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 ΘΕΜΑ 1ο 
 

Α. Στις ερωτήσεις 1-5, να γράψετε στο τετράδιό σας 
τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα 
που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση . 
 
1)  Φωτοσύνθεση γίνεται: 

α. στα µιτοχόνδρια 
β. στους χλωροπλάστες 
γ. στον πυρήνα 
δ. στα λυσοσώµατα 

 Mονάδες 3 
 

2) Η εισαγωγή στα κύτταρα ουσιών µεγάλου 
 µοριακού βάρους, όπως είναι οι πρωτεϊνες, οι 

πολυσακχαρίτες, αλλά και µικροοργανισµοί,  
γίνεται µε : 
α. ενδοκύττωση 
β. ώσµωση 
γ. διάχυση 
δ. αντλία Κ+ - Να+ 

Μονάδες 3 
 3) Ο πυρήνας του κυττάρου: 

 α. περιέχει µιτοχόνδρια 
 β. περιβάλλεται από απλή στοιχειώδη µεµβράνη 
 γ. περιέχει ενδοπλασµατικό δίκτυο 
 δ. περιέχει χρωµατίνη 

 Μονάδες 3 



4) Το αγγελιοφόρο RNA (m - RNA):  
α. περιέχει στο µόριό του θυµίνη 
β. περιέχει στο µόριό του δεσοξυριβόζη 
γ. αποτελείται πάντα από δύο κλώνους 
νουκλεοτιδίων  
δ. µεταφέρει  τη  γενετική  πληροφορία  από το 
DNA στα ριβοσώµατα 

Μονάδες 3 
5) Στοιχείο διάκρισης ανάµεσα στα φυτικά και 

ζωϊκά κύτταρα αποτελεί : 
α. το κυτταρικό τοίχωµα 
β. το µιτοχόνδριο 
γ. το σύµπλεγµα Golgi 
δ. το ενδοπλασµατικό δίκτυο 

Μονάδες 3 
 

Β. Να γράψετε στο τετράδιό σας συµπληρωµένες τις 
παρακάτω προτάσεις : 
1) Το λείο ενδοπλασµατικό δίκτυο διαφέρει από 

το αδρό γιατί δεν φέρει ................................ 
Μονάδες 2 

2) Τα αµινοξέα συνδέονται µεταξύ τους µε 
.................. δεσµούς 

Μονάδες 2 
3) Τα µονοµερή των νουκλεϊνικών οξέων είναι τα 

................................. 
Μονάδες 2 

4) Οι κύριοι πολυσακχαρίτες των φυτών είναι  
  ............................. και .............................. 

Μονάδες 2 
5) Τα λυσοσώµατα περιέχουν ......................... 

ένζυµα. 
Μονάδες 2 



ΘΕΜΑ 2ο 
Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράµµατα της 

στήλης Ι και δίπλα σε κάθε γράµµα τον αριθµό 
της στήλης ΙΙ που του αντιστοιχεί . 

  
Ι ΙΙ 

α. γλυκογόνο 1.γενετικό υλικό 
β. ΑΤP 2. καταστροφή της τρισδιάστατης 

δοµής µιας πρωτεΐνης 
γ. πυρηνίσκος 3. πολυσακχαρίτης των ζωϊκών 

κυττάρων 
δ. µετουσίωση 4. ενεργειακό νόµισµα 
ε. DNA 5. σύνθεση r- RNA 
 6. κυστίδιο του κυτταροπλάσµατος

Μονάδες 15 
 

Β. Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις : 
1) Να αναφέρετε τα ονόµατα των οργανιδίων στα 

οποία παράγεται η απαραίτητη για τα κύτταρα 
ενέργεια.  

Μονάδες 2 
 

2) Ποιοι είναι οι δοµικοί λίθοι των πρωτεϊνών και 
ποιες πληροφορίες δίνει η τριτοταγής δοµή 
µιας πρωτεΐνης; 

Μονάδες 4 
 

3) Ποια είδη RNA υπάρχουν στο κύτταρο και 
ποιο από αυτά έχει δοµικό ρόλο; 

Μονάδες 4 



ΘΕΜΑ 3ο 
 
Α. Τα ένζυµα είναι οργανικοί καταλύτες που 

ελαττώνουν την ενέργεια ενεργοποίησης των 
αντιδράσεων του µεταβολισµού. 
1) Πώς επηρεάζεται η δραστικότητα των ενζύµων 

από τις µεταβολές της θερµοκρασίας; 
Μονάδες 5 

2) Να δώσετε ένα παράδειγµα µε το οποίο να 
φαίνεται ότι τα ένζυµα εµφανίζουν υψηλό 
βαθµό εξειδίκευσης. 

Μονάδες 5 
 

B. Όλα τα ευκαρυωτικά κύτταρα περιβάλλονται και 
διαµερισµατοποιούνται από µεµβράνες .  
1) Ποια είναι η διάταξη των φωσφολιπιδίων στη 

πλασµατική µεµβράνη; 
Μονάδες 5 

2) Πού οφείλεται η σταθερότητα της πλασµατικής 
µεµβράνης; 

Μονάδες 5 
3) Τι σηµαίνει ότι η πλασµατική µεµβράνη είναι 

εκλεκτικά  διαπερατή; 
Μονάδες 5 

ΘΕΜΑ 4ο 
 

 Ένα µόριο DNA αποτελείται από 20.000 
νουκλεοτίδια, από τα οποία 4.000 περιέχουν την 
αζωτούχο βάση αδενίνη (Α). 
α) Από πόσα νουκλεοτίδια αποτελείται η κάθε 

αλυσίδα αυτού του µορίου; 
 Μονάδες 5 



β) Να υπολογισθεί ο αριθµός των νουκλεοτιδίων 
του µορίου, που περιέχουν την αζωτούχο βάση 
γουανίνη (G). 

Μονάδες 10 
 
γ) Να υπολογισθεί ο συνολικός αριθµός των 

δεσµών υδρογόνου που συνδέουν τις 
συµπληρωµατικές βάσεις αυτού του µορίου. 

Μονάδες 10 
 


