ΑΡΧΕΙΟ: GI_V_VIO_0_14306
ΘΕΜΑ Β:
Ι. τθν ακόλουκθ εικόνα παρουςιάηονται ςχθματικά δφο χθμικζσ αντιδράςεισ. Να απαντιςετε ςτισ
ερωτιςεισ:

α) Πϊσ χαρακτθρίηονται τα χθμικά μόρια Α και Β; Πϊσ χαρακτθρίηεται θ χθμικι αντίδραςθ Γ και θ χθμικι
αντίδραςθ Δ;
β) Ποιο είναι το μόριο Χ και ποια είναι θ ςχζςθ του με τισ αντιδράςεισ Γ και Δ; (12μ)
ΙΙ. Ο δεςμόσ Ε που δθμιουργείται λόγω τθσ χθμικισ αντίδραςθσ Γ ςυναντάται κατά τθ δθμιουργία
βιομορίων που αποτελοφνται από πολυάρικμουσ δομικοφσ λίκουσ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:
α) Σι είδουσ χθμικόσ δεςμόσ είναι ο Ε και ποια είναι θ ςθμαςία του για τα μόρια Α;
β) Πϊσ ονομάηεται το μόριο που κα προκφψει από τθ ςυνζνωςθ πολυάρικμων μορίων Α;
γ) το μόριο που κα προκφψει εκτόσ από τον χθμικό δεςμό Ε είναι πικανό να προκφψουν και άλλοι
χθμικοί δεςμοί. Να αναφζρετε δφο από αυτοφσ και να εξθγιςετε τθ ςθμαςία τουσ. (13μ)
ΘΕΜΑ Δ:
τα ακόλουκα ςχιματα απεικονίηονται δφο κφτταρα.

I. Να ονομάςετε 3 δομζσ που υπάρχουν και ςτα δφο είδθ κυττάρων. Να ονομάςετε επίςθσ μια
δομι που ενϊ υπάρχει ςτα κφτταρα ενόσ πράςινου φφλλου, δεν υπάρχει ςτα κφτταρα τθσ ρίηασ του
κρεμμυδιοφ. Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. (12μ)
II. το φυτικό κφτταρο ςυνυπάρχουν δφο οργανίδια τα οποία διακζτουν γενετικό υλικό και τα οποία
ςχετίηονται λειτουργικά, ςτο πλαίςιο δφο βαςικϊν μεταβολικϊν διεργαςιϊν.
Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: α) Ποια είναι τα οργανίδια αυτά; β) Ποιεσ είναι αυτζσ οι μεταβολικζσ
διεργαςίεσ; γ) Να υποδείξετε ζνα προϊόν το οποίο παράγεται από κάκε οργανίδιο και αξιοποιείται από
το άλλο, κατά τισ διεργαςίεσ αυτζσ. Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. (13μ)
Επιμζλεια : Καλαμάσ Γιϊργοσ, Βιολόγοσ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:
ΘΔΜΑ Β:
Ι. α) Σα ιυνζα Α, πμο παναηηδνίγμκηαζ ςξ ιμκμιενή, εκχκμκηαζ ιεηαλφ ημοξ πνμξ
ζπδιαηζζιυ ημο ιμνίμο Β, πμο παναηηδνίγεηαζ ςξ δζιενέξ. Η πδιζηή ακηίδναζδ Γ έκςζδξ ηςκ
ιμκμιενχκ Α ιέζς ηδξ δδιζμονβίαξ μιμζμπμθζημφ δεζιμφ ηαθείηαζ ζοιπφηκςζδ, εκχ δ
πδιζηή ακηίδναζδ Γ δζάζπαζδξ ημο δζιενμφξ Β ηαθείηαζ οδνυθοζδ.
α) Σμ ιυνζμ Υ είκαζ ημ ιυνζμ κενμφ (Η2Ο) ημ μπμίμ πανάβεηαζ ηαηά ηζξ ακηζδνάζεζξ
ζοιπφηκςζδξ απυ έκα άημιμ οδνμβυκμο (Η) πμο πάκεζ ημ έκα ιμκμιενέξ ηαζ ιζα
οδνμλοθμιάδα (ΟΗ) πμο πάκεζ ημ άθθμ. Ακηζεέηςξ, ηαηά ηζξ ακηζδνάζεζξ οδνυθοζδξ
πνμζηίεεηαζ έκα ιυνζμ κενμφ.
ΙΙ. α) Ο πδιζηυξ δεζιυξ Δ είκαζ έκαξ μιμζμπμθζηυξ δεζιυξ. Ο δεζιυξ αοηυξ είκαζ μ πζμ
δζαδεδμιέκμξ δεζιυξ ζηδκ έιαζα φθδ, θυβς ηδξ ζηαεενυηδηάξ ημο.
α) Σμ ιυνζμ πμο εα πνμηφρεζ απυ ηδ ζοκέκςζδ πμθοάνζειςκ ιμνίςκ Α ηαθείηαζ ιαηνμιυνζμ
(πμθοιενέξ).
β) ημ ιυνζμ πμο εα πνμηφρεζ εηηυξ απυ ημκ πδιζηυ δεζιυ Δ είκαζ πζεακυ κα πνμηφρμοκ ηαζ
άθθμζ δεζιμί μζ μπμίμζ δεκ είκαζ μιμζμπμθζημί. Σέημζμζ είκαζ, βζα πανάδεζβια, μζ δεζιμί
οδνμβυκμο, μζ δοκάιεζξ Van der Waals, μζ οδνυθμαμζ δεζιμί, η.ά.. Οζ δεζιμί αοημί, παν' υθμ
πμο δε ζοιιεηέπμοκ ζηδ ζοκέκςζδ ηςκ ιμκμιενχκ, παίγμοκ ζδιακηζηυ νυθμ ζηδκ ηεθζηή
δζαιυνθςζδ ηςκ ιαηνμιμνίςκ.

