
 

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

Κεφάλαιο 1α 

ΘΕΜΑ 1 

Επιλέξτε την σωστή απάντηση: 

1. Το κέντρο γενικών αισθήσεων του ανθρώπου βρίσκεται: 

α) στον εγκέφαλο 

β) στους ιδρωτοποιούς  αδένες 

γ) στα αιμοφόρα αγγεία  

δ) στο δέρμα       (5 μονάδες) 

 

2. Το τοξόπλασμα είναι 

α) μονοκύτταρος προκαρυωτικός οργανισμός 

β) μονοκύτταρος ευκαρυωτικός  οργανισμός 

γ) πολυκύτταρος ευκαρυωτικός οργανισμός 

δ) ακυτταρική μορφή ζωής      (5 μονάδες) 

 

3. Με εκβλάστηση αναπαράγεται  

α) η Candida albicans 

β) η ιστολυτική αμοιβάδα  

γ) η Ε.coli 

δ) ο απλός έρπητας      (5 μονάδες) 

 

4. Κάθε βακτήριο έχει υποχρεωτικά 

α) κάψα  

β) πυρήνα 

γ) ριβοσώματα 

δ) πλασμίδια       (5 μονάδες) 

 

5. Εξειδίκευση σημαίνει ότι ένας ιός μολύνει 

α) όλα τα είδη οργανισμών  

β) όλα τα είδη κυττάρων ενός οργανισμού 

γ) ένα είδος κυττάρων ενός οργανισμού 

δ) ένα μόνο κύτταρο ενός οργανισμού   (5 μονάδες) 

ΘΕΜΑ 2 

 Α.  Να δώσετε τους ακόλουθους ορισμούς  

1) Παράσιτο  



 

 

2) Θερμοϋποδοχείς  

3) Ενδοσπόρια  

4) Μόλυνση  

5) Ομοιόσταση         (10 μονάδες) 

 

Β. Με ποιους τρόπους μπορεί να μεταδοθεί ένα παθογόνο μικρόβιο στον άνθρωπο; 

(7 μονάδες) 

Ποιες είναι οι πύλες εισόδου των παθογόνων μικροοργανισμών στο ανθρώπινο 

σώμα; (3 μονάδες) 

Πώς μπορούμε να αποφύγουμε μια μόλυνση σε προσωπικό επίπεδο (5μονάδες) 

ΘΕΜΑ 3 

Α. Περιγράψτε τον μηχανισμό ρύθμισης της θερμοκρασίας του ανθρώπινου 

σώματος στους 36,6 οC, όταν στο εξωτερικό περιβάλλον υπάρχει θερμοκρασία 40οC. 

                                (7 μονάδες) 

Β. Περιγράψτε τη δομή των ιών;       (4 μονάδες) 

Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους ιούς ως ξενιστές;  

         (3 μονάδες) 

Τι ονομάζουμε εξειδίκευση των ιών      (2 μονάδες) 

Τι ονομάζουμε υποχρεωτικά ενδοκυτταρικά παράσιτα   (4 μονάδες) 

Γ. Ποια κύτταρα ή μορφές ζωής δεν μπορούν να βλάψουν τα αντιβιοτικά και γιατί 

         (5 μονάδες) 

ΘΕΜΑ 4  

Α. Για να θεωρηθεί ένα νόσημα λοιμώδες πρέπει να πληρεί κάποιες προϋποθέσεις. 

Ποιες είναι αυτές και ποιες κατηγορίες μικροβίων μπορεί να προκαλέσουν λοιμώδη 

νοσήματα;          (5 μονάδες) 

Β. Αναφέρετε νοσήματα που οφείλονται σε βακτήρια και σε ιούς  (7 μονάδες) 

Γ. Να συμπληρώσετε με (+) τα τετράγωνα του παρακάτω πίνακα ανάλογα με το αν 

οι οργανισμοί που σας δίνονται έχουν τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ Πρωτόζωα Μύκητες Βακτήριο Ιός 

Σπειρύλλια     

Έλυτρο     

Υφές     

Γονοκοκκική 
ουρηθρίτιδα 

    



 

 

Εκβλάστηση     

Πλασμίδια     

Πυρηνοειδές     

Δερματόφυτα     

Χολέρα     

Καψίδιο     

Τρυπανόσωμα     

Απλή διχοτόμηση     

Βλεφαρίδες  
μαστίγια 

    

(13 μονάδες) 

 


