νωτιαίου μυελού     Η δευτερογενής ανοσοβιολογική απόκριση

            (  ) ενεργοποιείται κατά την επαφή του οργανισμού με το ίδιο αντιγόνο για δεύτερη ή επόμενη
.       ,     φορά 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

2Β .     (   19  )     Με τη Βιομηχανική Επανάσταση αρχές του ου αιώνα άρχισε η συστηματική χρήση
  (  ,      ).ορυκτών καυσίμων γαιανθράκων αρχικά πετρελαίου και φυσικού αερίου στη συνέχεια

  ,        Αυτά τα καύσιμα τα οποία προέρχονται από το μετασχηματισμό οργανικής ύλης
     ,    φυτικών και ζωικών οργανισμών του παρελθόντος παρέμεναν για εκατομμύρια χρόνια

   ,        . στα έγκατα της Γης αποτελώντας μια μεγάλη αποθήκη άνθρακα που έμενε αχρησιμοποίητη
            Στη συνέχεια όμως οι αυξανόμενες ενεργειακές ανάγκες της βιομηχανίας και των μεταφορών

     ,       επέβαλαν την εντατική εξόρυξη του άνθρακα η καύση του οποίου οδήγησε στην
       .   απελευθέρωση τεράστιων ποσοτήτων διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα Βέβαια το

          διοξείδιο του άνθρακα δεσμεύεται από τους παραγωγούς και χρησιμοποιείται στη
.     ,    ,    φωτοσύνθεση Η καταστροφή ωστόσο των δασών είτε λόγω της υλοτόμησης που γίνεται με

      ,    ,  σκοπό την εκμετάλλευση των προϊόντων της ξυλείας είτε λόγω των εκχερσώσεων που
       ,    αποσκοπούν στην εξεύρεση νέων χώρων κατοικίας και καλλιέργειας περιορίζει το συνολικό

     .     αριθμό των φωτοσυνθετικών οργανισμών του πλανήτη Υπάρχει δηλαδή μια τάση για
         ,βαθμιαία αύξηση της συγκέντρωσης του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα

            .μια εξέλιξη που μπορεί να έχει δυσάρεστες συνέπειες για το κλίμα του πλανήτη
3Β .  HIV   ,    RNA. ,     Ο ανήκει στους ρετροϊούς είναι δηλαδή ιός Διαθέτει εκτός από το γενετικό

  (RNA),     ,       του υλικό και το ένζυμο αντίστροφη μεταγραφάση με το οποίο μπορεί να γίνει
 DNA    RNA  .     ,     σύνθεση με μήτρα το του ιού Το γενετικό υλικό του ιού καθώς και τα διάφορα

  ,      ,     ένζυμα που διαθέτει είναι κλεισμένα σε ένα πρωτεϊνικό καψίδιο το οποίο περιβάλλεται από
   .ένα λιποπρωτεϊνικής φύσης έλυτρο

4Β .        .    Ο έλεγχος του αίματος που προορίζεται για μεταγγίσεις Η χρησιμοποίηση συριγγών μιας 
       .        χρήσης και μόνο μία φορά από ένα άτομο Η πλήρης αποστείρωση των χειρουργικών και των 

 .       .οδοντιατρικών εργαλείων Η χρήση προφυλακτικού κατά τη σεξουαλική επαφή

   3ΘΕΜΑ ο  1: Γ  3Παρατήρηση .       .   Τα άτομα ενός είδους δεν είναι όμοια Στους πληθυσμούς

           .υπάρχει μια τεράστια ποικιλομορφία όσον αφορά τα φυσικά χαρακτηριστικά των μελών τους  

 2.Συμπέρασμα           . , Η επιτυχία στον αγώνα για την επιβίωση δεν είναι τυχαία Αντιθέτως
            εξαρτάται από το είδος των χαρακτηριστικών που έχει κληρονομήσει ένας οργανισμός από

