
 

Θέμα Α 

Α1->γ 

Α2->β 

Α3->α 

Α4->δ 

Α5->β 

 

Θέμα β 

Β1 σελ 9 σχολικό βιβλίο 

Η ικανότητα του οργανισμού…ονομάζεται ομοιόσταση. 

Και σελ 9 σχολικό βιβλίο 

Στον άνθρωπο … στο αίμα 

Επιπλέον θα αναφερθούν το ανοσοβιολογικό σύστημα 

Β2. Σελ 23 σχολικό βιβλίο 

«Κριτήρια του Κοχ» … απομονωθεί εκ νέου ταπό αυτά. 

Β3. Σελ 104 σχολικό βιβλίο 

Το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Η ηλιακή ακτινοβολία … να αποτρέπεται η υπερθέρμανση του πλανήτη 

μας. 

Β4 σελ 89 σχολικό βιβλίο 

Το τμήμα του κύκλου που … από το χερσαίο περιβάλλον 

 



 

Θέμα Γ 

Γ1 Παρατηρούμε ότι από την στιγμή που γίνεται η μόλυνση περνάνε τουλάχιστον 5 ημέρες μέχρι να 

ξεκινήσει η παραγωγή των αντισωμάτων. Οπότε καλαβαίνουμε ότι το άτομο έρχεται 1η φορά σε επαφή με 

αυτό το αντιγόνο άρα κάνει πρωτογενή ανοσοβιολογική απόκριση (ενεργητικός τόπος ανοσίας) 

Γ2 σελ 37 σχολικό βιβλίο 

Στάδιο 2ο Ενεργοποίηση Β-λεμφοκυττάρων … το εξουδετερώνουν. 

Γ3. Σελ 86 

Η αζωτοδέσμευση … της συνολικής αζωτοδέσμευσης 

Και σελ 86 

Όμως τόσο τα φυτά όσο και τα ζώα .. μέσα από μία διαδικασία που καταλήγει στην παραγωγή αμμωνίας. 

Γ4 σελ 108 σχολικό βιβλίο  

Το θερμό νερό… διαλυμένο σ’ αυτό 

Και σελ 108 το φαινόμενο του ευτροφισμού … πεθαίνουν από ασφυξία 

Θέμα Δ 

Δ1 Περισσότερο συγγενικά είδη είναι ο σκύλος με τον λύκο αφού έχουν κοινό πρόγονο ο οποίος έζησε πιο 

πρόσφατα από τους κοινούς προγόνους των άλλων ειδών, οπότε και πρέπει να τοποθετηθούν στο ίδιο 

γένος. (Αυτό φαίνεται από το σημείο τομής των κλάδων του φυλογενετικούδέντρου). 

Δ2 Ο πιο πρόσφατα κοινός πρόγονος του σκύλου και του γορίλα είναι οργανισμός 2 

Δ3 σελ 122 σχολικού βιβλίου 

Αξίζει ωστόσο οι κλάσεις ένα φύλο. 

Δ4 Σε κάποιο αρχέγονο πληθυσμό υπήρχαν πάπιες με μεμβράνες ανάμεσα στα δάκτυλα των ποδιών τους 

και πάπιες χωρίς μεμβράνες. Οι πάπιες με μεμβράνες κολυμπούσαν πιο γρήγορα άρα ήταν πιο 

αποτελεσματικές στην εξεύρεση της τροφής τους, δηλαδή ήταν περισσότερο προσαρμοσμένες. Για το λόγο 

αυτό επικράτησαν στους τροπικούς πληθυσμούς αφού είχαν μεγαλύτερες πιθανότητες επιβίωσης και 

μεταβίβασης του χαρακτηριστικού τους (μεμβράνη ανάμεσα στα δάκτυλα στις επόμενες γενιές. Η φυσική 

επιλογή έδρασε ευνοώντας από τα υπάρχοντα κληρονομήσιμα χαρακτηριστικά εκείνο που προσέδιδε 

μεγαλύτερες πιθανότητες επιβίωσης στον φορέα του. Οι πάπιες αυτές αυξήθηκαν αριθμητικά αφού 

επιβίωναν ενώ οι πάπιες χωρίς μεμβράνες σταδιακά μειώνονταν και τελικά εξαφανίστηκαν αφού ήταν οι 

λιγότερο προσαρμοσμένες  

Και σελ 126 



 

Η διαδικασία … φυσική επιλογή 

Δ5 Ο Λαμάρκ πίστευε … από το αρχικό. 

 


