ΠΑΡΑΚΔΤΖ 30 ΜΑΪΟΤ 2014- ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ:
ΒΗΟΛΟΓΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ
ΑΠΑΝΣΖΔΗ
Α1. Γ, Α2. Β, Α3. Γ, Α4. Β, Α5. α.
Β1. Σρνιηθό ζει. 10 από «Κάζε δηαηαξαρή ….. ηνπ ηξόπνπ δωήο (θάπληζκα, αιθνόι
θηι.).»
Β2. Σρνιηθό ζει. 25 από «Τξόθηκα, όπωο ηα ιαραληθά …… δηαηεξείηαη ε γεύζε
ηνπ.»
Β3. Σρνιηθό ζει. 48 από «Γηάγλωζε ηεο αζζέλεηαο ….. πνπ έρνπλ παξαρζεί γη’
απηόλ.»
Β4. Σρνιηθό ζει. 129 από «Πξέπεη επίζεο λα ηνληζηεί …… ή ζε κηα άιιε ρξνληθή
ζηηγκή.»
Θεμα Γ
Γ1.
Κακπύιε Α = αληηγόλα
Κακπύιε Β = αληηζώκαηα
Γ2.
Τν είδνο ηεο αλνζνβηνινγηθήο απόθξηζεο είλαη πξωηνγελήο
Μεηά ηελ κόιπλζε, παξαηεξείηαη αύμεζε ηεο ζπγθέληξωζεο ηωλ αληηγόλωλ, αξά ν
ηνο εγθαζίζηαηαη θαη πνιιαπιαζηάδεηαη πξνθαιώληαο ινίκωμε ζηνλ νξγαληζκό
θαζώο θαη ζπκπηώκαηα (θπζηθόο ηξόπνο) . Γελ παξαηεξείηαη ελεξγεηηθή αλνζία γηα
απηό ν νξγαληζκόο γηα λα αληηκεηωπίζεη ηνλ ην ηνλ νπνίν βιέπεη γηα πξώηε θνξά,
ελεξγνπνηεί ηελ πξωηνγελήο αλνζνβηνιηθή απόθξηζε.
Γηα λα αληηκεηωπίζεη ηνλ ην ν νξγαληζκόο εθηειεί ηα παξαθάηω ζηάδηα
1ν ζηαδην : Δλεξγνπνίεζε Τ- Βνεζεηηθώλ ιεκθνθπηηάξωλ
2ν ζηάδην : α ) Χπκηθή Αλνζία
Β) Κπηηαξηθή αλνζία
ν
3 ζηαδην : Τεξκαηηζκόο ηεο αλνζνβηνινγηθήο απόθξηζεο
Γηα λα νινθιεξωζνύλ ηα ζηάδηα, απαηηείηαη ρξόλνο (4-5 εκέξεο) ην νπνίν
παξαηεξείηαη θαη ζην ζρήκα. Τελ ζηηγκή πνπ παξάγνληαη αληηζώκαηα , ε
ζπγθέληξωζε ηωλ αληηγόλωλ κεηώλεηαη κέρξη λα θαηαζηξαθεί εληειώο.
Γ3.
Ενεργοποιούνται
Τ - Βνεζεηηθά
Τ – Κπηαξξνηνμηθά
Τ – θαηαζηαιηηθά
Παράγονται
Τ– κλήκεο ( Τ – Βνεζεηηθά κλήκεο θαη Τα – θπηηαξνηνμηθά κλήκεο )
Γ4.
Ο κεραληζκόο Με εηδηθήο άκπλαο πνπ δξα είλαη νη ηληεξθεξόλεο .
ζρνι βηβ ζει. 34
<< Σηελ πεξίπηωζε ηωλ ηώλ …… είλαη αλίθαλνο λα πνιιαπιαζηαζηεί >>

ΘΔΜΑ Γ
Η ηξνθηθή αιπζίδα ηνπ ρεξζαίνπ νηθνζπζηήκαηνο είλαη ε εμήο:
Πνώδε θπηά → αθξίδεο → βάηξαρνη → θίδηα → γεξάθηα
106 KJ
105KJ
104KJ
103KJ
102KJ
Γ1. Δλέξγεηα π. θπηώλ = 106 KJ
Δλέξγεηα βαηξάρωλ = 104KJ
Δλέξγεηα θηδηώλ = 103KJ
Δλέξγεηα γεξαθηώλ = 102KJ
Η αληίζηνηρε ππξακίδα ελέξγεηαο είλαη ε εμήο:
Γεξάθηα
102KJ
Φίδηα
103KJ
Βάηξαρνη
104KJ
Αθξίδεο
105KJ
Πνώδε θπηά
106 KJ

