ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ

Γ΄Λυκείου

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
ΘΕΜΑ:1
1. Να βάλετε σε κύκλο τη σωστή απάντηση.
Την ασθένεια του ύπνου την προκαλεί:
Α. το πλασµώδιο
Β. το τρυπανόσωµα
Γ. το τοξόπλασµα
Τα πλασµίδια είναι:
Α. πρωτόζωα
Β. µύκητες
Γ. τίποτε από τα παραπάνω
Την αντίστροφη µεταγραφάση (δηλαδή το ένζυµο χάρη στο οποίο θα συντεθούν
µόρια DNA µε πρότυπο µόρια RNA) ο ιός του AIDS:
Α. την βρίσκει στο κύτταρο-ξενιστή
Β. τη συνθέτει µόλις µπει στο κύτταρο-ξενιστή
Γ. τη φέρει µαζί µε το γενετικό υλικό του
Στα δευτερογενή λεµφικά όργανα ανήκουν:
Α. οι αµυγδαλές
Β. οι λεµφαδένες
Γ. και τα δύο
Με το αντιγόνο συνδέεται:
Α. η µεταβλητή περιοχή του αντισώµατος
Β. η σταθερή περιοχή του αντισώµατος
Γ. άλλοτε η µεταβλητή και άλλοτε η σταθερή περιοχή του αντισώµατος
Οι χλωροφθοράνθρακες θεωρήθηκαν ως ο κύριος υπεύθυνος για:
Α. το φαινόµενο του θερµοκηπίου
Β. την εξασθένιση της στιβάδας του όζοντος
Γ. το φωτοχηµικό νέφος
Από τους ρύπους του φωτοχηµικού νέφους αυτός που εµποδίζει τη µεταφορά
οξυγόνου στους ιστούς µας είναι:
Α. το όζον
Β. το µονοξείδιο του άνθρακα
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Γ. κανένα από αυτά τα δύο
Κυτταρική αναπνοή κάνουν:
Α. µόνο οι καταναλωτές
Β. µόνο οι καταναλωτές και οι αποικοδοµητές
Γ. όλοι οι ζωντανοί οργανισµοί (παραγωγοί, καταναλωτές και αποικοδοµητές)
Τα αζωτοδεσµευτικά βακτήρια µετατρέπουν:
Α. τα νιτρικά ιόντα σε αµµωνία
Β. την αµµωνία σε νιτρικά ιόντα
Γ. το µοριακό άζωτο σε νιτρικά ιόντα
2. Να συµπληρώσετε τα παρακάτω κενά.
1. Οι οργανισµοί ενός οικοσυστήµατος που ανήκουν στο ίδιο είδος αποτελούν
έναν……………………..
2.

Η περιοχή στην οποία ζει ένας πληθυσµός ή µια βιοκοινότητα
ονοµάζεται……………………

3.

Ενώ τα τροφικά πλέγµατα απεικονίζουν ποιοτικές σχέσεις µεταξύ των
οργανισµών ενός οικοσυστήµατος, οι τροφικές………………απεικονίζουν
ποσοτικές σχέσεις.

4. Όταν ένα υδάτινο οικοσύστηµα δέχεται αστικά λύµατα και λιπάσµατα,
εµπλουτίζεται σε…………………….. και σε…………………….. άλατα,
οπότε κινδυνεύει από το φαινόµενο του………………………..
5. Η όξινη βροχή προκαλεί καταστροφές στα αρχιτεκτονικά µνηµεία και στα
έργα τέχνης που είναι κατασκευασµένα από………………………..
6.

Το µονοξείδιο του άνθρακα ανήκει στους………………………. ρύπους του
φωτοχηµικού νέφους.

7.

Οι δύο πιο οικολογικοί τρόποι εµπλουτισµού του εδάφους µε άζωτο είναι
η……………………… και η……………………….

8. Τα ………………….., µια ειδική κατηγορία µυκήτων, προσβάλλουν τις
περιοχές ανάµεσα στα δάχτυλα των ποδιών, προκαλώντας ερυθρότητα και
έντονο κνησµό.
9.

