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ΘΕΜΑ 2o 

1. Σχολικό βιβλίο σελίδες 41-42. 
 «Η ενεργοποίηση του ανοσοβιολογικού           συστήµατος … για την 
καταπολέµηση των συµπτωµάτων της αλλεργίας »  

 
2. Σχολικό βιβλίο σελίδα 9: 

«Η ικανότητα του οργανισµού … ονοµάζεται οµοιόσταση.» 
 

3. Σχολικό βιβλίο σελίδα 77. 
«Έχει υπολογιστεί ότι µόνο το 10% περίπου της ενέργειας … τα 
οποία αποικοδοµούνται.»  

 
4. Σχολικό βιβλίο σελίδα 71. 

«Στους αποικοδοµητές  ανήκουν… τους φυτικούς οργανισµούς.» 
  
 ΘΕΜΑ 3o 

1. Σχολικό βιβλίο, σελίδα 34: «Ως αντιγόνο µπορεί να δράσει …. από άλλα 

άτοµα ή ζώα» 

2. Σχολικό βιβλίο, σελίδα 34: «Το ανοσοβιολογικό σύστηµα αποτελείται … ο 

λεµφικός ιστός κατά µήκος του γαστρεντερικού σωλήνα.» 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στα δευτερογενή λεµφικά όργανα θα πρέπει να αναφερθούν 

τα λεµφαγγεία και η σκωληκοειδής απόφυση που τονίζονται επιπρόσθετα 

στην Εικόνα 1.21 του σχολικού βιβλίου.  

«Η ανοσολογική απόκριση πραγµατοποιείται στα δευτερογενή λεµφικά 

όργανα.» 
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3. Σχολικό βιβλίο, σελίδα 36: «Η σύνδεση αντιγόνου – αντισώµατος έχει ως 

αποτέλεσµα … την ολοκληρωτική του καταστροφή.» 

Σχολικό βιβλίο, σελίδα 35: «Κάθε Β λεµφοκύτταρο διαθέτει υποδοχείς 

αντισώµατα … από τις οποίες παράγονται οι εξής κατηγορίες κυττάρων 

(τα πλασµατοκύτταρα και τα Β-λεµφοκύτταρα µνήµης)» 

 

 

ΘΕΜΑ 4o

Οι οργανισµοί που αντιστοιχούν στις θέσεις: 

1. ποώδη φυτά : παραγωγοί 

2. ποντίκια: καταναλωτές 1ης τάξης 

3. φίδια: καταναλωτές 2ης τάξης 

4. µύκητες και βακτήρια: αποικοδοµητές 

 

Η χηµική ένωση στις θέσεις Γ είναι το διοξείδιο του άνθρακα (CO2). 

Οι διαδικασίες : 

α: φωτοσύνθεση 

β: κυτταρική αναπνοή 

Η παρέµβαση του ανθρώπου στον κύκλο του άνθρακα περιλαµβάνει τη 

συστηµατική χρήση ορυκτών καυσίµων και την καταστροφή των δασών.  

Σχολικό βιβλίο σελ. 85: «Με τη Βιοµηχανική Επανάσταση … δυσάρεστες 

συνέπειες για το κλίµα του πλανήτη.» 

 
 


