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Πανελλαδικές εξετάσεις 2019 
Ενδεικτικές απαντήσεις στο μάθημα «ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ» 

Θέμα Α 

1)  

Α1:β 

Α2:γ 

Α3:δ 

Α4:α 

Α5:γ 

 

Θέμα Β 

1)  α-9, β-8, γ-1, δ-3, ε-6, στ-7, ζ-5, η-4 

2) (σχ. βιβλίο σελ.132-133)  

Οι παράγοντες που διαμορφώνουν την εξελικτική πορεία, σύμφωνα με τη σύγχρονη σύνθεση είναι η 

ποικιλομορφία, η φυσική επιλογή και η γενετική απομόνωση. 

3) Παρατηρήσεις 1-4 (σχ. βιβλίο σελ. 125-126) 

 

4)  

 

 

 

 

 

Θέμα Γ  

1) (σχ. βιβλίο σελ. 108-109) Φαινόμενο ευτροφισμού. «Όσον αφορά το φαινόμενο αυτό… όπως τα ψάρια 

που πεθαίνουν από ασφυξία.» Ο ευτροφισμός εδώ έχει διπλή προέλευση και οφείλεται τόσο στην άφιξη 

των ανόργανων ιόντων των λιπασμάτων μέσω της επιφανειακής απορροής (αποτελούν θρεπτικά συστα-

τικά για τους υδρόβιους φωτοσυνθετικούς οργανισμούς) αλλά και στα αστικά λύματα που έχου ως απο-

τέλεσμα την αύξηση του μικροβιακού φορτίου της λίμνης. Τα παραπάνω φαινόμενα οδηγούν τελικά στη 

δραματική μείωση της συγκέντρωσης οξυγόνου στο νερό και στο θάνατο των ψαριών. 

2) Με δεδομένο ότι το μη βιοδιασπώμενο εντομοκτόνο προκαλεί βιοσυσσώρευση, η συγκέντρωση των το-

ξικών ουσιών αυξάνεται στους ιστούς των οργανισμών καθώς προχωράμε κατά μήκος της τροφικής α-

λυσίδας. Επομένως η συγκέντρωση του DDT θα είναι υψηλότερη στους κορυφαίους καταναλωτές (τα 

πουλιά) και χαμηλότερη στους ιστούς των υπόλοιπων οργανισμών. Το εντομοκτόνο ούτε μεταβολίζεται 
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ούτε απεκκρίνεται και μεταφέρεται αυτούσιο στα επόμενα τροφικά επίπεδα αυξάνοντας τη συγκέντρωσή 

του ανά μονάδα βιομάζας. 

3) (σχ. βιβλίο σελ. 88) «Οι δύο πιο οικολογικοί… και να μην εξασθενεί.» Αγρανάπαυση (ελεύθερα αζωτο-

δεσμευτικά βακτήρια και ατμοσφαιρική αζωτοδέσμευση) και αμειψισπορά (εδώ επιπλέον και τα συμβιω-

τικά αζωτοδεσμευτικά βακτήρια). 

Θέμα Δ 

1) Καμπύλη Α: αντιστοιχεί σε ενεργητική τεχνητή ανοσία (εμβόλιο: περιέχει νεκρούς ή εξασθενημένους 

μικροοργανισμούς ή τμήματά τους). Παρατηρούμε ότι αργεί να ξεκινήσει η παραγωγή αντισωμάτων σε 

σχέση με τη χρονική στιγμή της μόλυνσης. Ο οργανισμός πραγματοποιεί πρωτογενή ανοσολογική από-

κριση όμως το άτομο δεν εμφανίζει συνήθως συμπτώματα της ασθένειας και φυσικά δεν την μεταδίδει. 

Καμπύλη Β: αντιστοιχεί στην παθητική τεχνητή ανοσία (χορήγηση ορού: έτοιμα αντισώματα που έχουν 

παραχθεί σε άλλο άτομο ή ζώο).  Παρατηρούμε ότι τη στιγμή της μόλυνσης εμφανίζεται η μέγιστη τιμή 

της συγκέντρωσης αντισωμάτων, η οποία μένει σταθερή για κάποιο χρονικό διάστημα και στη συνέχεια 

σταδιακά μειώνεται μέχρι που μηδενίζεται. Η δράση της παθητικής ανοσίας είναι άμεση αλλά η δράση 

της είναι παροδική. 

2) Καμπύλη Ι: αντιστοιχεί στη δευτερογενή ανοσοβιολογική απόκριση, καθώς παρατηρούμε ότι τη στιγμή 

της μόλυνσης υπάρχει ήδη μικρή ποσότητα αντισωμάτων, τα οποία αυξάνονται άμεσα, με μεγάλο ρυθ-

μό, ενώ η μέγιστη τιμή αντισωμάτων είναι πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με την καμπύλη ΙΙ. 

Καμπύλη ΙΙ: αντιστοιχεί σε πρωτογενή ανοσοβιολογική απόκριση, καθώς παρατηρούμε καθυστερημένη 

παραγωγή αντισωμάτων, μικρό ρυθμό παραγωγής και μικρότερη μέγιστη τιμή αντισωμάτων σε σχέση με 

την καμπύλη Ι. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι η Καμπύλη Ι παρουσιάζει τη συγκέντρωση των αντισωμάτων 

στον οργανισμό του Δομίνικου μιας και κατά την πρώτη του επαφή με το αντιγόνο δημιουργήθηκαν κύτ-

ταρα μνήμης τα οποία ενεργοποιήθηκαν στη δεύτερη επαφή του με το ίδιο αντιγόνο. Η καμπύλη ΙΙ πα-

ρουσιάζει τη συγκέντρωση των αντισωμάτων στον οργανισμό της Γαλάτειας μιας και κατά την πρώτη της 

επαφή με το αντιγόνο δεν πραγματοποίησε ενεργητική ανοσία και δεν παράχθηκαν κύτταρα μνήμης. 

Έτσι κατά τη δεύτερη επαφή με το ίδιο αντιγόνο η Γαλάτεια πραγματοποιεί πρωτογενή ανοσοβιολογική 

απόκριση. 

3) (σχ. βιβλίο σελ. 48) «Διάγνωση της ασθένειας… που έχουν παραχθεί γι’ αυτόν.» Σε αντίθεση με την α-

πευθείας ανίχνευση του RNA του ιού, για τα αντισώματα απαιτείται χρόνος ώστε να φτάσουν σε ανι-

χνεύσιμα επίπεδα. 

 

 


