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                                                                                        Αθήνα, 20/5/2013 
                             
                    
 
 
 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ 
  ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ 
 
 
 
 
Σας αποστέλλουµε τις προτεινόµενες απαντήσεις που αφορούν τα θέµατα της 

Βιολογίας Γενικής Παιδείας των Ηµερησίων Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ (Οµάδας Β΄). 

 
 
 
Η Επιτροπή Παιδείας της ΠΕΒ  
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ΘΕΜΑ: ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ   
∆ευτέρα, 20 Μαΐου 2013 
 
 
 
ΘΕΜΑ Α   
 
1. γ   
2. β 
3. α   
4. δ   
5. β   
 
 
ΘΕΜΑ Β 
 
Β1.  
Η απάντηση βρίσκεται στη σελίδα 9 του σχολικού βιβλίου από «Η ικανότητα του 
οργανισµού…στο αίµα» και επιπλέον πρέπει να γίνει αναφορά στο ανοσοβιολογικό 
σύστηµα του ανθρώπου ως οµοιοστατικό µηχανισµό (σελ. 11 του σχολικού βιβλίου). 
 
Β2.  
Πρόκειται για τα κριτήρια του Κοχ στη σελ. 23 του σχολ. βιβλίου από «Ο παθογόνος 
µικροοργανισµός να ανιχνεύεται…να αποµονωθεί εκ νέου από αυτά».   
 
Β3. 
Η απάντηση βρίσκεται στη σελίδα 104 του σχολ. βιβλίου από «Η ηλιακή 
ακτινοβολία…υπερθέρµανση του πλανήτη». 
Σηµείωση: Τα στοιχεία της παρένθεσης που περιέχεται δεν είναι απαραίτητα. 
 
Β4.  
Η απάντηση βρίσκεται στη σελίδα 89 του σχολ. βιβλίου στον κύκλο του νερού από 
«Να εξατµιστεί…απορροή από το χερσαίο περιβάλλον». 
 
 
ΘΕΜΑ Γ 
 
Γ1. 
Εκδηλώνεται πρωτογενής ανοσοβιολογική απόκριση. Στο διάγραµµα φαίνεται ότι η 
έκκριση των αντισωµάτων καθυστερεί καθώς αρχίζει περίπου πέντε (5) ηµέρες µετά 
τη µόλυνση, χρονικό διάστηµα που απαιτείται για την ενεργοποίηση του 
ανοσοβιολογικού συστήµατος.    
 
Γ2.  
Το ζητούµενο βρίσκεται: 
α. Στη σελ. 38 στην παράγραφο «Στάδιο 2α. Ενεργοποίηση Β-
λεµφοκυττάρων…ειδικών για το συγκεκριµένο αντίγονο». Για την απάντηση µπορούν 
να αξιοποιηθούν και στοιχεία της σελ. 35 από «Κάθε Β-λεµφοκύτταρο…υφίσταται 
διαδοχικές διαιρέσεις». 
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Γ3.  
Απαραίτητα στοιχεία για την απάντηση αναφέρονται στη σελ. 86 του σχολ. βιβλίου 
(Κύκλος αζώτου). Οι ζητούµενες διαδικασίες είναι η ατµοσφαιρική αζωτοδέσµευση 
(όσον αφορά την αµµωνία) και η αποικοδόµηση. Η απάντηση πρέπει να 
συµπεριλαµβάνει από «Κατά την ατµοσφαιρική αζωτοδέσµευση…µε τη βροχή στο 
έδαφος» και από «Όµως τόσο τα φυτά όσο και τα ζώα…καταλήγει στην παραγωγή 
αµµωνίας». 
Σχόλιο: Η αναφορά στη χρήση λιπασµάτων δεν κρίνεται απαραίτητη.   
 
Γ4. 
Τα ζητούµενα βρίσκονται στις σελ. 108 και 109 του σχολ. βιβλίου (Ρύπανση υδάτων). 
Οι ανθρώπινες παρεµβάσεις αφορούν τη ρύπανση των υδάτων από 
α. Τα θερµά νερά 
β. Τα αστικά λύµατα (Τα αστικά λύµατα…προϊόντα καθαρισµού κ.ά.) 
γ. Τα λιπάσµατα 
Η απάντηση πρέπει να περιλαµβάνει από «Το θερµό νερό από τις ψυκτικές 
εγκαταστάσεις…που βρίσκεται διαλυµένο σ’ αυτό» και «Όσον αφορά το φαινόµενο 
αυτό…γίνεται ολοένα µικρότερη».  
Σχόλιο: Παρότι ζητείται να περιγραφούν οι ανθρώπινες παρεµβάσεις για την 
ολοκληρωµένη απάντηση απαιτείται να περιγραφούν και οι τρόποι που οδηγούν στην 
ελάττωση της συγκέντρωσης του διαλυµένου οξυγόνου.   
 