Η είσοδος ενός παθογόνου µικροοργανισµού στον οργανισµό του ανθρώπου
ονοµάζεται………………………..,

ενώ

η

εγκατάσταση

και

ο

πολλαπλασιασµός του ονοµάζεται………………………
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10. Οι µικροοργανισµοί που µπορεί να προκαλέσουν ασθένειες στον άνθρωπο
µόνο αν αυξηθούν υπερβολικά ή αν βρεθούν σε άλλους ιστούς από αυτούς
στους οποίους παρασιτούν φυσιολογικά ονοµάζονται…………………..
…………………………
11. Το

πρωτεϊνικό

Ορισµένοι

ιοί

περίβληµα
διαθέτουν

των

ιών
ένα

ονοµάζεται………………………
επιπλέον

περίβληµα,

που

ονοµάζεται…………………
ΘΕΜΑ: 2ο
Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις.
1.
2.
3.
4.

Τι γνωρίζετε για τα κριτήρια του Κοχ;
Τι γνωρίζετε για τις ιντερφερόνες;
Τι γνωρίζετε για τον ευτροφισµό;
α. Τι γνωρίζετε για τη δοµή του ιού HIV και τα κύτταρα τα οποία προσβάλλει;
β. Τι γνωρίζετε για το χρόνο και τον τρόπο ανίχνευσης του ιού HIV;
5. Να δώσετε τον ορισµό της φυσικής επιλογής και να εξηγήσετε τι σηµαίνει ότι η
δράση της φυσικής επιλογής είναι τοπικά και χρονικά προσδιορισµένη;
ΘΕΜΑ: 3ο
Ο Γιάννης µολύνεται ταυτόχρονα από δύο διαφορετικά µικρόβια, από το βακτήριο Α
και από τον ιό Β. Στο διάγραµµα που ακολουθεί φαίνεται η συγκέντρωση των
αντισωµάτων στο αίµα του, κατά τη διάρκεια των ηµερών που ακολουθούν τη
µόλυνση.

α) Ποια είναι η χηµική σύσταση και ποια είναι η δοµή ενός αντισώµατος;
β)

Ποια

κύτταρα

του

οργανισµού

µας

παράγουν

αντισώµατα;

Που

διαφοροποιούνται και που ωριµάζουν τα κύτταρα;
γ) Ποιες βασικές διαφορές παρουσιάζει η καµπύλη των αντισωµάτων για το
βακτήριο Α σε σχέση µε αυτή των αντισωµάτων για τον ιό Β;
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δ) Λίγες ηµέρες µετά την µόλυνση, ο Γιάννης εµφανίζει πυρετό. Με ποιους
τρόπους δρα ο πυρετός για την αντιµετώπιση του ιού;
ε) Μπορεί να χρησιµοποιήσει αντιβιοτικά για να αντιµετωπίσει τα συµπτώµατα
της ασθένειας ή όχι; Να αιτιολογήσεις την απάντησή σου.
ΘΕΜΑ: 4ο
∆ίνεται το επόµενο τροφικό πλέγµα, στο οποίο οι οργανισµοί 1,2 και 3
αντιπροσωπεύουν παραγωγούς, ενώ οι υπόλοιποι αντιπροσωπεύουν καταναλωτές.
9

7

8

4

5

6

1

2

3

α) Να γράψεις όλες τις τροφικές αλυσίδες που περιλαµβάνονται στο παραπάνω
πλέγµα.
β) Σε ποιο τροφικό επίπεδο ανήκει καθένας από τους καταναλωτές 7,8 και 9;
γ) Αν εξαφανιστεί ο οργανισµός 4, πώς θα επηρεαστεί καθένας από τους πληθυσµούς
των οργανισµών 1,7 και 5; Να αιτιολογήσεις την απάντησή σου.
δ) Να εξηγήσετε πως προέκυψε ο χαρακτήρας ψηλός λαιµός στις καµηλοπαρδάλεις
µε βάση τον ∆αρβίνο.
ε) Να δώστε την έννοια του είδους για έναν σκύλο και για το πρωτόζωο τοξόπλασµα
το οποίο παρασιτεί στο σκύλο.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!
ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΦΟΥ
ΒΙΟΛΟΓΟΣ
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