ΘΔΜΑ Γ:
I. Σνεζξ δμιέξ πμο οπάνπμοκ ηαζ ζηα δφμ είδδ ηοηηάνςκ είκαζ μ πονήκαξ, ηα ιζημπυκδνζα ηαζ
ημ εκδμπθαζιαηζηυ δίηηομ.
Μζα δμιή πμο εκχ οπάνπεζ ζηα ηφηηανα εκυξ πνάζζκμο θφθθμο, δεκ οπάνπεζ ζηα ηφηηανα
ηδξ νίγαξ ημο ηνειιοδζμφ είκαζ μζ πθςνμπθάζηεξ, μζ μπμίμζ οπάνπμοκ ιυκμ ζηα ηφηηανα ηςκ
πνάζζκςκ ηιδιάηςκ ηςκ θοηχκ, μπυηε δεκ απακηχκηαζ ζηζξ νίγεξ ηαεχξ δε θςημζοκεέημοκ.

II. α) Σα δφμ μνβακίδζα είκαζ μζ πθςνμπθάζηεξ ηαζ ηα ιζημπυκδνζα.
α) Οζ δφμ ααζζηέξ ιεηααμθζηέξ δζενβαζίεξ είκαζ δ θςημζφκεεζδ ηαζ δ ηοηηανζηή ακαπκμή,
ακηίζημζπα.

Επιμζλεια : Καλαμάσ Γιϊργοσ, Βιολόγοσ

β) Η ζζμννμπία ακάιεζα ζ' αοηέξ ηζξ δφμ δζαδζηαζίεξ δζαηδνεί ηδκ ζζμννμπία ακάιεζα ζημ
δζμλείδζμ ημο άκεναηα ηαζ ζημ μλοβυκμ. Σμ δζμλείδζμ ημο άκεναηα πμο πανάβεηαζ ζηα
ιζημπυκδνζα απυ ηδκ ηοηηανζηή ακαπκμή πνδζζιμπμζείηαζ απυ ημοξ πθςνμπθάζηεξ βζα ηδ
θςημζφκεεζδ. Ακηίζημζπα ημ μλοβυκμ πμο πανάβεηαζ ζημοξ πθςνμπθάζηεξ ηαηά ηδ
θςημζφκεεζδ, πνδζζιμπμζείηαζ απυ ηα ιζημπυκδνζα βζα ηδκ ηοηηανζηή ακαπκμή.

Επιμζλεια : Καλαμάσ Γιϊργοσ, Βιολόγοσ

ΑΡΧΕΙΟ: GI_V_VIO_0_14351
ΘΕΜΑ Β:
Ι. τα κφτταρα υπάρχει ποικιλία χθμικϊν ςτοιχείων, όπωσ και ποικιλία ςτισ ποςότθτεσ και ςτισ
αναλογίεσ με τισ οποίεσ ςυναντϊνται τα ςτοιχεία αυτά.
α) Ποια είναι τα κφρια ςτοιχεία που ςυνιςτοφν τα μακρομόρια ενόσ κυττάρου. ε ποιο ποςοςτό
ςυμμετζχουν ςτθ δομι του; Ποια ςτοιχεία ονομάηονται ιχνοςτοιχεία; (4μ)
β) Δυο βαςικζσ ιδιότθτεσ που πρζπει να διακρίνουν τα μακρομόρια είναι θ ςτακερότθτα και θ
ποικιλομορφία. Να εξθγιςετε για ποιο λόγο τα μακρομόρια πρζπει να πλθροφν τισ παραπάνω
προχποκζςεισ. (4μ)
γ) Να αναφζρετε δφο ιδιότθτεσ των κφριων χθμικϊν ςτοιχείων, που ςυνιςτοφν τα μακρομόρια, οι οποίεσ
ςυμβάλλουν ςτθν ςτακερότθτα και ςτθν ποικιλομορφία των μορίων αυτϊν. (4μ)
ΙΙ. Πολλοί βιολόγοι αναφζρουν ότι «θ χθμεία τθσ ηωισ είναι υγρι» για να τονίςουν τθ ςθμαςία του
νεροφ ςτθ λειτουργία των βιολογικϊν ςυςτθμάτων. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:
α) Να αναφζρετε τρεισ διαφορετικοφσ ρόλουσ του νεροφ ςτθ ηωι των κυττάρων; (6μ)
β) Σο νερό ςυμμετζχει, με τθ βοικεια εξειδικευμζνων ενηφμων και ςε μια ςθμαντικι αντίδραςθ
διάςπαςθσ μακρομορίων ςτα μονομερι τουσ. Πϊσ ονομάηεται αυτι θ αντίδραςθ και πϊσ ονομάηονται τα
ζνηυμα που τθν καταλφουν; ε ποια οργανίδια των κυττάρων υπάρχουν τα ζνηυμα αυτά; Σι κα μποροφςε
να ςυμβεί ςτο κφτταρο, αν τα οργανίδια αυτά απελευκζρωναν ςε ενεργό μορφι τα ζνηυμα περιζχουν;
(7μ)
ΘΕΜΑ Δ:
τθν εικόνα που ακολουκεί παρουςιάηεται ζνα τυπικό ηωικό κφτταρο. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:
Ι. Πϊσ ονομάηονται τα οργανίδια 1 και 2; Να αναφζρετε ςυνοπτικά τον βιολογικό τουσ ρόλο. (12μ)
ΙΙ. Μια ουςία που παράχκθκε ςτο οργανίδιο 1, ακολουκϊντασ τθ γραμμι που δείχνει το βζλοσ, μπικε
ςτο οργανίδιο 2, χωρίσ να περάςει μζςα από κάποιο άλλο κυτταρικό οργανίδιο, ι κάποια μορφι πόρου.
Πόςεσ διπλοςτιβάδεσ φωςφολιπιδίων διζςχιςε κατά τθ διαδρομι τθσ αυτι; Να αιτιολογιςετε τθν
απάντθςι ςασ. (13 μ)

