Αθήνα, 23/5/2012

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ
ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

Σας αποστέλλουµε τις προτεινόµενες απαντήσεις που αφορούν τα θέµατα της
Βιολογίας Γενικής Παιδείας των Ηµερησίων Γενικών Λυκείων.
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ΘΕΜΑ: ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
Τετάρτη, 23 Μαΐου 2012
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ΘΕΜΑ Β
Β1.
Το µικρόβιο που προκαλεί την πολιοµυελίτιδα είναι ιός και προσβάλλει τα νευρικά
κύτταρα του νωτιαίου µυελού (Σελ. 18 του σχολικού βιβλίου).
Το εµβόλιο ενεργοποιεί τον ανοσοβιολογικό µηχανισµό για παραγωγή αντισωµάτων
και κυττάρων µνήµης.
Προκαλείται δευτερογενής ανοσοβιολογική απόκριση (Σελ. 39 του σχολικού βιβλίου).
Σχόλιο: ∆εν απαιτείται αναφορά στις επιµέρους κατηγορίες των λεµφοκυττάρων µνήµης.
Β2.
Η απάντηση βρίσκεται στη σελίδα 85 του σχολικού βιβλίου, από το κεφάλαιο
«Παρέµβαση του ανθρώπου στον κύκλο του άνθρακα» (Η υπέρµετρη καύση ορυκτών
καυσίµων σε συνδυασµό µε τη µείωση φωτοσυνθετικών οργανισµών, καταστροφή
δασών, κλπ).
Β3.
Η απάντηση βρίσκεται στη σελίδα 47 του σχολικού βιβλίου από «Ο HIV ανήκει…
λιποπρωτεϊνικής φύσης έλυτρο».
Β4.
Η απάντηση βρίσκεται στη σελίδα 47 του σχολικού βιβλίου από «Αυτές είναι: Ο
έλεγχος του αίµατος… σεξουαλική επαφή».

ΘΕΜΑ Γ
Γ1. Τα ζητούµενα στοιχεία βρίσκονται στις σελ. 126 και 129 του σχολ. βιβλίου:
Οι διαφορές των χαρακτηριστικών των δύο πληθυσµών δικαιολογούνται µε τη δράση
της φυσικής επιλογής. Τα άτοµα του αρχικού πληθυσµού δεν ήταν όµοια µεταξύ
τους αλλά υπήρχε ποικιλοµορφία σε ότι αφορά τα φυσικά χαρακτηριστικά τους. Οι
δύο οµάδες δέχτηκαν διαφορετικές περιβαλλοντικές πιέσεις. ∆εδοµένου ότι η δράση
της φυσικής επιλογής είναι τοπικά και χρονικά προσδιορισµένη, είναι δυνατόν ένα
χαρακτηριστικό που αποδεικνύεται προσαρµοστικό στη µία λίµνη να είναι άχρηστο ή
δυσµενές στην άλλη. Έτσι, η φυσική επιλογή έδρασε σε κάθε οµάδα επιλέγοντας τους
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οργανισµούς που έχουν κληρονοµήσει τα χαρακτηριστικά που τους βοήθησαν να
προσαρµοστούν καλύτερα στο δικό τους περιβάλλον, µε αποτέλεσµα να επιβιώνουν
περισσότερο ή/και να αφήνουν µεγαλύτερο αριθµό απογόνων σε σχέση µε τα άτοµα
µε τα λιγότερο ευνοϊκά χαρακτηριστικά για το συγκεκριµένο περιβάλλον. Έτσι, µε
την πάροδο του χρόνου οι δύο οµάδες απέκτησαν διαφορετικά χαρακτηριστικά.
Γ2. Το ζητούµενο βρίσκεται στη σελ. 126 του σχολικό βιβλίο «Συµπέρασµα 3: Τα
ευνοϊκά χαρακτηριστικά… στην εµφάνιση ενός νέου είδους». Ανάλογη και
πληρέστερη αναφορά αναφέρεται και σελ. 129 του σχολ. βιβλίου.
Γ3.
Απαραίτητα στοιχεία για την απάντηση αναφέρονται στη σελ. 73 του σχ. βιβλίου.
Το οικοσύστηµα της λίµνης Α χαρακτηρίζεται από µεγαλύτερη ποικιλοµορφία σε
σύγκριση µε το οικοσύστηµα της λίµνης Β, καθώς στο Α ζουν 15 είδη ψαριών ενώ στο
Β µόνο 3 είδη ψαριών. Επίσης, ζητούµενο αποτελεί «όσο µεγαλύτερη ποικιλότητα
έχει ένα οικοσύστηµα τόσο πιο ισορροπηµένο είναι…δεν απειλεί άµεσα τα είδη που
τρέφονται από αυτό».