  .          τους προγόνους του Οι οργανισμοί οι οποίοι έχουν κληρονομήσει χαρακτηριστικά που τους
         /  βοηθούν να προσαρμόζονται καλύτερα στο περιβάλλον τους επιβιώνουν περισσότερο ή και



           αφήνουν μεγαλύτερο αριθμό απογόνων από τους οργανισμούς οι οποίοι έχουν κληρονομήσει
     . λιγότερο ευνοϊκά για την επιβίωσή τουςχαρακτηριστικά

              Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι η δράση της φυσικής επιλογής είναι τοπικά και χρονικά
.            προσδιορισμένη Οι συνθήκες του περιβάλλοντος διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή και από

    .        χρονική στιγμή σε χρονική στιγμή Έτσι είναι δυνατόν ένα χαρακτηριστικό που αποδεικνύεται
              προσαρμοστικό σε μια περιοχή μια καθορισμένη χρονική στιγμή να είναι άχρηστο ή και δυσμενές

         .σε μια άλλη περιοχή ή σε μια άλλη χρονική στιγμή  
2:Γ   4Παρατήρηση .          Τα περισσότερα από τα χαρακτηριστικά των γονέων κληροδοτούνται στους

 .απογόνους τους   3Συμπέρασμα .        Τα ευνοϊκά για την επιβίωση χαρακτηριστικά μεταβιβάζονται
         ,     στην επόμενη γενιά με μεγαλύτερη συχνότητα από τα λιγότερο ευνοϊκά καθώς οι φορείς τους

     επιβιώνουν και αφήνουν μεγαλύτερο αριθμό απογόνων
      . ,     ,  από τους φορείς των λιγότερο ευνοϊκών χαρακτηριστικών Έτσι με την πάροδο του χρόνου η

           συσσώρευση όλο και περισσότερων ευνοϊκών χαρακτηριστικών σε έναν πληθυσμό μπορεί να
     .οδηγήσει στην εμφάνιση ενός νέου είδους

3:Γ    « »         Ο όρος ποικιλότητα αναφέρεται στα διαφορετικά είδη οργανισμών που υπαρχουν σε
 .    ,      ένα οικοσύστημα Η ποικιλότητα των οικοσυστημάτων αν και φαινομενικά αντιβαίνει στην

 ,             , ισορροπία τους καθώς θα ήταν αναμενόμενο οι πιο απλές δομές να είναι και πιο σταθερές
  . ,      ,  αντίθετα την ενισχύει Πράγματι όσο μεγαλύτερη ποικιλότητα έχει ένα οικοσύστημα τόσο

  .  ,      πιο ισορροπημένο είναι Αυτό συμβαίνει γιατί τα οικοσυστήματα με μεγαλύτερη ποικιλότητα 
         . παρουσιάζουν και μεγαλύτερη ποικιλία σχέσεων μεταξύ των βιοτικών παραγόντων τους

,       ,    Έτσι όποτε μια μεταβολή διαταράσσει την ισορροπία τους υπάρχουν αρκετοί διαθέσιμοι
    . ,  ,    μηχανισμοί αυτορρύθμισης που την αποκαθιστούν Αν για παράδειγμα σε ένα οικοσύστημα

         'είναι περιορισμένος ο αριθμός των διαφορετικών ειδών που ζουν σ
,     αυτό περιορίζεται αναλογικά και το πλή       θος των τροφικών σχέσεων που αναπτύσσονται

 .           μεταξύ τους Έτσι κάθε διαταραχή της ισορροπίας του οικοσυστήματος που θα προκαλούσε
              την εξαφάνιση ενός είδους θα απειλούσε άμεσα και την εξαφάνιση του είδους που εξαρτάται

  .      ,   τροφικά από αυτό Αν αντίθετα υπάρχει μεγάλη ποικιλία οργανισμών οι εναλλακτικές λύσεις 
              στη διατροφή τους είναι περισσότερες και επομένως η εξαφάνιση ή η μείωση του πληθυσμού
          .     ενός είδους δεν απειλεί άμεσα τα είδη που τρέφονται από αυτό Για το λόγο αυτό τα