Οη παξαπάλω ηηκέο ελέξγεηαο πξνθύπηνπλ από ην γεγνλόο όηη (ζει. 77 Σρνι. Βηβιίνπ)
έρεη ππνινγηζηεί όηη κόλν ην 10% πεξίπνπ ηεο ελέξγεηαο ελόο ηξνθηθνύ επηπέδνπ
πεξλάεη ζην επόκελν, θαζώο ην 90% ηεο ελέξγεηαο ράλεηαη.
Απηό νθείιεηαη ζην όηη:
Έλα κέξνο ηεο ρεκηθήο ελέξγεηαο κεηαηξέπεηαη κε ηελ θπηηαξηθή αλαπλνή ζε
κε αμηνπνηήζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο (π.ρ. ζεξκόηεηα).
Γελ ηξώγνληαη όινη νη νξγαληζκνί.
Οξηζκέλνη νξγαληζκνί πεζαίλνπλ.
Έλα κέξνο ηεο νξγαληθήο ύιεο απνβάιιεηαη κε ηα θόπξαλα θαη ηα νύξα
(απεθθξίζεηο), ηα νπνία απνηθνδνκνύληαη.

Γ2. (Σει. 75 Σρνι. Βηβιίνπ) Κάζε ηξνθηθή αιπζίδα απνηειεί ηελ απεηθόληζε
ηεο ηξνθηθήο αιιειεμάξηεζεο κεηαμύ ηωλ νξγαληζκώλ πνπ έρνπλ ζρέζε
θαηαλαιηζθόκελνπ – θαηαλαιωηή. Η απεηθόληζε απηή γίλεηαη κε βέιε πνπ
ππνδειώλνπλ ηελ ξνή ελέξγεηαο κεηαμύ απηώλ ηωλ νξγαληζκώλ.

Γεδνκέλνπ όηη νη νξγαληζκνί θάζε ηξνθηθνύ επηπέδνπ ηξέθνληαη
απνθιεηζηηθά κε νξγαληζκνύο ηνπ πξνεγνύκελνπ ηξνθηθνύ επηπέδνπ ε
ζεκαληηθή κείωζε ηνπ αξηζκνύ ηωλ βαηξάρωλ ζα νδεγήζεη ζε αύμεζε ηνπ
πιεζπζκνύ ηωλ αθξίδωλ, θαζώο, ζύκθωλα κε ηελ ηξνθηθή αιπζίδα νη αθξίδεο
θαηαλαιώλνληαη από ηα βαηξάρηα.
Σύκθωλα κε ηελ ηξνθηθή αιπζίδα ην πνώδε θπηά θαηαλαιώλνληαη από ηηο
αθξίδεο, νπόηε δεδνκέλεο ηεο αύμεζεο ηνπ πιεζπζκνύ απηώλ, ηα πνώδε θπηά
ζα παξνπζηάζνπλ κείωζε.
Γ3. Η πνζόηεηα ηνπ κε βηνδηαζπώκελνπ παξαζηηνθηόλνπ πνπ αλακέλεηαη λα
αληρλεπζεί ζηα γεξάθηα ζα είλαη ζηαζεξή θαη ίδηα κε απηή πνπ αληρλεύζεθε
ζηα πνώδε θπηά δει. 1mg (ζει. 109-110 Σρνι. Βηβιίνπ)
Τα κε βηνδηαζπώκελα πιηθά δε δηαζπώληαη νύηε κεηαβνιίδνληαη από ηνπο
νξγαληζκνύο, νπόηε ε πνζόηεηά ηνπο παξακέλεη ε ίδηα γηα όια ηα ηξνθηθά
επίπεδα ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ζην νπνίν δηέξξεπζαλ.
Γ4.
I.

II.

III.

Χεκηθέο νπζίεο
1: Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα
7: Νηηξηθά ηόληα
Γηαδηθαζίεο
2: Φωηνζύλζεζε
3: Κπηηαξηθή αλαπλνή
4: Γηαπλνή (ελδέρεηαη θαη επηδεξκηθή εμάηκηζε)
8: Βηνινγηθή αδωηνδέζκεπζε ( δξάζε αδωηνδεζκεπηηθώλ
βαθηεξίωλ)
9: Αηκνζθαηξηθή αδωηνδέζκεπζε
10: Γξάζε απνληηξνπνηεηηθώλ βαθηεξίωλ ( απνληηξνπνίεζε)
Μηθξννξγαληζκνί
5: Απνηθνδνκεηέο
6: Νηηξνπνηεηηθά βαθηήξηα