Επιμζλεια : Καλαμάσ Γιϊργοσ, Βιολόγοσ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ:
ΘΔΜΑ Β:
Ι. α) Σα ηφνζα ζημζπεία πμο ζοκζζημφκ ηα ιαηνμιυνζα εκυξ ηοηηάνμο είκαζ μ άκεναηαξ, ημ
οδνμβυκμ, ημ μλοβυκμ ηαζ ημ άγςημ. οιιεηέπμοκ ζηδ δμιή ημο ζε πμζμζηυ 96% η.α.. Σα
ζπκμζημζπεία είκαζ ιζα ζεζνά πδιζηχκ ζημζπείςκ, βζα πανάδεζβια μ ζίδδνμξ ηαζ ημ ζχδζμ, πμο,
ακ ηαζ ζε ιζηνυ πμζμζηυ, είκαζ απαναίηδηα βζα ζδιακηζηέξ θεζημονβίεξ ηςκ μνβακζζιχκ.
α) Γομ ααζζηέξ ζδζυηδηεξ πμο πνέπεζ κα δζαηνίκμοκ ηα ιαηνμιυνζα είκαζ δ ζηαεενυηδηα ηαζ δ
πμζηζθμιμνθία. ηαεενυηδηα, βζα κα ιπμνμφκ κα ζοιιεηέπμοκ ζηδ δδιζμονβία ζηαεενχκ
δμιχκ, πμο είκαζ απαναίηδηεξ ζημοξ μνβακζζιμφξ, ηαζ πμζηζθμιμνθία, βζα κα ελαζθαθίγμοκ
ηδ ιεβάθδ πμζηζθία θεζημονβζχκ ηαζ ιμνθμθμβζηχκ παναηηδνζζηζηχκ, πμο είκαζ ζοκοθαζιέκδ
ιε ημ θαζκυιεκμ ηδξ γςήξ.
β) ηδ ζηαεενυηδηα ηςκ ιαηνμιμνίςκ ζοιαάθθεζ ημ βεβμκυξ υηζ ηα άημια ηαεεκυξ απυ ηα
ηέζζενα ζημζπεία πμο επζηναημφκ ζηδ δμιή ημοξ (C, Η, Ο, Ν), έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα κα
παίνκμοκ ιένμξ ζημ ζπδιαηζζιυ μιμζμπμθζηχκ δεζιχκ. Οζ δεζιμί αοημί δδιζμονβμφκηαζ
ηυζμ ιεηαλφ αηυιςκ ημο ίδζμο ζημζπείμο υζμ ηαζ ιεηαλφ αηυιςκ δζαθμνεηζηχκ ζημζπείςκ απυ
αοηά ηα ηέζζενα. Δίκαζ δεζιμί πμθφ ζζπονμί ηαζ αοηυ ελαζθαθίγεζ ηδ ζηαεενυηδηα ηςκ ιμνίςκ
αοηχκ.
ηδκ πμζηζθμιμνθία ηςκ ιαηνμιμνίςκ ζοιαάθθεζ ημ βεβμκυξ υηζ, ακ ελαζνέζμοιε ημ
οδνμβυκμ, ηαεέκα απυ ηα οπυθμζπα ηνία ζημζπεία ιπμνεί κα ζοκδέεηαζ, ιε απθμφξ ή ηαζ
πμθθαπθμφξ δεζιμφξ, ιε πενζζζυηενα απυ έκα άημια ημο ίδζμο ή δζαθμνεηζηχκ ζημζπείςκ.
Σμ άημιμ ημο άκεναηα, βζα πανάδεζβια, ιπμνεί κα εκςεεί ιε ηέζζενα άθθα άημια άκεναηα
ηαζ κα ζπδιαηίζεζ αθοζίδεξ απθέξ ή ιε δζαηθαδχζεζξ. Μπμνεί υιςξ κα εκςεεί ηαζ ιε άημια
άθθςκ ζημζπείςκ. Τπάνπεζ έηζζ δ δοκαηυηδηα δδιζμονβίαξ ιζαξ ιεβάθδξ πμζηζθίαξ ιμνίςκ.

