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Β1
Τν κεζνγεηαθό θιίκα ραξαθηεξίδεηαη από αιιεινδηαδνρή ελόο πγξνύ θαη
ζρεηηθά ήπηνπ ζεξκνθξαζηαθά ρεηκώλα κε έλα ζεξκό θαη μεξό θαινθαίξη πνπ
επλνεί ηελ εθδήισζε ηεο θσηηάο ιόγσ ησλ πςειώλ ζεξκνθξαζηώλ, ηεο
κεγάιεο μεξαζίαο θαη ηεο ζπζζώξεπζεο κε απνηθνδνκεκέλσλ μεξώλ θύιισλ
ζην έδαθνο.
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Β4
α.
Η ελεξγνπνίεζε ηνπ αλνζνβηνινγηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ νξγαληζκνύ από
παξάγνληεο πνπ ππάξρνπλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ, όπσο γηα παξάδεηγκα ζηα
ηξόθηκα ή ζηα θάξκαθα, θαη νη νπνίνη δελ είλαη παζνγόλνη ή γεληθώο
επηθίλδπλνη γηα ηελ πγεία νλνκάδεηαη αιιεξγία.
β.
Μηθξννξγαληζκνί ή κηθξόβηα ραξαθηεξίδνληαη εθείλνη νη νξγαληζκνί ηνπο
νπνίνπο δελ κπνξνύκε λα δηαθξίλνπκε κε γπκλό κάηη, γηαηί έρνπλ κέγεζνο
κηθξόηεξν από 0,1 mm
ΘΔΜΑ Γ
Γ1
Σην βηβιίν Η καηαγωγή ηοσ ανθρώποσ ν Κάξνινο Γαξβίλνο ππνζηήξηδε όηη ν
άλζξσπνο θαη ν πίζεθνο έρνπλ θνηλό πξόγνλν θαη όρη, όπσο πηζηεύεηαη
ιαλζαζκέλα, όηη ν άλζξσπν ο πξνέξρεηαη από ηνλ πίζεθν.
Γ2
Φπινγελεηηθό δέληξν 1
Γ3
Πνηθηινκνξθία – Φπζηθή επηινγή – Γελεηηθή απνκόλσζε
Γ4
Ο Κώζηαο πάζρεη από γξίπε θαη ν Γηάλλεο από βαθηεξηαθή ινίκσμε.
Σηελ πεξίπησζε ησλ ηώλ δξα έλαο επηπιένλ κεραληζκόο κε εηδηθήο άκπλαο.
Όηαλ θάπνηνο ηόο κνιύλεη έλα θύηηαξν, πξνθαιεί ηελ παξαγσγή εηδηθώλ
πξσηετλώλ, ησλ ηληεξθεξνλώλ.
Δπνκέλσο ν Κώζηαο πνπ παξνπζηάδεη πςειή ζπγθέληξσζε ηληεξθεξνλώλ ζα
πάζρεη από γξίπε, κηα αζζέλεηα πνπ νθείιεηαη ζε ηό.
Γ5
Τα ζπζηήκαηα ηνπ νξγαληζκνύ πνπ πξνζβάιινληαη πεξηζζόηεξν από ηελ
ππεξβνιηθή θαη ζπζηεκαηηθή ρξήζε αιθνόι είλαη ην λεπξνκπτθό, ην
γαζηξεληεξηθό θαη ην θαξδηαγγεηαθό ζύζηεκα. Μάιηζηα, όζν κεγαιύηεξε είλαη
ε πεξηεθηηθόηεηα ελόο νξγάλνπ ζε λεξό, ηόζν επθνιόηεξα δηαρέεηαη ην
νηλόπλεπκα θαη ηόζν πεξηζζόηεξν απμάλεηαη ε ζπγθέληξσζή ηνπ ζην όξγαλν
απηό, κε ζπλέπεηα λα πιήηηεηαη ζνβαξόηεξα από άιια όξγαλα πνπ έρνπλ
κηθξόηεξε πεξηεθηηθόηεηα ζε λεξό.
Ο εγθέθαινο, πνπ έρεη κεγάιε πεξηεθηηθόηεηα ζε λεξό, παξνπζηάδεη ηελ ηάζε
λα ζπγθεληξώλεη ην νηλόπλεπκα, αθόκε θαη αλ ε πνζόηεηα πνπ ζα
θαηαλαισζεί είλαη κηθξή.
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ΘΔΜΑ Γ
Γ1
Τξνθηθό πιέγκα 1:
Τξνθηθό πιέγκα 2:

3 αιπζίδεο
7 αιπζίδεο

Γ2
Πεύθν  πνληίθη  γεξάθη
Πεύθν  ζπνπξγίηεο  γεξάθη
Πεύθν  θάκπηα  ζπνπξγίηεο  γεξάθη
Γ3
Δπθνιόηεξα απνθαζηζηά ηελ ηζνξξνπία ηνπ: ην νηθνζύζηεκα Ι
Τν ραξαθηεξηζηηθό πνπ δηαθέξνπλ ηα δύν νηθνζπζηήκαηα είλαη : ε
πνηθηιόηεηα
Γ4
Νηηξηθά ηόληα
Γ5
α.
β.
γ.

1 θαηαλαισηέο 1εο ηάμεο
2 απνηθνδνκεηέο
δηνμείδην ηνπ άλζξαθα
Α: θσηνζύλζεζε
Β: θπηηαξηθή αλαπλνή
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