ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΣΑΕΩΝ 2016
ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ (ΝΕΟ ΤΣΗΜΑ)
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΠΑΝΣΗΕΩΝ : ΧΑΣΖΟΠΟΤΛΟ ΧΡΗΣΟ MSc ΒΙΟΛΟΓΟ

ΘΕΜΑ Α
Α.1 γ
Α.2 δ
Α.3 β
Α.4 γ
Α.5 α

ΘΕΜΑ Β
Β.1 (ςελ. 101) «Το μεςογειακό κλίμα χαρακτθρίηεται από αλλθλοδιαδοχι . . . μθ
αποδομθμζνων ξερών φφλλων ςτο ζδαφοσ.»

Β.2
1. Β
2. Β
3. Α
4. Α
5. Α
6. Α

Β.3 α. Σωςτό
β. Σωςτό
γ. Λάκοσ
δ. Λάκοσ
ε. Σωςτό

Β.4
α) (ςελ. 41) « Η ενεργοποίθςθ του ανοςοβιολογικοφ ςυςτιματοσ . . . για τθν υγεία
ονομάηεται αλλεργία.»
β) (ςελ. 11) «Ωσ μικροοργανιςμοί ι μικρόβια χαρακτθρίηονται . . . από 0,1 mm.»

ΘΕΜΑ Γ
Γ.1 (ςελ. 143) Στο βιβλίο με τίτλο «Η καταγωγι του Ανκρώπου» ο Δαρβίνοσ υποςτιριξε ότι
ο άνκρωποσ και ο πίκθκοσ ζχουν κοινό πρόγονο.

Γ.2 Το φυλογενετικό δζντρο 1

Γ.3 Οι παράγοντεσ που διαμορφώνουν τθν εξελικτικι πορεία ςφμφωνα με τθ ςυνκετικι
κεωρία για τθν εξζλιξθ είναι οι εξισ :
α) ποικιλομορφία των κλθρονομικών χαρακτθριςτικών
β) φυςικι επιλογι
γ) γενετικι απομόνωςθ

Γ.4 Ο Κώςτασ πάςχει από γρίπθ διότι θ αςκζνεια αυτι οφείλεται ςτον ιό τθσ γρίπθσ. Σε
περίπτωςθ ιών δρα ζνασ επιπλζον μθχανιςμόσ μθ ειδικισ άμυνασ ο οποίοσ ζχει ωσ
αποτζλεςμα τθν παραγωγι των ιντερφερονών. «Σε ζνα πρώτο ςτάδιο . . . ανίκανοσ να
πολλαπλαςιαςτεί.»
Ο Γιάννθσ εμφάνιςε βακτθριακι λοίμωξθ του αναπνευςτικοφ ςυςτιματοσ διότι ςε
περίπτωςθ βακτθρίου δεν ενεργοποιοφνται οι ιντερφερόνεσ.

Γ.5 (ςελ. 62) «Η αικυλικι αλκοόλθ (το οινόπνευμα) που περιζχεται . . . και αν θ ποςότθτα
που καταναλωκεί είναι μικρι.»

ΘΕΜΑ Δ
Δ.1
Τροφικό πλζγμα 1 του οικοςυςτιματοσ Ι : 3
Τροφικό πλζγμα 1 του οικοςυςτιματοσ ΙΙ : 7

Δ.2
1) Πζυκο  Κάμπια  Σπουργίτι  Γεράκι
2) Πεφκο  Σπουργίτι  Γεράκι
3) Πεφκο  Ποντίκι  Γεράκι

Δ.3 Το οικοςφςτθμα που μπορεί να αποκαταςτιςει τθν ιςορροπία του ευκολότερα είναι το
οικοςφςτθμα ΙΙ.
Το χαρακτθριςτικό ςτο οποίο διαφζρουν τα δφο αυτά οικοςυςτιματα και ςυμβάλλει ςτθν
ικανότθτα των οικοςυςτθμάτων να αποκακιςτοφν τθν ιςορροπία τουσ είναι θ ποικιλότθτα ,
δθλαδι, ο αρικμόσ των διαφορετικών ειδών ςε ζνα οικοςφςτθμα που φαίνεται ξεκάκαρα
ότι το οικοςφςτθμα ΙΙ διακζτει μεγαλφτερθ ποικιλότθτα.

Δ.4 Οι μαργαρίτεσ όπωσ και κάκε άλλοσ φυτικόσ οργανιςμόσ μπορεί να προςλάβει το



άηωτο με μορφι νιτρικών ιόντων . 3

Δ.5
α.

1  καταναλωτζσ πρώτθσ τάξθσ
2  αποικοδομθτζσ



β.

Γ  Διοξείδιο του άνκρακα C2

γ.

Α  Φωτοςφνκεςθ
Β  Κυτταρικι αναπνοι