ΙΙ. α) Ο νυθμξ ημο κενμφ ζηδ γςή ηςκ ηοηηάνςκ είκαζ πμθφ ζδιακηζηυξ. Σα ηφηηανα γμοκ είηε
άιεζα (αιμζαάδα) είηε έιιεζα (ακενχπζκμ ηφηηανμ) ζε οδαηζηυ πενζαάθθμκ. Απυ αοηυ
ακηθμφκ υθα ηα απαναίηδηα ζοζηαηζηά βζα ηδκ επζαίςζή ημοξ ηαζ ζ' αοηυ εηηνίκμοκ
πανάβςβα ημο ιεηααμθζζιμφ ημοξ. Καζ ημ εζςηενζηυ πενζαάθθμκ ημοξ υιςξ είκαζ επίζδξ
οδαηζηυ. Σμ 80% ηςκ ζοζηαηζηχκ ημοξ απμηεθείηαζ απυ κενυ. Δπζπνμζεέηςξ, ημ κενυ
επζηνέπεζ ηδ ιεηαηίκδζδ ηςκ πδιζηχκ μοζζχκ ζημ εζςηενζηυ ημο ηοηηάνμο ηαζ δζεοημθφκεζ
έηζζ ηδκ επαθή δζαθμνεηζηχκ μοζζχκ, επζηνέπμκηαξ έηζζ ηδκ πναβιαημπμίδζδ ηςκ
ακηζδνάζεςκ πμο απαζημφκ μζ δζάθμνεξ δναζηδνζυηδηεξ ημο ηοηηάνμο, εκχ πανάθθδθα
ζοιιεηέπεζ ηαζ ημ ίδζμ ζε ηάπμζεξ αζμθμβζηέξ ακηζδνάζεζξ.
Επιμζλεια : Καλαμάσ Γιϊργοσ, Βιολόγοσ

α) Η δζάζπαζδ ηςκ ιαηνμιμνίςκ ζηα ιμκμιενή ημοξ βίκεηαζ ιε ηδκ πνμζεήηδ κενμφ ηαζ
μκμιάγεηαζ οδνυθοζδ ηαζ ηα έκγοια πμο ηδκ ηαηαθφμοκ μκμιάγμκηαζ υδρολυτικά ένζυμα. Σα
οδνμθοηζηά έκγοια πενζέπμκηαζ ζηα θοζμζχιαηα. Ακ ηα δναζηζηυηαηα αοηά έκγοια δε
ανίζημκηακ ζημ εζςηενζηυ ηςκ θοζμζςιάηςκ, αθθά ήηακ απεθεοεενχκμκηακ ζε εκενβυ
ιμνθή ζημ ηοηηανυπθαζια, ηυηε βνήβμνα εα δζαζπμφζακ ηαζ ηα ζοζηαηζηά ημο ίδζμο ημο
ηοηηάνμο, μπυηε εα ημ ηαηέζηνεθακ.

ΘΔΜΑ Γ:
Ι. Σμ μνβακίδζμ 1 είκαζ μ πονήκαξ. Ο νυθμξ ημο πονήκα βζα ηδ γςή ηςκ ηοηηάνςκ είκαζ
ζδιακηζηυξ, αθμφ:
α. Φοθάζζεζ ημ βεκεηζηυ οθζηυ (DNA), ημ μπμίμ ηαεμνίγεζ ηζξ ζδζυηδηεξ ημο ηοηηάνμο, ηαζ ηαη'
επέηηαζδ ημο μνβακζζιμφ, ηαζ εθέβπεζ υθεξ μζ ηοηηανζηέξ δναζηδνζυηδηεξ,
α. Δίκαζ ημ μνβακίδζμ ζημ μπμίμ δζπθαζζάγεηαζ ημ βεκεηζηυ οθζηυ, ιε ηνυπμ πμο ελαζθαθίγεζ ηδ
ιεηααίααζδ ηςκ βεκεηζηχκ πθδνμθμνζχκ, ακαθθμίςηςκ, απυ ηφηηανμ ζε ηφηηανμ αθθά ηαζ
απυ βεκζά ζε βεκζά,
β. Δίκαζ ημ μνβακίδζμ ζημ εζςηενζηυ ημο μπμίμο ζοκηίεεκηαζ ηα δζάθμνα είδδ RNA απυ
βεκεηζηέξ πθδνμθμνίεξ πμο θένεζ ημ DNA.
Σμ μνβακίδζμ 2 είκαζ ημ ιζημπυκδνζμ. Δίκαζ ηα μνβακίδζα ζηα μπμία βίκεηαζ ιεηαηνμπή ηδξ
εκένβεζαξ ζε ιμνθή πμο κα ιπμνεί κα αλζμπμζδεεί βζα ηζξ δζάθμνεξ θεζημονβίεξ ημο ηοηηάνμο.

ΙΙ. Η μοζία δζέζπζζε 4 δζπθμζηζαάδεξ θςζθμθζπζδίςκ, ηαεχξ ηυζμ μ πονήκαξ υζμ ηαζ ηα
ιζημπυκδνζα πενζαάθθμκηαζ απυ δζπθή ζημζπεζχδδ ιειανάκδ. Άνα δ μοζία δζέζπζζε πνχηα ηζξ
δφμ δζπθμζηζαάδεξ θςζθμθζπζδίςκ ημο πονήκα ηαζ έπεζηα ηζξ δφμ δζπθμζηζαάδεξ
θςζθμθζπζδίςκ ημο ιζημπμκδνίμο.

Επιμζλεια : Καλαμάσ Γιϊργοσ, Βιολόγοσ

ΑΡΧΕΙΟ: GI_V_VIO_0_14360
ΘΕΜΑ Β:
Η εικόνα απεικονίηει τμιμα μιασ δομισ του κυττάρου.

