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Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 2010 

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας 

1 

1 

Γ' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
 
 

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 1o  
Για τις ηµιτελείς προτάσεις 1 έως και 5, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της 
βασικής φράσης και δίπλα του το γράµµα που αντιστοιχεί στο σωστό συµπλήρωµά 
της. 
1. Τα φαγοκύτταρα αποτελούν κατηγορία κυττάρων της άµυνας και παράγονται: 

α. στον µυελό των οστών  
β. στον νωτιαίο µυελό 
γ. στο αίµα 
δ. στους λεµφαδένες 

2. Παθητική ανοσία επιτυγχάνεται µε τη χορήγηση: 
α. εµβολίων   
β. ορών 
γ. εµβολίων και ορών 
δ. αντιβιοτικών 

3. Συστατικό της δοµής του HIV, του ιού που προκαλεί το AIDS, δεν αποτελεί: 
α. το έλυτρο 
β. τα ένζυµα  
γ. το RNA 
δ. το DNA 

4. Στην αλυσίδα φυτό → φυτοφάγο ζώο → σαρκοφάγο ζώο, παρατηρήθηκε 
συγκέντρωση εντοµοκτόνου 0,1 mg ανά κιλό φυτών. Η συγκέντρωση του 
εντοµοκτόνου στους ιστούς του σαρκοφάγου ζώου είναι:  
α. 0,01 mg ανά κιλό  
β. 0,001 mg ανά κιλό 
γ. 1 mg ανά κιλό 
δ. 10 mg ανά κιλό  

5. Η ταξινόµηση ενός θηλαστικού και του βακτηρίου που συµβιώνει στον 
πεπτικό του σωλήνα γίνεται µε κριτήριο: 
α. Το µειξιολογικό για το θηλαστικό και το τυπολογικό για το βακτήριο  
β. Το τυπολογικό για το θηλαστικό και το µειξιολογικό για το βακτήριο  
γ. Το µειξιολογικό και στις δύο περιπτώσεις 
δ. Το τυπολογικό και στις δύο περιπτώσεις 

Μονάδες 25 



Ï
Å
Ö
Å

È
Å
Ì
Á
Ô
Á
 
2
0
1
0

Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 2010 

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας 

2 

2 

ΘΕΜΑ 2o  
Α. Τι είναι οι µυκητιάσεις; Ποιους µύκητες γνωρίζετε ότι προκαλούν µυκητιάσεις 

στον άνθρωπο και ποια είναι τα συµπτώµατά τους; 
Μονάδες 1+6 

Β. i. Ποιοι είναι οι λόγοι που οδηγούν στη βαθµιαία αύξηση της µέσης 
θερµοκρασίας του πλανήτη;  

Μονάδες 6 
ii. Να αναφέρετε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την αύξηση της 

θερµοκρασίας του πλανήτη.  
Μονάδες 3 

Γ. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την ύπαρξη και τη διατήρηση ενός 
αυτότροφου οικοσυστήµατος;  

Μονάδες 9 
 
 
ΘΕΜΑ 3o  
Ένας άνδρας διακοµίζεται σε νοσοκοµείο µε συµπτώµατα ασθένειας και οι 
θεράποντες ιατροί διέγνωσαν ηπατίτιδα Β.  
Α. Από ποιο µικρόβιο προκαλείται η εν λόγω ασθένεια και µε ποιους τρόπους 

είναι δυνατό να µεταδόθηκε στον άνδρα το µικρόβιο αυτό;  
Μονάδες 1+4 

Β. Οι βιοχηµικές αναλύσεις του ασθενούς έδειξαν ότι το ανοσοβιολογικό του 
σύστηµα ενεργοποιήθηκε για την αντιµετώπιση του µικροβίου. Ποια 
κατηγορία λεµφοκυττάρων ενεργοποιήθηκαν πρώτα για την αντιµετώπιση του 
µικροβίου και µε ποιο τρόπο συνέβη αυτό; 

Μονάδες 8 
Γ. Πώς µπορεί να εξηγηθεί ο µεγάλος αριθµός κυτταροτοξικών Τ λεµφοκυττάρων 

που ανιχνεύθηκαν στον οργανισµό του ατόµου;  
Μονάδες 7 

∆. Νοµίζετε ότι η χορήγηση αντιβιοτικών θα συνέβαλε στην αντιµετώπιση της 
ασθένειας; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

Μονάδες 1+4 
 
 
ΘΕΜΑ 4o  
Σε ένα λιβάδι της Αρκαδίας και στο γειτονικό µικρό δάσος επιβιώνουν διάφοροι 
οργανισµοί, οι διατροφικές αλληλεξαρτήσεις των οποίων απεικονίζονται στο τροφικό 
πλέγµα: 
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Α. Να γράψετε τις διαφορετικές τροφικές αλυσίδες που παρατηρούνται στο 

οικοσύστηµα.  
Μονάδες 2,5 

Β. Να κατατάξετε τους οργανισµούς σε όλα τα δυνατά τροφικά επίπεδα.  
Μονάδες 2,5 

Γ. Να περιγράψετε τους φυσικούς τρόπους µε τους οποίους είναι δυνατό οι 
παραγωγοί του εν λόγω οικοσυστήµατος να προσλαµβάνουν νιτρικά ιόντα.  

Μονάδες 12 
∆. Στο παρελθόν υπήρχαν στο δάσος πολλές ανοιχτόχρωµες και λίγες 

σκουρόχρωµες πεταλούδες. Τα τελευταία χρόνια εγκαταστάθηκε στην περιοχή 
µία βιοµηχανία και οι κορµοί των δένδρων σκεπάστηκαν µε καπνιά, οπότε οι 
περισσότερες πεταλούδες του δάσους είναι τώρα σκουρόχρωµες. Πώς 
ονοµάζεται το φαινόµενο της αλλαγής του χρωµατικού προτύπου των εντόµων 
αυτών και µε ποιο τρόπο µπορεί να ερµηνευτεί σύµφωνα µε τη δαρβινική 
θεωρία;  

Μονάδες 2+6 
 


