
Προτεινόμενες απαντήσεις στα θέματα των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 για το 

μάθημα της Βιολογίας Γενικής Παιδείας της Γ’ τάξης Ενιαίου Λυκείου 

 

Θέμα Α 

Α1. δ-πρωτόζωα 

Α2. β- βοηθητικά-Τ λεμφοκύτταρα 

Α3. γ- ορού 

Α4. β- άγονα εδάφη 

Α5. α- φυσική επιλογή 

 

Θέμα Β 

Β1. «Κάθε διαταραχή της ομοιόστασης… αλκοόλ κτλ»   Σελ.10  σχολικού βιβλίου 

Β2. «Με την παστερίωση… διατηρείται η γεύση του» Σελ.25 σχολικού βιβλίου 

Β3. «Η διάγνωση της νόσου… έχουν παραχθεί γι’ αυτόν» Σελ.48 σχολικού βιβλίου 

Β4. «Πρέπει επίσης να τονιστεί… μια άλλη χρονική στιγμή» Σελ.129 σχολικού 

βιβλίου 

 

Θέμα Γ 

Γ1. Καμπύλη Α: αντιγόνα, Καμπύλη Β: αντισώματα 

Γ2. Είναι Πρωτογενής Ανοσοβιολογική Απόκριση. Μετά τη μόλυνση παρατηρείται 

αύξηση της καμπύλης Α που είναι τα αντιγόνα-ιός που πολλαπλασιάζονται. 

Ενεργοποιείται η Πρωτογενής Ανοσοβιολογική Απόκριση διότι αργεί η αργεί 

αντισωμάτων μετά τη μόλυνση και επειδή το αντιγόνο πολλαπλασιάζεται. Μετά την 

εξουδετέρωση του αντιγόνου η ανοσοβιολογική απόκριση τερματίζεται και τα 

αντισώματα μειώνονται. 

Γ3.  Ενεργοποιούνται τα βοηθητικά Τ- λεμφοκύτταρα, τα κυτταροτοξικά Τ- 

λεμφοκύτταρα και τα κατασταλτικά Τ- λεμφοκύτταρα. Παράγονται τα βοηθητικά Τ-

μνήμης και τα κυτταροτοξικά Τ-μνήμης. 

Γ4. Ιντερφερόνες Σελ.34 σχολικού βιβλίου 

 

Θέμα Δ 

Δ1.   Φυτά: 106kj 

 Βάτραχοι: 104kj 

 Φίδια: 103kj 

 Γεράκια: 102kj 
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«Η ενέργεια,… αποικοδομούνται» Σελ77 σχολικού βιβλίου 

Δ2. Η μείωση του πληθυσμού των βατράχων θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του 

πληθυσμού των ακριδών διότι δεν θα τρώγονται από τα βατράχια, ενώ ο πληθυσμός 

των ποωδών φυτών θα μειωθεί διό τι θα τρώγονται από τον αυξημένο πληθυσμό των 

ακριδών.  

Δ3. Η ποσότητα του μη βιοδιασπώμενου παρασιτοκτόνου θα είναι ίδια σε όλους τους 

οργανισμούς (άρα και στα γεράκια) διότι περνάει κατά μήκος της τροφικής αλυσίδας 

χωρίς να αποβάλλεται ή να διασπάται από τους οργανισμούς. Βιοσυσσώρευση. 

Δ4. i) 1: διοξείδιο του άνθρακα, 7: νιτρικά ιόντα 

      ii) 2: φωτοσύνθεση, 3: κυτταρική αναπνοή, 4: διαπνοή (ίσως επιδερμική εξάτμιση), 

8: βιολογική αζωτοδέσμευση, 9: ατμοσφαιρική αζωτοδέσμευση και 10: 

απονιτροποίηση 

iii) 5: αποικοδομητές και 6: νιτροποιητικά βακτήρια. 

 

 

 

 

φίδια 

βάτραχοι 

ακρίδες 

Ποώδη φυτά 

γεράκια 
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