I. Πϊσ ονομάηεται θ κυτταρικι δομι που απεικονίηεται ςτθν εικόνα; Οι αρικμοί: Ι, ΙΙ, και ΙΙΙ
επιςθμαίνουν μόρια που ςυμμετζχουν ςτθν καταςκευι τθσ εικονιηόμενθσ κυτταρικισ δομισ. Ποιο
μόριο αντιςτοιχεί ςε κακζνα από τουσ αρικμοφσ: Ι, ΙΙ, και ΙΙΙ; Ποια χαρακτθριςτικά ζχει το μόριο ΙΙΙ,
ϊςτε να προςδίδει ςτακερότθτα ςτθν εικονιηόμενθ κυτταρικι δομι; (12μ)
II. Να αναφζρετε δφο λειτουργίεσ αυτισ τθσ δομισ. Ποιοσ είναι ο ρόλοσ των μορίων ΙΙ; Για τθν
λειτουργικότθτα τθσ δομισ ζχει μεγάλθ ςθμαςία θ διατιρθςθ τθσ ρευςτότθτάσ τθσ. Να ονομάςετε
ζνα μόριο που ςυμβάλλει ςτθ ρευςτότθτα τθσ δομισ. (13μ)
ΘΕΜΑ Δ
Σο μεγαλφτερο μζροσ των πρωτεϊνϊν που προςλαμβάνουμε με τθν τροφι μασ διαςπάται ςτο
λεπτό ζντερο από τισ πρωτεάςεσ, τα ειδικά ζνηυμα που εκκρίνει το πάγκρεασ. τθν εικόνα
αναπαρίςταται ζνα παγκρεατικό κφτταρο.

Ι) Να ονομάςετε τα οργανίδια Ι, ΙΙ και να προςδιορίςετε τθ λειτουργία τουσ. (12μ)
ΙΙ) Να ονομάςετε τισ δομζσ ΙΙΙ, IV και να προςδιορίςετε τθ λειτουργία τουσ. Να περιγράψετε τθν
πορεία που κα ακολουκιςουν οι πρωτεάςεσ από τθ ςτιγμι τθσ ςφνκεςθσ τουσ ζωσ τθν εξαγωγι
τουσ από το κφτταρο. (13μ)

Επιμζλεια : Καλαμάσ Γιϊργοσ, Βιολόγοσ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ:
ΘΔΜΑ Β:
I. Η ηοηηανζηή δμιή πμο απεζημκίγεηαζ ζηδκ εζηυκα είκαζ δ πθαζιαηζηή ιειανάκδ. Οζ ανζειμί:
Ι, ΙΙ, ηαζ ΙΙΙ ακηζζημζπμφκ ζε οδαηάκεναηεξ, πνςηεΐκεξ ηαζ θςζθμθζπίδζα, ακηίζημζπα.
Σα θςζθμθζπίδζα (ιυνζα ΙΙΙ) ειθακίγμοκ έκα ζδζαίηενμ παναηηδνζζηζηυ ζε ζπέζδ ιε ημ κενυ. Η
ηεθαθή ημο ιμνίμο ημοξ είκαζ οδνυθζθδ, εκχ ακηίεεηα δ μονά ημο ιμνίμο ημοξ είκαζ
οδνυθμαδ. ηα ηφηηανα, επεζδή ηαζ ημ ελςηενζηυ ηαζ ημ εζςηενζηυ ημοξ πενζαάθθμκ είκαζ
οδαηζηυ, ηα θςζθμθζπίδζα αοευνιδηα ζοβηνμημφκ δζπθμζηζαάδα. Οζ οδνυθζθεξ ηεθαθέξ ημοξ
ζηνέθμκηαζ πνμξ ημ οδαηζηυ ελςηοηηάνζμ ηαζ εκδμηοηηάνζμ πενζαάθθμκ, εκχ μζ οδνυθμαεξ
μονέξ ημοξ «ηνφαμκηαζ» ζημ εζςηενζηυ ηδξ δζπθμζηζαάδαξ. Η «επζεοιία» ημο οδνυθμαμο
ιένμοξ ηςκ θςζθμθζπζδίςκ κα απμθεφβεζ μπςζδήπμηε ημ κενυ ηάκεζ ηα ιυνζα αοηά κα
έθημκηαζ ηαζ κα πνμζεββίγμοκ ζηεκά ημ έκα ιε ημ άθθμ. Δπμιέκςξ, οπάνπμοκ ζζπονέξ έθλεζξ
ιεηαλφ ηςκ οδνυθζθςκ ηιδιάηςκ ηαζ ημ κενμφ ηαζ ηςκ οδνυθμαςκ ηιδιάηςκ ιεηαλφ ημοξ.
Γδιζμονβείηαζ έηζζ ιζα ζηαεενή δμιή. Η ζδζυηδηα αοηή είκαζ ζδιακηζηή βζα ηδ ζοβηνυηδζδ ηαζ
ηδ θεζημονβζηυηδηα ηςκ ιειανακχκ ημο ηοηηάνμο, ηςκ μπμίςκ ηφνζμ δμιζηυ ζοζηαηζηυ είκαζ
ηα θςζθμθζπίδζα.

