ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΘΕΜΑ Α
Α1. γ, Α2. β, Α3. α, Α4: δ, Α5: β
ΘΕΜΑ Β
Β1. Σελ.9: Η ικανότητα του οργανισµού…τα επίπεδα του 2 CO στο αίµα. Επίσης και το ανοσοβιολογικό σύστηµα.
Β2. Σελ.23: Τα κριτήρια του Κοx
B3. Σελ.104: Το φαινόµενο θερµοκηπίου Η ηλιακή ακτινοβολία…υπερθέρµανση του πλανήτη µας.
Β4. Σελ.89: Το νερό πέφτει στην ξηρά…χερσαίο περιβάλλον
ΘΕΜΑ Γ
Γ1. Έχουµε πρωτογενή ανοσοβιολογική απόκριση διότι η ανάπτυξη αντισωµάτων καθυστερεί µερικές ηµέρες µετά
την χρονική στιγµή της µόλυνσης.
Γ2. Σελ.37
Στάδιο 2ο: Στο στάδιο αυτό τα…για το συγκεκριµένο αντιγόνο
Γ3. Σελ.86
Με την ατµοσφαιρική αζωτοδέσµευση το άζωτο της ατµόσφαιρας αντιδρά µε τους υδρατµούς και σχηµατίζει 3 NH .
Η απαραίτητη ενέργεια προσφέρεται από τις ηλεκτρικές εκκενώσεις (αστραπές, κεραυνοί) και Όµως τόσο τα
φυτά..καταλήγει στην παραγωγή αµµωνίας.
Γ4. Σελ.108
Το θερµό νερό…διαλυµένο σε αυτό
και
Τα αστικά λύµατα…πεθαίνουν από ασφυξία
ΘΕΜΑ ∆
∆1. Τα περισσότερο συγγενικά είναι ο σκύλος και ο λύκος διότι έχουν κοινό πρόγονο που έζησε πρόσφατα
∆2. Ο πιο πρόσφατα κοινός πρόγονος είναι ο 2 όπως φαίνεται από το σηµείο τοµής των κλάδων τους.
∆3. Το τυπολογικό κριτήριο χρησιµοποιείται:
(α) όταν οι οργανισµοί δεν αναπαράγονται µε την επαφή µε άτοµο διαφορετικού φύλου
(β) για την ταξινόµηση των διαφορετικών οργανισµών σε ευρύτερες ταξινοµικές βαθµίδες πέρα από το είδος.
∆4. Στο φυλογενετικό δέντρο των παπιών υπήρχαν άτοµα µε µεµβράνες ανάµεσα στα δάκτυλά τους και άτοµα
που δεν είχαν µεµβράνες. Ο αριθµός των παπιών που γεννιόντουσαν ήταν µεγαλύτερος από τον αριθµό των
παπιών που µπορούσε να θρέψει το περιβάλλον. Οι µεµβράνες βοήθησαν τα άτοµα που τις είχαν να έχουν
πρόσβαση σε περισσότερη και καλύτερη ποιότητα τροφής. Έτσι, βαθµιαία άρχισαν να επικρατούν αριθµητικά

καθώς επιβίωναν περισσότερο και µεταβίβαζαν µε µεγαλύτερη συχνότητα το χαρακτηριστικό τους στις επόµενες
γενιές από τα υπόλοιπα άτοµα. Αντίθετα οι πάπιες χωρίς µεµβράνη στα πόδια δεν είχαν προσαρµοστικό
πλεονέκτηµα και βαθµιαία εξαφανίστηκαν.
∆5. Σελ.124 Ο Λαµάρκ πίστευε…κατά τη διάρκεια της ζωής τους