ΘΕΜΑ ∆
∆1. Τα ζητούµενα στοιχεία αντλούνται από τις σελ. 108 και 109 του σχολ. βιβλίου.
Η καµπύλη Α απεικονίζει την ποσότητα των αποικοδοµητών. Η καµπύλη Β
απεικονίζει την ποσότητα του διαλυµένου οξυγόνου.
Τα απόβλητα που διοχετεύονται στο νερό του ποταµού περιέχουν παραπροϊόντα του
ανθρώπινου µεταβολισµού (περιττώµατα, σωµατικές εκκρίσεις) και διάφορες ουσίες
καθηµερινής χρήσης όπως απορρυπαντικά, προϊόντα καθαρισµού κ.α.. Στις
διαταραχές περιλαµβάνονται και η αύξηση του µικροβιακού φορτίου και το
φαινόµενο του ευτροφισµού. «Όσον αφορά το φαινόµενο αυτό…γίνεται ολοένα
µικρότερη».
Σχόλιο: ∆εν είναι απαραίτητη η αναφορά στη χρήση λιπασµάτων.
Σχόλιο: Οι δεδοµένες καµπύλες Α και Β που αναφέρονται στο φαινόµενο του
ευτροφισµού, δηµιουργούν ερωτηµατικά και παρερµηνείες καθώς δεν απεικονίζονται τα
επίπεδα των ποσοτήτων του οξυγόνου και των µικροοργανισµών πριν την απόρριψη των
λυµάτων ώστε να εκτιµηθούν αξιόπιστα οι µεταβολές. Επίσης, φαίνεται να µένει
σταθερή η µειωµένη ποσότητα οξυγόνου και η αυξηµένη ποσότητα µικροοργανισµών
όσο αυξάνεται η απόσταση από το σηµείο απόρριψης των λυµάτων, ενώ λογικά
αναµένεται η µείωση των ποσοτήτων των λυµάτων, άρα και η εξασθένιση του
φαινοµένου.
Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη βαθµολόγηση αυτού του θέµατος ώστε να
αξιολογηθεί συνολικά κάθε απάντηση ως προς την επαρκή ανάλυση του φαινοµένου
και τις αντίστοιχες ποσοτικές µεταβολές οξυγόνου και αποικοδοµητών καθώς δεν
ορίζονται από το διάγραµµα ούτε οι αρχικές τιµές ούτε η απόσταση. Συνεπώς δεν
στοιχειοθετείται µονοσήµαντη απάντηση.
∆2.
Τα ζητούµενα στοιχεία αντλούνται από τη 105 του σχολ. βιβλίου.
Η καµπύλη Α απεικονίζει τη µεταβολή της συγκέντρωσης των οξειδίων του αζώτου,
ενώ η καµπύλη Β απεικονίζει τη µεταβολή της συγκέντρωσης του όζοντος. «Στην
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ατµόσφαιρα της Αθήνας…όζον». Επειδή προηγείται χρονικά η παραγωγή των οξειδίων
του αζώτου, ως πρωτογενής ρύπος, η µεταβολή της συγκέντρωσής του απεικονίζεται
στην Α καµπύλη (µε µέγιστο περίπου στις 8 το πρωί). Ακολουθεί η αύξηση του
όζοντος ως δευτερογενής ρύπος (προϊόν αντίδρασης των πρωτογενών ρύπων) που
απεικονίζεται στην καµπύλη Β (µε µέγιστο περίπου της 16µµ).
∆3.
Το ζητούµενο βρίσκεται στη σελ. 105 του σχολ. βιβλίου «Τα οξείδια του αζώτου
προκαλούν καταστροφές…πρόκληση εµφυσήµατος».
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ
Τα θέµατα των Πανελληνίων Εξετάσεων 2012 στο µάθηµα της Βιολογίας Γενικής Παιδείας των
Ηµερησίων Λυκείων και Εσπερινών Λυκείων είχαν διαβαθµισµένη δυσκολία. Αναζητούσαν σε
ικανό βαθµό την κριτική προσέγγιση και τη σφαιρική γνώση των φαινοµένων, γεγονός θετικό.
Παράλληλα όµως, υπάρχουν ερωτήµατα που επιδέχονται διαφορετικής ερµηνείας των δεδοµένων µε
τον τρόπο που αυτά παρουσιάζονται. Το προηγούµενο απαιτεί την κατάλληλη στάση κατά τη
βαθµολόγηση των γραπτών. Όταν αναζητείται η ανάδειξη της κριτικής σκέψης των υποψηφίων θα
πρέπει, αφενός η διατύπωση των θεµάτων να είναι διδακτικά αξιόπιστη και προσεγµένη και
αφετέρου η αξιολόγηση να δέχεται ισότιµα κάθε τεκµηριωµένη ερµηνεία των δεδοµένων και όχι να
εξαντλείται στην τυπική παράθεση αποσπασµάτων του σχολικού βιβλίου. Επίσης, προϋποθέτει έναν
ανάλογο τρόπο διδασκαλίας των αντικειµένων.
Θεωρούµε ότι η παροχή σαφέστερων οδηγιών από την ΚΕΕ θα συµβάλει σηµαντικά στην
αντικειµενικότητα της βαθµολόγησης, καθώς και πάλι οι παρεχόµενες οδηγίες δεν είναι επαρκείς.

Ευχόµαστε καλή επιτυχία για τη συνέχεια
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΒ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
Έβρου 83, 115 27 Αµπελόκηποι / ΤΗΛ& FAX:210 5224632 /URL:http://www.pev.gr ,
e-mail: grammateia@gmail.com

5