II. Η πθαζιαηζηή ιειανάκδ, πένακ ημο νυθμο ηδξ ζηδκ μνζμεέηδζδ ημο ηοηηάνμο,
ζοιιεηέπμοκ ζε άθθεξ ηοηηανζηέξ θεζημονβίεξ, υπςξ είκαζ:
Ο έθεβπμξ ημο είδμοξ ηςκ μοζζχκ πμο εζζένπμκηαζ ή ελένπμκηαζ απυ ημ ηφηηανμ.
Η οπμδμπή ηαζ δ ενιδκεία ιδκοιάηςκ απυ ημ πενζαάθθμκ ημο ηοηηάνμο.
ε υηζ αθμνά ημ νυθμ ηςκ πνςηεσκχκ ηδξ ιειανάκδξ (ιυνζα ΙΙ), άθθεξ απυ αοηέξ απμηεθμφκ
δμιζηά ζοζηαηζηά ηδξ ηαζ άθθεξ έπμοκ θεζημονβζηυ νυθμ. Δθέβπμοκ, βζα πανάδεζβια, ηδκ
είζμδμ ή έλμδμ μοζζχκ, δέπμκηαζ ηαζ ιεηααζαάγμοκ ζημ εζςηενζηυ ημο ηοηηάνμο ιδκφιαηα
απυ ημ πενζαάθθμκ η.ά.
ηδ δζαηήνδζδ ηδξ νεοζηυηδηαξ ηςκ ιειανακχκ ζδιακηζηυ νυθμ παίγεζ δ πμθδζηενυθδ, έκα
ζηενμεζδέξ πμο πανειαάθθεηαζ ιεηαλφ ηςκ θςζθμθζπζδίςκ.
ΘΔΜΑ Γ
Ι) Σμ μνβακίδζμ 1 είκαζ ημ ζφιπθεβια Golgi. Δίκαζ ημ μνβακίδζμ πμο ζοβηεκηνχκεζ ηαζ
ηνμπμπμζεί ηζξ πνςηεΐκεξ πμο πανάβμκηαζ ζημ αδνυ εκδμπθαζιαηζηυ δίηηομ.
Σμ μνβακίδζμ 2 είκαζ ημ ιζημπυκδνζμ. Δίκαζ ηα μνβακίδζα ζηα μπμία βίκεηαζ ιεηαηνμπή ηδξ
εκένβεζαξ ζε ιμνθή πμο κα ιπμνεί κα αλζμπμζδεεί βζα ηζξ δζάθμνεξ θεζημονβίεξ ημο ηοηηάνμο.
Επιμζλεια : Καλαμάσ Γιϊργοσ, Βιολόγοσ

ΙΙ) Η δμιή ΙΙΙ είκαζ μ πονδκζηυξ πυνμξ. Οζ πονδκζημί πυνμζ παίγμοκ ζδιακηζηυ νυθμ ζηδκ
επζημζκςκία ημο πονήκα ιε ημ ηοηηανυπθαζια, βζαηί εθέβπμοκ ηα ιαηνμιυνζα πμο
ακηαθθάζζμκηαζ ιεηαλφ ημοξ.
Η δμιή IV είκαζ ημ νζαυζςια. ηα νζαμζχιαηα βίκεηαζ δ πνςηεσκμζφκεεζδ.
Η πμνεία πμο εα αημθμοεήζμοκ μζ πνςηεάζεξ απυ ηδ ζηζβιή ηδξ ζφκεεζδξ ημοξ έςξ ηδκ
ελαβςβή ημοξ απυ ημ ηφηηανμ είκαζ δ αηυθμοεδ:
1. φκεεζδ ηςκ πμθοπεπηζδζηχκ αθοζίδςκ ηςκ πνςηεαζχκ ζηα νζαμζχιαηα
2. Δίζμδμξ ζημ εζςηενζηυ ηςκ αβςβχκ ημο ΑΔΓ υπμο εκδέπεηαζ κα οπμζημφκ
ηνμπμπμζήζεζξ.
3. Μεηαθμνά ηςκ πνςηεαζχκ απυ ημ εκδμπθαζιαηζηυ δίηηομ πνμξ ημ ζφιπθεβια Golgi,
είηε ιέζς ηδξ θοζζηήξ ζφκδεζδξ ηςκ ιειανακχκ ηςκ δφμ μνβακζδίςκ είηε ιε ηδ
αμήεεζα ηοζηζδίςκ. ηδ δεφηενδ πενίπηςζδ, πμο είκαζ ηαζ δ ζοκδεέζηενδ, μζ
πνςηεΐκεξ πμο έπμοκ παναπεεί ζηα νζαμζχιαηα ημο αδνμφ εκδμπθαζιαηζημφ δζηηφμο
ζοβηεκηνχκμκηαζ ηαζ ηθείκμκηαζ ζε ηοζηίδζα, ηα μπμία απμηυπημκηαζ απυ ημ αδνυ
εκδμπθαζιαηζηυ δίηηομ ηαζ ζοβπςκεφμκηαζ ιε ηζξ ιειανάκεξ ημο ζοιπθέβιαημξ Golgi.
4. Σεθζηή πδιζηή επελενβαζία ηςκ πνςηεαζχκ.
5. Οζ πνςηεάζεξ «παηεηάνμκηαζ» ηαζ πάθζ ζε ηοζηίδζα.
6. Δλςηφηηςζδ: ηα ηοζηίδζα πνμζεββίγμοκ ηδκ πθαζιαηζηή ιειανάκδ ηαζ πενζαάθθμκηαζ
απυ αοηήκ. ηδ ζοκέπεζα δ ιειανάκδ πενζζθίββεηαζ ζημ ζοβηεηνζιέκμ ζδιείμ ηαζ
απεθεοεενχκεζ πνμξ ηδκ ελςηενζηή πθεονά ημο ηοηηάνμο ηζξ πνςηεάζεξ.

