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ΘΕΜΑ 2ο 
1) 
Σχολικό βιβλίο, σελίδα 103: «Στις περισσότερες 
περιπτώσεις κριτήριο για την απειλή … μεγαλύτερο ρυθμό 
από ό,τι εισάγεται στο οικοσύστημα». 
 
2)  
Σχολικό βιβλίο, σελίδα 105: «Η υπεριώδης ακτινοβολία έχει 
θανατηφόρο δράση … καρκίνο του δέρματος».  
Προστασία στους οργανισμούς από τη δράση της 
υπεριώδους ακτινοβολίας παρέχει η στιβάδα του όζοντος. 
Πιο συγκεκριμένα … σχολικό βιβλίο, σελίδα 105: «Αν και το 
όζον στα κατώτερα επίπεδα … σημαντικό μέρος της 
υπεριώδους ακτινοβολίας». 
 
3)  
Σχολικό βιβλίο, σελίδα 33: «Η φλεγμονώδης αντίδραση ή 
απλά φλεγμονή … απελευθερώνονται από τους 
μικροοργανισμούς». 
 
4)  
Σχολικό βιβλίο, σελίδα 105: «Το νέφος του Λος Άντζελες με 
το χαρακτηριστικό καφετί χρώμα … ανήκουν το όζον και το 
νιτρικό υπεροξυακετύλιο (PAN)». 
 
5)  
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Σχολικό βιβλίο, σελίδα 26: «Τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα 
νοσήματα μεταδίδονται κατά κύριο λόγο με τη σεξουαλική 
επαφή».  
Σχολικό βιβλίο, σελίδα 26: «Εκτός από τη σεξουαλική επαφή 
… μολυσμένη μητέρα στο έμβρυο». 
Σχολικό βιβλίο, σελίδα 26: «Από ιούς: η ηπατίτιδα C». 
 

ΘΕΜΑ 3ο 
1) 
Σχολικό βιβλίο, σελίδα 11: «Άλλοι μικροοργανισμοί, όπως το 
βακτήριο … χαρακτηρίζονται ως δυνητικά παθογόνοι». 
 
2) Σχολικό βιβλίο, σελίδα 25: «Τα αντιβιοτικά είναι χημικές 
ουσίες που παράγονται από βακτήρια και μύκητες». 
Σχολικό βιβλίο, σελίδα 25: «Τα αντιβιοτικά δρουν 
αναστέλλοντας … διαταραχές στη λειτουργία της πλασματικής 
μεμβράνης». 
 
3) - Σχολικό βιβλίο, σελίδα 71: «Στους αποικοδομητές ανήκουν 
τα βακτήρια του εδάφους … εκ νέου από τους φυτικούς 
οργανισμούς». 
- Σχολικό βιβλίο, σελίδα 72: «Τέλος απαραίτητη προϋπόθεση 

… στους οργανισμούς ενός οικοσυστήματος». 
- Σχολικό βιβλίο, σελίδα 84 έως 85: «Από το υπόλοιπο μέρος 

… που επιστρέφει στην ατμόσφαιρα». 
- Σχολικό βιβλίο, σελίδα 86: «Όμως τόσο τα φυτά όσο και τα 

ζώα … μια διαδικασία που καταλήγει στην παραγωγή 
αμμωνίας». 

- Σχολικό βιβλίο, σελίδα 107: «Οι διεργασίες αποικοδόμησης 
των οργανικών ουσιών από τα βακτήρια του εδάφους» … 
σελίδα 107: «απελευθερώνουν στην ατμόσφαιρα διάφορα 
οξείδια του αζώτου και διοξείδιο του θείου». 

- Σχολικό βιβλίο, σελίδα 108 έως 109: «Με το θάνατο των 
πλαγκτονικών οργανισμών … που πεθαίνουν από 
ασφυξία». 
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ΘΕΜΑ 4ο 
Σχολικό βιβλίο, σελίδα 78 έως 79: «Επειδή όμως από την 
οργανική ύλη … την καθαρή πρωτογενή παραγωγικότητα». 
Υπολογισμός καθαρής πρωτογενούς παραγωγικότητας στο 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα: 
Καθαρή Πρωτογενής παραγωγικότητα = Βιομάζα το Απρίλιο/ 
m2 - Βιομάζα το Νοέμβριο/ m2 = 800 gr/ m2 - 600 gr/ m2 = 200 gr/ 
m2. 
 
Σχολικό βιβλίο, σελίδα 79: «Οι κύριοι παράγοντες … (μόνο για 
χερσαία οικοσυστήματα)». 
 
Σχολικό βιβλίο, σελίδα 79: «Ενός φρυγανικού οικοσυστήματος 
… καλοκαίρι της πατρίδας μας». 

 
 


