
 

 

 
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΔΝΙΚΗΣ ΠΑΙΓΔΙΑΣ 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 
 

Θέμα 1
ο
 

Μεηαθέξεηε ζην ηεηξάδην ζαο ην λνύκεξν ηεο εξώηεζεο θαη δίπια ην γξάκκα πνπ 

αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε.  Κάζε ζσζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 5 

κνλάδεο. 

 

1. Τα ελδνζπόξηα ζρεκαηίδνληαη από: 

α. θπηά      β. ηνύο 

γ. βαθηήξηα      δ. πξσηόδσα 

 

2. Πνην από ηα παξαθάησ ραξαθηεξίδεηαη πξσηνγελέο ιεκθηθό όξγαλν; 

α. ζπιήλαο      β. ακπγδαιέο 

γ. ζύκνο αδέλαο     δ. ήπαξ 

 

3. Η πνιηνκπειίηηδα νθείιεηαη ζε: 

α. βαθηήξην      β. ηό 

γ. πξσηόδσν      δ. κύθεηα 

 

4. Σην ζάιην, ζηνλ ηδξώηα θαη ζηα δάθξπα ππάξρεη: 

α. βιέλλα      β. ζπκπιήξσκα 

γ. ιπζνδύκε      δ. ηληεξθεξόλε 

 

5. Τα Β ιεκθνθύηηαξα δηαθνξνπνηνύληαη: 

α. ζην λσηηαίν κπειό     β. ζην ζύκν αδέλα 

γ. ζηνπο ιεκθαδέλεο     δ. ζηνλ εξπζξό κπειό ησλ νζηώλ 

 

Θέμα 2
ο
 

Α. Πσο γίλεηαη ε δηάγλσζε ηνπ AIDS;  (κνλάδεο 5) 

Β. Τη είλαη ν εζηζκόο θαη ηη ε αλνρή; (κνλάδεο 2) Γηαηί ζην ζύλδξνκν ζηέξεζεο 

εκθαλίδεηαη πόλνο;  (κνλάδεο 3) 

Γ. Σε πνηα θαηεγνξία κηθξννξγαληζκώλ αλήθεη ην ηξππαλόζσκα θαη ζε πνηα ην 

ηνμόπιαζκα;  Πσο κεηαδίδνληαη θαη πνηεο είλαη νη επηπηώζεηο ηνπο ζηνλ αλζξώπηλν 

νξγαληζκό;  (κνλάδεο 5) 

Γ. Τη είλαη νκνηόζηαζε θαη πνύ νθείιεηαη ε δηαηαξαρή ηεο;  (κνλάδεο 5) 

Δ. Πνηνπο κεραληζκνύο κε εηδηθήο άκπλαο έρεη ν νξγαληζκόο γηα λα εκπνδίδεη 

απνηειεζκαηηθά ηελ είζνδν ησλ κηθξνβίσλ;  (κνλάδεο 2) Καη πνηνπο γηα λα 

θαηαζηξέθεη ηα αληηγόλα; (κνλάδεο 3) Αλαθνξηθά.  

 

Θέμα 3
ο
 

Έλαο άλζξσπνο κνιύλεηαη ηαπηόρξνλα από έλα είδνο βαθηεξίνπ θαη από έλαλ ηό κε 

ζπλέπεηα λα αζζελεί.  Ο νξγαληζκόο ηνπ παξάγεη ακέζσο αληηζώκαηα ελαληίνλ ηνπ 

βαθηεξίνπ, ελώ ηα αληηζώκαηα θαηά ηνπ ηνύ παξάγνληαη κε θαζπζηέξεζε. 