Επιμζλεια : Καλαμάσ Γιϊργοσ, Βιολόγοσ

ΑΡΧΕΙΟ: GI_V_VIO_0_14363
ΘΕΜΑ Β:
Ι. Είκοςι επτά χθμικά ςτοιχεία είναι απαραίτθτα για τθ ηωι. Σα τζςςερα από αυτά τα ςτοιχεία είναι τα
επικρατζςτερα ςτουσ οργανιςμοφσ.
α) Ποια είναι τα τζςςερα ςτοιχεία, που ςυμμετζχουν ςε ςθμαντικό βακμό ςτθ ςφνκεςθ των πρωτεϊνϊν;
(4μ)
β) Να τοποκετιςετε ςτθ ςωςτι ςειρά από το μικρότερο προσ το μεγαλφτερο ςε μζγεκοσ, τα παρακάτω:
αμινοξφ, άηωτο, τριπεπτίδιο, πρωτεΐνθ, αμινομάδα. (4μ)
γ) Να αναφζρετε αναλυτικά τα τμιματα, από τα οποία αποτελείται ζνα αμινοξφ. (4μ)
ΙΙ. Οι υδατάνκρακεσ διακρίνονται ςε μονοςακχαρίτεσ, διςακχαρίτεσ και πολυςακχαρίτεσ.
α) Να περιγράψετε το ρόλο τθσ ςυμπφκνωςθσ και τθσ υδρόλυςθσ ςτθ ςχζςθ μεταξφ μονοςακχαριτϊν,
διςακχαριτϊν και πολυςακχαριτϊν. (6μ)
β) Να ονομάςετε τον δομικό πολυςακχαρίτθ του κυτταρικοφ τοιχϊματοσ ενόσ φυτικοφ κυττάρου. (1μ)
γ) Ζνασ μφκθτασ, ζνα ηωικό κφτταρο και ζνα φυτικό κφτταρο αποκθκεφουν μόρια γλυκόηθσ. Με ποια
μορφι τα αποκθκεφει το κακζνα από αυτά; (6μ)
ΘΕΜΑ Δ:
Σο μοντζλο που δεχόμαςτε ςιμερα για τθ δομι και λειτουργία τθσ πλαςματικισ μεμβράνθσ είναι αυτό
του «ρευςτοφ μωςαϊκοφ».
Ι) Να ςχεδιάςετε τθ δομι τθσ πλαςματικισ μεμβράνθσ ςφμφωνα με αυτό το μοντζλο, προςκζτοντασ
τζςςερισ τουλάχιςτον ενδείξεισ. (12μ)
ΙΙ) Να εξθγιςετε πϊσ οι υδρόφοβεσ και οι υδρόφιλεσ ομάδεσ των φωςφολιπιδίων ςυμβάλλουν ςτθ
διατιρθςθ ςτακερισ τθσ δομισ τθσ πλαςματικισ μεμβράνθσ; (13μ)

Επιμζλεια : Καλαμάσ Γιϊργοσ, Βιολόγοσ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ:
ΘΔΜΑ Β:
Ι. α) Σα ηέζζενα ζημζπεία, πμο ζοιιεηέπμοκ ζε ζδιακηζηυ ααειυ ζηδ ζφκεεζδ ηςκ
πνςηεσκχκ, είκαζ μ άκεναηαξ, ημ οδνμβυκμ, ημ μλοβυκμ ηαζ ημ άγςημ (C, H,O, N).
α) H ζεζνά απυ ημ ιζηνυηενμ πνμξ ημ ιεβαθφηενμ ζε ιέβεεμξ είκαζ δ ελήξ: άγςημ, αιζκμιάδα,
αιζκμλφ, ηνζπεπηίδζμ, πνςηεΐκδ.
β) Σμ ιυνζμ ηςκ αιζκμλέςκ απμηεθείηαζ απυ δφμ ηιήιαηα, έκα ζηαεενυ ηαζ έκα ιεηααθδηυ. Σμ
ζηαεενυ απμηεθείηαζ απυ έκα άημιμ οδνμβυκμο, ιζα αιζκμιάδα ηαζ ιζα ηαναμλοθμιάδα,
εκςιέκα ζε έκα ημζκυ άημιμ άκεναηα, εκχ ημ ιεηααθδηυ απμηεθείηαζ απυ ηδκ πθεονζηή
μιάδα. Η μιάδα αοηή έπεζ δζαθμνεηζηή πδιζηή δμιή βζα ηάεε αιζκμλφ.

ΙΙ. α) Οζ δζζαηπανίηεξ πνμηφπημοκ απυ ηδ ζοκέκςζδ δφμ ιμκμζαηπανζηχκ ιε μιμζμπμθζηυ
δεζιυ ιέζς ιζαξ ακηίδναζδξ ζοιπφηκςζδξ. Ακηίζημζπα, μζ πμθοζαηπανίηεξ πνμηφπημοκ
απυ ηδ ζοκέκςζδ πμθθχκ ιμνίςκ ιμκμζαηπανζηχκ ιε μιμζμπμθζημφξ δεζιμφξ ιέζς
ακηζδνάζεςκ ζοιπφηκςζδξ. Η δζάζπαζδ ηςκ δζζαηπανζηχκ ηαζ ηςκ πμθοζαηπανζηχκ ζε
ιμκμζαηπανίηεξ ή ιμκμζαηπανίηεξ ηαζ δζζαηπανίηεξ, ακηίζημζπα, βίκεηαζ ιε ηδκ πνμζεήηδ
κενμφ ιε ακηζδνάζεζξ οδνυθοζδξ.
α) Ο δμιζηυξ πμθοζαηπανίηδξ ημο ηοηηανζημφ ημζπχιαημξ εκυξ θοηζημφ ηοηηάνμο είκαζ δ
ηοηηανίκδ, έκα πμθοιενέξ ηδξ βθοηυγδξ.
β) Έκαξ ιφηδηαξ ηαζ έκα γςζηυ ηφηηανμ απμεδηεφμοκ ιυνζα βθοηυγδξ ιε ηδ ιμνθή
βθοημβυκμο, εκχ ημ θοηζηυ ηφηηανμ ιε ηδ ιμνθή αιφθμο.

