ΕΝΔΕΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 15-3-2015
ΘΕΜΑ Α:
Α1.  Β, Α2.  Α, Α3.  Δ, Α4.  Γ, Α5.  Δ
ΘΕΜΑ Β:
Β1. Σχολικό βιβλίο ςελίδα 120: «Θ Βιολογία, …... ςυνδζει μεταξφ τουσ».
Β2. Σχολικό βιβλίο ςελίδα 129: «Ζνα από τα ςθμεία … δράςθ τθσ φυςικισ επιλογισ»
Β3. Σχολικό βιβλίο ςελίδα 11: «Άλλοι μικροοργανιςμοί …… δυνθτικά πακογόνοι».
Β4. Σχολικό βιβλίο ςελίδεσ 108-109: «Όςον αφορά το φαινόμενο …… από αςφυξία».
Επιπλζον, τόςο οι φυτικοί όςο και οι ηωικοί οργανιςμοί του οικοςυςτιματοσ
εγκαταλείπουν νεκρι οργανικι φλθ που φυςικά περιζχει άηωτο. Τα ηώα επιπροςκζτωσ
αποβάλλουν αηωτοφχα προϊόντα του μεταβολιςμοφ τουσ, όπωσ είναι θ ουρία, το
ουρικό οξφ και τα περιττώματα. Όλεσ αυτζσ οι ουςίεσ διαςπώνται από τουσ
αποικοδομθτζσ του εδάφουσ μζςα από μια διαδικαςία που καταλιγει τθν παραγωγι
αμμωνίασ. Συνεπώσ, θ ςυγκζντρωςθ αμμωνίασ εντόσ του λιμναίου οικοςυςτιματοσ κα
είναι αυξθμζνθ.
ΘΕΜΑ Γ:
Γ1. Σχολικό βιβλίο ςελίδα 23: «Οι αςκζνειεσ που προκαλοφνται ….. εκ νζου από αυτά»
Γ2. Σχολικό βιβλίο ςελίδα 13: «Τα βακτιρια είναι ……ςφνκεςθ των πρωτεϊνών τουσ». Επίςθσ
κα πρζπει να αναφερκεί ότι κάποια βακτιρια διακζτουν μαςτίγια ι βλεφαρίδεσ ωσ
οργανίδια κίνθςθσ. Επιπλζον οριςμζνα βακτιρια παράγουν και φζρουν ςτο κυτταρικό
τουσ τοίχωμα ενδοτοξίνεσ.
Γ3. Σχολικό βιβλίο ςελίδα 37: «Αρχικά, με τθν εμφάνιςθ …βοθκθτικά Τ λεμφοκφτταρα»
Γ4. Σχολικό βιβλίο ςελίδα 38: «Παράλλθλα με τθν ενεργοποίθςθ ….. το ίδιο αντιγόνο» Από
τα παραπάνω ςυμπεραίνουμε ότι το ανοςοβιολογικό ςφςτθμα του ανκρώπου δε κα
ενεργοποιιςει τα κυτταροτοξικά Τ λεμφοκφτταρα, κακώσ το αντιγόνο είναι βακτιριο.
Γ5. Παρατθροφμε ότι μετά τθν προςκικθ του αντιβιοτικοφ Χ ςτο κρεπτικό υλικό
καλλιζργειασ των βακτθρίων, ο πλθκυςμόσ τουσ ςυνεχίηει να αυξάνεται. Συνεπώσ
πρόκειται για ςτζλεχοσ βακτθρίου ανκεκτικό ςτο ςυγκεκριμζνο αντιβιοτικό. Αντίκετα, θ
προςκικθ του αντιβιοτικοφ Ψ αναςτζλλει τθν ανάπτυξθ των βακτθρίων δρώντασ
ςφμφωνα με ζναν από τουσ παρακάτω τρόπουσ:
Παρεμποδίηει τθ ςφνκεςθ του κυτταρικοφ τοιχώματοσ των βακτθρίων
Αναςτζλλει κάποια αντίδραςθ του μεταβολιςμοφ των μικροβίων
Παρεμβαίνει ςτουσ μθχανιςμοφσ αντιγραφισ, μεταγραφισ και μετάφραςθσ του
γενετικοφ υλικοφ των βακτθρίων
Προκαλεί διαταραχζσ ςτθ λειτουργία τθσ πλαςματικισ μεμβράνθσ

