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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) 
ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΜΑΪΟΥ 2013  -  ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 

 

ΘΕΜΑ Α 
Να  γράψετε στο  τετράδιό  σας  τον  αριθμό  κάθε μίας από τις  παρακάτω  ημιτελείς  
προτάσεις  Α1  έως  Α5  και δίπλα  το  γράμμα  που αντιστοιχεί  στη  λέξη  ή  στη  φράση 
η  οποία  συμπληρώνει  σωστά  την ημιτελή  πρόταση.  

Α1. Η απομάκρυνση του  νερού μέσω  των στομάτων  των φύλλων ονομάζεται :  
 α . κυτταρική αναπνοή 
 β . επιδερμική  εξάτμιση  
 γ . διαπνοή  
 δ . φωτοσύνθεση  

Μονάδες  5 

Α2. Η ενέργεια , η  οποία  μεταφέρεται  από  ένα  κατώτερο  τροφικό  επίπεδο  στο 
αμέσως ανώτερό  του :  

 α . αυξάνεται  κατά 10% 
 β . ελαττώνεται  κατά 90% 
 γ . ελαττώνεται  κατά 10% 
 δ . αυξάνεται  κατά 90% 

Μονάδες  5 

Α3. Το  νόσημα  το οποίο  μπορεί  να αντιμετωπιστεί  με  αντιβιοτικά είναι :  
 α . η  γονόρροια  
 β . η  ηπατίτιδα  C 
 γ . η  πολιομυελίτιδα  
 δ . το  AIDS 

Μονάδες  5 

Α4. Καψίδιο διαθέτουν : 
 α . οι μύκητες  
 β . τα βακτήρια  
 γ . τα πρωτόζωα  
 δ . οι ιοί  

Μονάδες  5 
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Δ3. Σε  ποιες  περιπτώσεις  κατά  την  ταξινόμηση των  οργανισμών  χρησιμο-

ποιείται  το  τυπολογικό  κριτήριο;  
Μονάδες 8 

Δ4. Οι  πάπιες  έχουν τη  δυνατότητα  να  κολυμπάνε  στις  λίμνες ,  όπου  
συλλέγουν  την  τροφή  τους.  Στην  κολύμβηση  τις  βοηθούν  οι μεμβράνες  
που  διαθέτουν  ανάμεσα  στα  δάκτυλα  των  ποδιών  τους, τα  οποία  
χρησιμοποιούν  σαν  κουπιά .  Με  βάση  τη  θεωρία  του  Δαρβίνου  να 
ερμηνεύσετε  την επικράτηση  του  συγκεκριμένου  μορφολογικού  
χαρακτηριστικού στις πάπιες .  

Μονάδες 8  

Δ5. Τι  υποστηρίζει  η αρχή  της  χρήσης  και της  αχρησίας  των οργάνων  
σύμφωνα  με τη θεωρία του  Λαμάρκ ;  

Μονάδες  3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ  (για τους  εξεταζομένους) 
 

1. Στο  εξώφυλλο  του  τετραδίου  να  γράψετε  το  εξεταζόμενο  μάθημα.  Στο  
εσώφυλλο  πάνω-πάνω να  συμπληρώσετε  τα ατομικά στοιχεία μαθητή. Στην  
αρχή  των απαντήσεών  σας να  γράψετε  πάνω-πάνω  την ημερομηνία  και  το  
εξεταζόμενο  μάθημα .  Να  μην  αντιγράψετε τα  θέματα  στο  τετράδιο και  να  
μην  γράψετε  πουθενά  στις απαντήσεις σας το  όνομά σας .  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων 
αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα δεν 
θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. Κατά  την  αποχώρησή  σας  να  
παραδώσετε  μαζί  με  το τετράδιο και τα  φωτοαντίγραφα.  

3. Να  απαντήσετε  στο  τετράδιό  σας σε  όλα  τα  θέματα  μόνο  με  μπλε  ή  μόνο 
με  μαύρο στυλό  με  μελάνι  που  δεν  σβήνει .  Μολύβι  επιτρέπεται ,  μόνο  αν  το  
ζητάει  η εκφώνηση , και  ΜΟΝΟ  για πίνακες , διαγράμματα  κλπ.  

4. Κάθε απάντηση επιστημονικά  τεκμηριωμένη είναι  αποδεκτή.  
5. Διάρκεια  εξέτασης: τρεις  (3) ώρες μετά  τη διανομή των φωτοαντιγράφων.  
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : 10.30 π.μ.  
 

KΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ   
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
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