  ( ,  .),      φυσικά οικοσυστήματα δάση λίμνες κτλ που έχουν μεγαλύτερη ποικιλότητα από τα
 (  ,   .),    .τεχνητά καλλιεργούμενοι αγροί τεχνητές λίμνες κτλ είναι και περισσότερο σταθερά

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

    4ΘΕΜΑ ο   1:  Δ            .Η Α αντιστοιχεί στο οξυγόνο και η Β στους αποικοδομητές    Όσον αφορά
   ,   ,     , το φαινόμενο του ευτροφισμού το υδάτινο οικοσύστημα αφού δεχτεί τα αστικά λύματα

          ,    αλλά και τα λιπάσματα που αποπλένονται από το νερό της βροχής εμπλουτίζεται με τα
       .      νιτρικά και τα φωσφορικά άλατα που αυτά περιέχουν Επειδή όμως οι ουσίες αυτές

        ( -αποτελούν θρεπτικά συστατικά για τους υδρόβιους φωτοσυνθετικούς οργανισμούς φυτοπλα
),      .    γκτόν προκαλείται υπέρμετρη αύξηση του πληθυσμού τους Έτσι αυξάνεται και ο

     ( )  πληθυσμός των μονοκύτταρων ζωικών οργανισμών ζωοπλαγκτόν που εξαρτώνται
   .        τροφικά από το φυτοπλαγκτόν Με το θάνατο των πλαγκτονικών οργανισμών συσσωρεύεται

  ,           , νεκρή οργανική ύλη η οποία με τη σειρά της πυροδοτεί την αύξηση των αποικοδομητών
     .       δηλαδή των βακτηρίων που την καταναλώνουν Με την αύξηση όμως των μικροοργανισμών

           . ο ρυθμός κατανάλωσης οξυγόνου γίνεται πολύ μεγαλύτερος από το ρυθμό παραγωγής του
            , Έτσι η ποσότητα του οξυγόνου που βρίσκεται διαλυμένη στο νερό γίνεται ολοένα μικρότερη

       ,   ,  γεγονός που πλήττει τους ανώτερους οργανισμούς του οικοσυστήματος όπως τα ψάρια που
  .πεθαίνουν από ασφυξία

 2:Δ               .Η καμπύλη Α αφορά τα οξείδια του αζώτου ενώ η Β το όζον     ,Το νέφος της Αθήνας
    ,         με το χαρακτηριστικό καφετί χρώμα που συχνά γίνεται αντιληπτό και στην ατμόσφαιρα της

,       ,      Αθήνας προκαλείται από την αντίδραση μιας σειράς ουσιών οι οποίες παράγονται από τις
   ( , , ),     μηχανές εσωτερικής καύσης αυτοκινήτων αεροπλάνων εργοστασίων με το οξυγόνο της

,       .   ,  ατμόσφαιρας κάτω από την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας Στις ουσίες αυτές που



 ονομάζονται  , πρωτογενείς ρύποι     ,    συγκαταλέγονται τα οξείδια του αζώτου το μονοξείδιο του
   .     , άνθρακα και διάφοροι υδρογονάνθρακες Στα προϊόντα της αντίδρασης τους τους

 , δευτερογενείς ρύπους        (PAN).ανήκουν το όζον και το νιτρικό υπεροξυακετύλιο

3:Δ             Τα οξείδια του αζώτου προκαλούν καταστροφές στους ιστούς των πνευμόνων και
      ,   ,   εξασθενίζουν την αντίσταση του οργανισμού στην πνευμονία ενώ η έκθεση για μεγάλο

 ,          χρονικό διάστημα σε χαμηλές συγκεντρώσεις τους είναι υπεύθυνη για την πρόκληση
.εμφυσήματος