Επομζνωσ καταλλθλότερο αντιβιοτικό για να χορθγθκεί ςτον αςκενι κρίνεται το Ψ, κακώσ
αντιμετωπίηει αποτελεςματικά τθ ςυγκεκριμζνθ βακτθριακι λοίμωξθ.
ΘΕΜΑ Δ :
Δ1. Οι τροφικζσ αλυςίδεσ του οικοςυςτιματοσ είναι:
Ποώδθ φυτά → αφίδεσ → ςαρανταποδαροφςεσ
Ποώδθ φυτά → γυμνοςάλιαγκεσ → ςαρανταποδαροφςεσ
Ποώδθ φυτά → γυμνοςάλιαγκεσ → ςκακάρια → βάτραχοι
Ποώδθ φυτά → ςαλιγκάρια → ςκακάρια → βάτραχοι
Δ.2. Στο 1ο τροφικό επίπεδο κατατάςςονται τα ποώδθ φυτά γιατί είναι παραγωγοί.
Στο 2ο τροφικό επίπεδο κατατάςςονται οι αφίδεσ, οι γυμνοςάλιαγκεσ και τα ςαλιγκάρια
γιατί είναι καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ.
Στο 3ο τροφικό επίπεδο κατατάςςονται οι ςαρανταποδαροφςεσ και τα ςκακάρια γιατί
είναι καταναλωτζσ 2θσ τάξθσ.
Στο 4ο τροφικό επίπεδο κατατάςςονται οι βάτραχοι γιατί είναι καταναλωτζσ 3θσ τάξθσ.
Δ.3. Θ τροφικι πυραμίδα πλθκυςμοφ είναι:

Οι πυραμίδεσ πλθκυςμοφ εμφανίηουν ςυνικωσ πτωτικι τάςθ από τροφικό επίπεδο ςε
τροφικό επίπεδο. Ο πλθκυςμόσ των ανώτερων επιπζδων είναι ολοζνα μικρότεροσ από τον
πλθκυςμό των κατωτζρων. Επίςθσ ιςχφει ότι το εμβαδόν που δίνεται ςε κάκε ορκογώνιο,
είναι ανάλογο με το μζγεκοσ τθσ μεταβλθτισ που απεικονίηεται ςτο ςυγκεκριμζνο τροφικό
επίπεδο. Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα θ πυραμίδα πλθκυςμοφ να ζχει τθν παραπάνω μορφι.
Δ.4. Θ πυραμίδα ενζργειασ του ςυγκεκριμζνου οικοςυςτιματοσ κα ζχει τθ μορφι Β. Όπωσ
δείξαμε ςτο ερώτθμα Δ1, οι οργανιςμοί του οικοςυςτιματοσ κατατάςςονται ςε τζςςερα
τροφικά επίπεδα. Επίςθσ κα πρζπει να αναφερκεί από το ςχολικό βιβλίο ςελίδα 77: «Ζχει
υπολογιςτεί …… αποικοδομοφνται»
Δ.5. Θ ενζργεια ςτο τροφικό επίπεδο των ποωδών φυτών είναι 20.000 KJ
Δ.6. Σχολικό βιβλίο ςελίδα 76: «Οι τροφικζσ πυραμίδεσ ……δεφτερθσ τάξθσ κ.ο.κ.»
Δ.7. Α.  Κατακρθμνίςεισ, Β.  Εξάτμιςθ και επιδερμικι εξάτμιςθ από τα φυτά
Γ.  Αποικοδόμθςθ, Δ.  Ατμοςφαιρικι αηωτοδζςμευςθ
Ε.  Φωτοςφνκεςθ, Η.  Διαπνοι, Ψ.  Νιτρικά ιόντα