 



 

 

Α. Γηα πνην είδνο αληηγόλνπ ελεξγνπνηείηαη ε πξσηνγελήο θαη γηα πνην ε 

δεπηεξνγελήο αλνζνβηνινγηθή απόθξηζε; Αηηηνινγήζηε. (κνλάδεο 4) 

Β. Πνηα είλαη ε δνκή ησλ αληηζσκάησλ; Πνηα ζα είλαη ε δηαθνξά αλάκεζα ζηα 

αληηζώκαηα πνπ παξάγνληαη γηα ην παξαπάλσ βαθηήξην θαη ζε απηά πνπ παξάγνληαη 

γηα ηνλ ηό;  (κνλάδεο 5) 

Γ. Η ρνξήγεζε αληηβηνηηθώλ δελ είλαη απνηειεζκαηηθή γηα ηνλ έλαλ από ηνπο δύν 

κηθξννξγαληζκνύο πνπ κνιύλνπλ ηνλ ζπγθεθξηκέλν άλζξσπν.  Να αηηηνινγήζεηε 

γηαηί ζπκβαίλεη απηό.  (κνλάδεο 6) 

Γ. Πώο κπνξεί κηα ίσζε λα απνηειέζεη αηηία γηα ηελ εθδήισζε ελόο απηνάλνζνπ 

λνζήκαηνο;  (κνλάδεο 5) 

Δ. Τη νλνκάδνπκε θξηηήξηα ηνπ Κνρ; Πνηα είλαη; Σε πνηα από ηηο δύν παξαπάλσ 

κνιύλζεηο ζα κπνξνύζαλ λα εθαξκνζηνύλ; (κνλάδεο 5)  

 

 

Θέμα 4
ο
 

Έλαο άλζξσπνο ηξαπκαηίδεηαη από ζθνπξηαζκέλν ζίδεξν πνπ πάηεζε ζε έλα ρσξάθη 

θαη κνιύλεηαη γηα πξώηε θνξά από βαθηήξηα πνπ πξνθαινύλ ηε λόζν ηνπ ηεηάλνπ. 

 

Α. Σην παξαθάησ δηάγξακκα παξνπζηάδνληαη κε θακπύιεο νη κεηαβνιέο ηεο 

ζπγθέληξσζεο ησλ βαθηεξίσλ ηνπ ηεηάλνπ θαη ησλ αληηζσκάησλ ζην αίκα ηνπ 

αλζξώπνπ θαηά ηηο εκέξεο πνπ αθνινπζνύλ κεηά ηελ πξώηε κόιπλζε.  Αληιώληαο 

πιεξνθνξίεο από ην παξαθάησ δηάγξακκα λα βξείηε πνηα θακπύιε αληηζηνηρεί ζηα 

βαθηήξηα θαη πνηα ζηα αληηζώκαηα (κνλάδεο 2) θαη λα εμεγήζεηε ηνλ ηύπν ηεο 

αλνζίαο πνπ ζα εθδεισζεί ζηνλ νξγαληζκό ηνπ αλζξώπνπ.  (κνλάδεο 3). 

 
 

Β. Ο ίδηνο άλζξσπνο κνιύλεηαη γηα δεύηεξε θνξά από ην βαθηήξην ηνπ ηεηάλνπ θαηά 

ηε ρξνληθή ζηηγκή t5. Να εμεγήζεηε αλ ν νξγαληζκόο ηνπ ζα εθδειώζεη πξσηνγελή ή 

δεπηεξνγελή αλνζνβηνινγηθή απόθξηζε θαη λα αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.  

(κνλάδεο 3) 

Γ. Να πεξηγξάςεηε ηα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ βαθηεξίσλ.  (κνλάδεο 5) 

Γ. Με πνηνύο ηξόπνπο νη ηνμίλεο ησλ βαθηεξίσλ απεηινύλ ηελ πγεία καο.  (κνλάδεο 4) 

Δ. Τη νλνκάδεηαη εμεηδίθεπζε; Πνησλ παζνγόλσλ παξαγόλησλ είλαη ηδηόηεηα; 

(κνλάδεο 3) 

ΣΤ. Πνηα είλαη ηα ζπκπηώκαηα ηεο θιεγκνλήο; (κνλάδεο 5)  

 


