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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΟ 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ 

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

 

ΘΕΜΑ 1ο 

Α. Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης 

και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

1. Τα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα είναι: 

α. ουδετερόφιλα 

β. μακροφάγα 

γ. λεμφοκύτταρα 

δ. το α και το β 

2. Το παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζει την παραγωγή των αντισωμάτων 

ενός οργανισμού ύστερα από την πρώτη έκθεση του οργανισμού σε ένα 

αντιγόνο. Τα κατασταλτικά Τ-λεμφοκύτταρα θα δράσουν τη χρονική 

στιγμή: 

 

α. t1 

β. t2 

γ. t3 

δ. t4 

3. Ο μικροοργανισμός που προκαλεί την ελονοσία είναι: 

α. το κουνούπι 



ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ  ́ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Β. ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ 

β. το πλασμώδιο 

γ. το τρυπανόσωμα 

δ. το τοξόπλασμα 

4. Στους ασθενείς που πάσχουν από τυφοειδή πυρετό χορηγείται πενικιλίνη. 

Η ασθένεια αυτή οφείλεται σε: 

α. πρωτόζωο 

β. μύκητα 

γ. βακτήριο 

δ. ιό 

5. Η αλληλουχία των αμινοξέων στα αντισώματα που παράχθηκαν ενάντια 

στο βακτήριο της σύφιλης και στο βακτήριο της χολέρας είναι ίδια: 

α. σε όλο το μήκος των βαριών τους αλυσίδων 

β. σε όλο το μήκος των ελαφριών τους αλυσίδων 

γ. στη μεταβλητή τους περιοχή 

δ. σε τμήματα τόσο των βαριών όσο και των ελαφριών τους αλυσίδων 

Μονάδες 15 

 

Β. Να γράψετε τον αριθμό της καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και 

δίπλα του τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρό-

ταση είναι λανθασμένη. 

1. Ένα βακτήριο μπορεί να διαθέτει μαστίγιο. 

2. Ένας ιός μπορεί να μολύνει ένα βακτήριο. 

3. Η ικανότητα του οργανισμού να παράγει τις ιντερφερόνες, το συμπλή-

ρωμα και την προπερδίνη αποτελεί μηχανισμό με τον οποίο επιτυγχάνεται 

η ανοσία του. 

4. Το εμβόλιο είναι τρόπος πρόληψης των μολύνσεων. 

5. Ο ιός HIV επηρεάζει αρνητικά την ικανότητα του ασθενή να πραγματοποιεί 

τόσο χυμική όσο και κυτταρική ανοσία. 

Μονάδες 10 

 

ΘΕΜΑ 2ο 

1. Να αναφέρετε τέσσερις ασθένειες που οφείλονται σε βακτήρια. 

Μονάδες 4 
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2. Ένα παθογόνο πρωτόζωο είναι η ιστολυτική αμοιβάδα. 

α. Ποιοι από τους κανόνες τις ατομικής ή δημόσιας υγιεινής πρέπει να τη-

ρούνται για την αποφυγή της μόλυνσης από το μικρόβιο αυτό; 

Μονάδες 6 

β. Ποιους μηχανισμούς μη ειδικής άμυνας διαθέτει ο ανθρώπινος οργανι-

σμός στους βλεννογόνους του για να εμποδίσει τη μόλυνση από την ιστο-

λυτική αμοιβάδα; 

Μονάδες 4 

 

3. Να δώσετε των ορισμό των αυτοάνοσων νοσημάτων. Ποια αυτοάνοσα νο-

σήματα γνωρίζετε; 

Μονάδες 5 

 

4. Σε ποιους κινδύνους εκτίθενται οι καπνιστές; Να εξηγήσετε που οφείλονται 

οι κίνδυνοι αυτοί. 

Μονάδες 6 

 

ΘΕΜΑ 3ο 

1. Να εξηγήσετε ποιος είναι ο ρόλος του ιδρώτα στη διατήρηση της ομοιόστα-

σης του ανθρώπινου οργανισμού. 

Μονάδες 6 

 

2. Να εξηγήσετε με ποιους τρόπους συμμετέχουν τα φαγοκύτταρα στη μη ει-

δική άμυνα του οργανισμού. 

Μονάδες 5 

 

3. Να αναφέρετε δύο περιπτώσεις ιών που μολύνουν νευρικά κύτταρα. 

Μονάδες 2 

 

4. Να αναφέρετε, χωρίς επιπλέον αιτιολόγηση τρεις περιπτώσεις κατά τις ο-

ποίες ένας άνθρωπος αποτελεί ξενιστή για έναν παθογόνο μικροοργανισμό, 

χωρίς να εκδηλώνει τα συμπτώματα της ασθένειας. 

Μονάδες 6 
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5. Να αναφέρετε, χωρίς να περιγράψετε τον τρόπο δράσης τους, ποιες αντι-

μκροβιακές ουσίες γνωρίζετε που δεν μπορούν να καταπολεμήσουν έναν 

παθογόνο μύκητα. 

Μονάδες 6 

 

ΘΕΜΑ 4ο 

Ένας άνθρωπος μολύνεται από το ίδιο παθογόνο βακτήριο δύο φορές. Στο διά-

γραμμα που ακολουθεί απεικονίζονται οι συγκεντρώσεις των αντιγόνων και των 

αντισωμάτων που μετρήθηκαν στον οργανισμό σε συνάρτηση με το χρόνο ύ-

στερα από την κάθε μόλυνση. 

 

1. Να εξηγήσετε τι παριστάνουν οι καμπύλες Α, Β και Γ στο παραπάνω διά-

γραμμα. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

Μονάδες 10 

 

2. Να αναφέρετε ποια είναι τα αποτελέσματα της σύνδεσης των αντισωμάτων 

με τα βακτήρια κατά τη διάρκεια της πρώτης μόλυνσης του οργανισμού από 

το μικρόβιο αυτό. 

Μονάδες 8 

 

3. Ποιες κατηγορίες Τ-λεμφοκυττάρων ενεργοποιήθηκαν για την καταπολέ-

μηση του βακτηρίου από τον άνθρωπο, ύστερα από τη δεύτερη μόλυνση 

του οργανισμού από το συγκεκριμένο βακτήριο; Να αιτιολογήσετε την απά-

ντησή σας 

Μονάδες 7 

 


