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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

& ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) 

ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ:         01 / 06 / 2016 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ  

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 

ΘΕΜΑ Α 

Α1- γ, Α2- δ, Α3- β, Α4- γ, Α5- α. 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Η σωστή απάντηση βρίσκεται στη σελίδα 101 του Σχολικού Βιβλίου από «Το 

μεσογειακό κλίμα … ξερών φύλλων στο έδαφος»   

Β2. 1-Β, 2-Β, 3-Α, 4-Α, 5-Α, 6-Α. 

Β3.  Α - Σωστό 

Β - Σωστό 

Γ -  Λάθος 

Δ - Λάθος 

Ε - Σωστό 
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Β4. α. Η σωστή απάντηση βρίσκεται στη σελίδα 41 του Σχολικού Βιβλίου: « Η 

ενεργοποίηση του ανοσοβιολογικού συστήματος … αλλεργία.» 

β. Η σωστή απάντηση βρίσκεται στη σελίδα 11 του Σχολικού Βιβλίου από «Γενικά, 

ως μικροοργανισμοί ή μικρόβια … μικρότερο από 0,1mm.» 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Η σωστή απάντηση βρίσκεται στη σελίδα 143 του Σχολικού Βιβλίου από «Ένα 

από τα ερωτήματα … είναι προϊόν εξέλιξης.» 

Γ2. Το φυλογενετικό δέντρο 1 είναι σύμφωνο με την άποψη του Κάρολου 

Δαρβίνου.  

Γ3. Οι παράγοντες είναι: 

α. Ποικιλομορφία 

β. Φυσική Επιλογή 

γ. Γενετική Aπομόνωση 

Γ4. Ο Κώστας πάσχει από γρίπη που οφείλεται σε ιό, ενώ ο Γιάννης εμφανίζει 

βακτηριακή λοίμωξη. Σύμφωνα με την εικόνα 2, στον οργανισμό του Κώστα 

ανιχνεύτηκε υψηλή συγκέντρωση ιντερφερονών που είναι πρωτεΐνες με 

αντιμικροβιακή δράση και δρουν αποκλειστικά κατά των ιών.  

Σχολικό βιβλίο, σελίδα 34: «Ιντερφερόνες: …. είναι ανίκανος να πολλαπλασιαστεί.»  

Γ5. Η σωστή απάντηση βρίσκεται στην σελίδα 62 του Σχολικού Βιβλίου από «Η 

αιθυλική αλκοόλη … που θα καταναλωθεί είναι μικρή.» 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1. Τροφικό πλέγμα 1 του οικοσυστήματος Ι: 3 τροφικές αλυσίδες, 

Τροφικό πλέγμα 2 του οικοσυστήματος ΙΙ: 7 τροφικές αλυσίδες 
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Δ2.  

πεύκο → κάμπια → σπουργίτι  → γεράκι 

πεύκο  → σπουργίτι  → γεράκι 

πεύκο  → ποντίκι  → γεράκι 

Δ3. Το οικοσύστημα ΙΙ αποκαθιστά την ισορροπία του ευκολότερα μετά από 

μεταβολή που μπορεί να συμβεί σε αυτό. Το χαρακτηριστικό στο οποίο διαφέρουν 

τα δύο οικοσυστήματα και το οποίο συμβάλλει στην ικανότητά τους να 

αποκαθιστούν την ισορροπία είναι η ποικιλότητα, δηλαδή τα διαφορετικά είδη 

οργανισμών που υπάρχουν σε ένα οικοσύστημα.  

Δ4. Οι μαργαρίτες (και γενικά οι παραγωγοί) προσλαμβάνουν το άζωτο από το 

έδαφος με τη μορφή νιτρικών ιόντων (ΝΟ3
-).  

Δ5.  α. 1: Καταναλωτές 1ης τάξης 

2: Αποικοδομητές 

β. Το αέριο της εικόνας 4 είναι το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) 

γ. Η διαδικασία Α είναι η φωτοσύνθεση.  

Η διαδικασία Β είναι η κυτταρική αναπνοή.  

 