 
ΘΕΜΑ ∆ 
 
∆1.  
Περισσότερο συγγενικά µεταξύ τους είναι ο σκύλος και ο λύκος. Τα είδη αυτά 
προκύπτει να έχουν κοινό πρόγονο που έζησε πιο πρόσφατα, τον οργανισµό στη θέση 
4, όπως φαίνεται από το κοντινότερο σηµείο τοµής των κλάδων του φυλογενετικού 
δέντρου, σε σύγκριση µε τα άλλα σηµεία τοµής των ειδών του φυλογενετικού δέντρου.    
 
∆2.  
Ο πιο πρόσφατα κοινός πρόγονος του σκύλου και του γορίλα είναι η προγονική 
µορφή στη θέση 2. 
 
∆3.  
Το τυπολογικό κριτήριο χρησιµοποιείται:  
α. για την ταξινόµηση σε είδος των οργανισµών που αναπαράγονται µονογονικά.  
β. για τη συγκρότηση ευρύτερων ταξινοµικών βαθµίδων πέρα από το είδος  
(σελ. 122 του σχολικού βιβλίου). 
 
∆4. 
Η επικράτηση του συγκεκριµένου χαρακτηριστικού στις πάπιες µπορεί να ερµηνευτεί 
µε βάση τη θεωρία της Φυσικής Επιλογής του ∆αρβίνου:  
α. όπως παρουσιάζεται στις σελίδες 125-126 του σχολ. βιβλίου ή  
β. κατ’ αναλογία µε την παρουσίαση της θεωρίας του ∆αρβίνου στην σελ. 131.  
Ενδεικτικά η απάντηση πρέπει να περιλαµβάνει: 
- Οι πληθυσµοί της πάπιας έτειναν να αυξηθούν µε ρυθµό γεωµετρικής προόδου. 
- Τα µεγέθη των πληθυσµών πάρα τις εποχικές διακυµάνσεις παρέµεναν σχετικά 

σταθερά.   
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- Τα παραπάνω δείχνουν ότι µεταξύ των ατόµων των πληθυσµών της πάπιας 
διεξάγεται αγώνας για επιβίωση. 

- Τα άτοµα του είδους εµφανίζουν ποικιλοµορφία στη µορφολογία των δακτύλων 
των ποδιών τους. 

- Τα άτοµα που διαθέτουν µεµβράνη ανάµεσα στα δάκτυλα είχαν πλεονέκτηµα 
προσαρµογής στο περιβάλλον τους, άρα µεγαλύτερη δυνατότητα επιβίωσης και 
αναπαραγωγής από τα άτοµα που δεν διέθεταν µεµβράνη. 

- Το γνώρισµα αυτό (µεµβράνη στα δάκτυλα των ποδιών) το κληροδοτούν στους 
απογόνους. 

- Άτοµα µε µεµβράνη ανάµεσα στα δάκτυλά τους εµφανίζονται µε όλο και 
µεγαλύτερη συχνότητα και το γνώρισµα αυτό επικρατεί, ενώ τα άτοµα χωρίς 
µεµβράνη σταδιακά εξαφανίζονται.   
 

∆5. 
Το ζητούµενο βρίσκεται στις σελ. 124 του σχολικού βιβλίου από «Σύµφωνα µε την 
αρχή της χρήσης και της αχρησίας…ατροφούν και εξαφανίζονται».   
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ 

 

Τα θέµατα των Πανελληνίων Εξετάσεων 2013 στο µάθηµα της Βιολογίας Γενικής Παιδείας των 

Ηµερησίων Λυκείων και ΕΠΑΛ (οµάδα Β`) είχαν διαβάθµιση δυσκολίας και κάλυπταν ευρύ φάσµα 

της διδακτέας ύλης. Κάποια θέµατα αναζητούσαν την κριτική προσέγγιση και σφαιρική γνώση των 

φαινοµένων.  

Ένας µαθητής µε ουσιαστική κατανόηση και γνώση της εξεταζόµενης ύλης µπορεί να ανταποκριθεί 

µε επάρκεια στις απαιτήσεις της εξέτασης.  

Η αναζητούµενη µεγαλύτερη σαφήνεια εκφωνήσεων συναρτάται βεβαίως µε τον τρόπο παράθεσης 

των στοιχείων στο σχολικό βιβλίο.   

Θεωρούµε ότι η παροχή σαφέστερων οδηγιών από την ΚΕΕ θα συµβάλει σηµαντικά στην 

αντικειµενικότητα της βαθµολόγησης, καθώς και πάλι οι παρεχόµενες οδηγίες δεν είναι επαρκείς.  

 

 

 

Ευχόµαστε καλή επιτυχία για τη συνέχεια 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΒ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ) 
 

 
 
                                       
 
 
                                              
 


