
ΘΕΜΑ 4

4.1 Συχνά παρατηρείται το φαινόμενο της δημιουργίας νέων βακτηριακών στελεχών με

ανθεκτικότητα σε ένα αντιβιοτικό. Σύμφωνα με τους ειδικούς, αυτό μπορεί να εξηγηθεί

από την τυχαία  εμφάνιση στα βακτήρια γονιδίων, που προσδίδουν ανθεκτικότητα στο

αντιβιοτικό.

α. Να ερμηνεύσετε με βάση τη θεωρία της φυσικής επιλογής το φαινόμενο της επιβίωσης

νέων βακτηριακών στελεχών με ανθεκτικότητα σε ένα αντιβιοτικό, όταν αυτά εκτίθενται σε

αυτό (μονάδες 6). 

β.  Να εξηγήσετε  γιατί  οι  ειδικοί  συμβουλεύουν  να  μην  παίρνουμε  άσκοπα  ή  για

παρατεταμένα χρονικά διαστήματα αντιβιοτικά (μονάδες 6).

Μονάδες 12

4.2 Στο παρακάτω τροφικό πλέγμα οι οργανισμοί 1,2, και 3 είναι παραγωγοί ενώ όλοι οι

άλλοι είναι καταναλωτές.

α. Να αναφέρετε σε ποιό τροφικό επίπεδο ανήκουν οι οργανισμοί 8 και 9 ( μονάδες 6).

β. Αν εξαφανιστεί ο οργανισμός 4 να εξηγήσετε πως μπορει να επηρεαστούν  αρχικά   οι

οργανισμοί  1,  7,  και  8  (μονάδες  3).  Πιστεύετε  ότι  η αλλαγή αυτή θα είναι  μόνιμη στο

οικοσύστημα (μονάδες 4);

                                                                                                                                               Μονάδες 13
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