Ενδεικτικζς απαντήσεις στο διαγώνισμα της 9-4-2015

Θζμα Α
Α.1. δ, Α.2. δ, Α.3. α, Α.4.  γ, Α.5. β
Θζμα Β
Β.1.Τα δευτερογενι λεμφικά όργανα είναι οι αμυγδαλζσ, ο ςπλινασ, οι λεμφαδζνεσ και ο
λεμφικόσ ιςτόσ κατά μικοσ του γαςτρεντερικοφ ςωλινα. Στα δευτερογενι λεμφικά όργανα
πραγματοποιείται θ ανοςοβιολογικι απόκριςθ. (ςελ. 34 ςχολικοφ)
Β.3.Η λυςοηφμθ είναι ζνα ζνηυμο που καταςτρζφει το κυτταρικό τοίχωμα των βακτθρίων και
βρίςκεται ςτο ςάλιο, ςτον ιδρώτα και τα δάκρυα. (ςελ. 31 και 32 ςχολικοφ)
Β.4.Σελ. 101 ςχολικοφ: «Το μεςογειακό οικοςφςτθμα… λόγω τθσ φωτιάσ κ.α.»
Θζμα Γ
Γ.1.Οι παραγωγοί του οικοςυςτιματοσ είναι το Γ, οι καταναλωτζσ πρώτθσ, δεφτερθσ και τρίτθσ
τάξθσ είναι αντίςτοιχα τα Β, Δ και Α.
Η ροι τθσ ενζργειασ ςτο ςυγκεκριμζνο οικοςφςτθμα μπορεί να απεικονιςτεί με τθν ακόλουκθ
τροφικι αλυςίδα:
Γ Β  Δ  Α
Αιτιολόγθςθ: ςελ. 77 ςχολικοφ: «Ζχει υπολογιςτεί … χάνεται.» και «Σε γενικζσ γραμμζσ… θ
βιομάηα του.»
Γ.2. Σελ. 76 ςχολικοφ: τροφικό επίπεδο είναι ζνα από τα επάλλθλα ορκογώνια μιασ τροφικισ
πυραμίδασ που περιλαμβάνει το ςφνολο των οργανιςμών που τρζφονται «απζχοντασ ίδιο
αρικμό βθμάτων από τον ιλιο». και ςελ. 77 ςχολικοφ: «Ζχει υπολογιςτεί …
αποικοδομοφνται».
Με βάςθ τα παραπάνω, θ ενζργεια ςε κάκε τροφικό επίπεδο κα είναι:
Ενζργεια καταναλωτών 1θσ τάξθσ: 10/100. 4.108 = 4.107 kJ (2ο τροφικό επίπεδο)
Ενζργεια καταναλωτών 2θσ τάξθσ: 10/100. 4.107 = 4.106 kJ (3ο τροφικό επίπεδο)

Άρα οι απώλειεσ ενζργειασ μεταξφ του δεφτερου και του τρίτου τροφικοφ επιπζδου κα
είναι: 4.107 - 4.106 = (40-4). 106 = 36. 106 kJ
Γ.3. Σελ. 109-110 ςχολικοφ: «Οι πιο τοξικοί ρυπαντζσ …εκριξεων… Το κοινό ςτοιχείο…
ονομάηεται βιοςυςςώρευςθ». Εναλλακτικά: ςελ. 110 ςχολικοφ: «Το φαινόμενο…
βιοςυςςώρευςθ». Και «Ασ παρακολουκιςουμε … ανώτερα τροφικά επίπεδα».
Θζμα Δ
Δ.1. Σελ. 125 ςχολικοφ: παρατθριςεισ 1 και 2 και ςυμπζραςμα 1
Δ.2. Σελ. 126 ςχολικοφ: παρατιρθςθ 3 και ςυμπζραςμα 2. Άρα ςτον πλθκυςμό υπάρχει
ποικιλομορφία μεταξφ των ατόμων. Κάποια άτομα διακζτουν ευνοϊκά χαρακτθριςτικά και
κάποια λιγότερο ευνοϊκά.
Δ.3. Τα ηώα με τα ευνοϊκά χαρακτθριςτικά που ευνοοφνται από τθ φυςικι επιλογι ςτον
πλθκυςμό τθσ βραχονθςίδασ είναι αυτά που αντζχουν ςτθν ξθραςία και επιβιώνουν ςε
ςυνκικεσ μειωμζνθσ διάκεςθσ νεροφ. Εφόςον θ φιλοηωικι οργάνωςθ εγκακιςτά ςτο νθςί
ποτίςτρεσ, όλα τα ηώα ζχουν διακζςιμο νερό, άρα πλζον όλα επιβιώνουν, αφοφ επιβιώνουν
και τα ηώα που δεν διζκεταν ευνοϊκά χαρακτθριςτικά πριν τθν παρζμβαςθ τθσ φιλοηωικισ
οργάνωςθσ. Βραχυπρόκεςμα επομζνωσ κα επιβιώςουν όλα τα ηώα και ο πλθκυςμόσ κα
αρχίςει να αυξάνεται με ρυκμό γεωμετρικισ προόδου, αφοφ το νερό δεν κα αποτελεί πλζον
περιοριςτικό παράγοντα. Μακροπρόκεςμα όμωσ, τα ηώα κα μειωκοφν δραματικά και κα
κινδυνεφουν να εξαφανιςτοφν, κακώσ θ διακζςιμθ τροφι δεν κα επαρκεί.