Επιμζλεια : Καλαμάσ Γιϊργοσ, Βιολόγοσ

ΘΔΜΑ Γ
Ι) Γμιή ηδξ πθαζιαηζηήξ ιειανάκδξ

ΙΙ) Σα θςζθμθζπίδζα ειθακίγμοκ έκα ζδζαίηενμ παναηηδνζζηζηυ ζε ζπέζδ ιε ημ κενυ. Η ηεθαθή
ημο ιμνίμο ημοξ είκαζ οδνυθζθδ, εκχ ακηίεεηα δ μονά ημο ιμνίμο ημοξ είκαζ οδνυθμαδ. ηα
ηφηηανα, επεζδή ηαζ ημ ελςηενζηυ ηαζ ημ εζςηενζηυ ημοξ πενζαάθθμκ είκαζ οδαηζηυ, ηα
θςζθμθζπίδζα αοευνιδηα ζοβηνμημφκ δζπθμζηζαάδα. Οζ οδνυθζθεξ ηεθαθέξ ημοξ ζηνέθμκηαζ
πνμξ ημ οδαηζηυ ελςηοηηάνζμ ηαζ εκδμηοηηάνζμ πενζαάθθμκ, εκχ μζ οδνυθμαεξ μονέξ ημοξ
«ηνφαμκηαζ» ζημ εζςηενζηυ ηδξ δζπθμζηζαάδαξ. Η «επζεοιία» ημο οδνυθμαμο ιένμοξ ηςκ
θςζθμθζπζδίςκ κα απμθεφβεζ μπςζδήπμηε ημ κενυ ηάκεζ ηα ιυνζα αοηά κα έθημκηαζ ηαζ κα
πνμζεββίγμοκ ζηεκά ημ έκα ιε ημ άθθμ. Δπμιέκςξ, οπάνπμοκ ζζπονέξ έθλεζξ ιεηαλφ ηςκ
οδνυθζθςκ ηιδιάηςκ ηαζ ημ κενμφ ηαζ ηςκ οδνυθμαςκ ηιδιάηςκ ιεηαλφ ημοξ. Γδιζμονβείηαζ
έηζζ ιζα ζηαεενή δμιή. Η ζδζυηδηα αοηή είκαζ ζδιακηζηή βζα ηδ ζοβηνυηδζδ ηαζ ηδ
θεζημονβζηυηδηα ηςκ ιειανακχκ ημο ηοηηάνμο, ηςκ μπμίςκ ηφνζμ δμιζηυ ζοζηαηζηυ είκαζ ηα
θςζθμθζπίδζα.

Επιμζλεια : Καλαμάσ Γιϊργοσ, Βιολόγοσ

ΑΡΧΕΙΟ: GI_V_VIO_0_14364
ΘΕΜΑ Β:
Ι. το φλοιό τθσ Γθσ απαντϊνται 92 χθμικά ςτοιχεία. Από αυτά τα είκοςι επτά είναι απαραίτθτα για τθ
ηωι.
α) Ποια είναι τα πζντε χθμικά ςτοιχεία, που ςυμμετζχουν ςτθ ςφνκεςθ των νουκλεϊκϊν οξζων; (5μ)
β) Να τοποκετιςετε ςτθ ςωςτι ςειρά, από το μικρότερο προσ το μεγαλφτερο ςε μζγεκοσ, τα παρακάτω:
άνκρακασ, νουκλεοτίδιο, αηωτοφχοσ βάςθ, νουκλεϊκό οξφ. (4μ)
γ) Να αναφζρετε τρία διαφορετικά μόρια από τθ ςφνδεςθ των οποίων ςχθματίηεται ζνα νουκλεοτίδιο.
(3μ)
ΙΙ. Σα μιτοχόνδρια ανικουν ςε μια ευρφτερθ κατθγορία οργανιδίων που μετατρζπουν τθν ενζργεια
που προςλαμβάνουν τα κφτταρα ςε αξιοποιιςιμθ μορφι.
α) Να ςχεδιάςετε ζνα μιτοχόνδριο επιςθμαίνοντασ με ςχετικζσ ενδείξεισ 4 χαρακτθριςτικά τθσ
καταςκευισ του. (3μ+4μ)
β) ε ποιο από τα χαρακτθριςτικά που επιςθμάνατε ςτο α. ερϊτθμα υπάρχει ο απαραίτθτοσ εξοπλιςμόσ,
ϊςτε το μιτοχόνδριο να ζχει ςχετικι γενετικι αυτοδυναμία; Ποια χθμικά μόρια και ποιεσ δομζσ που
ςυμπεριλαμβάνονται ςτον εξοπλιςμό αυτόν, επιτρζπουν τθν ςχετικι γενετικι αυτοδυναμία του
μιτοχονδρίου; (4μ)
γ) Για ποιεσ βιολογικζσ διαδικαςίεσ είναι ικανό τα μιτοχόνδριο, χάρθ ςτθ ςχετικι γενετικι αυτοδυναμία
του; (2μ)
ΘΕΜΑ Δ:
Χθμικά ςτοιχεία, μικρά μόρια αλλά και μεγάλα μόρια αποτελοφν ςυςτατικά του κυττάρου και
ςυνεπϊσ ςυμμετζχουν ςτθν καταςκευι των δομϊν του και επθρεάηουν τισ λειτουργίεσ του.
Ι. Να εξθγιςετε ςυνοπτικά τθ ςθμαςία που ζχουν για το κφτταρο ο Άνκρακασ, το Νερό, τα Άλατα και τα
Φωςφολιπίδια. (12μ)
ΙΙ. Η βηνινγηθή ιεηηνπξγία ησλ καθξνκνξίσλ απνξξέεη από ηε δνκή ηνπο. Με βάζε ηελ αξρή απηή, λα
εμεγήζεηε γηαηί ε κνξθή κηαο πξσηεΐλεο θαζνξίδεη ηε ιεηηνπξγία ηεο, θάλνληαο ρξήζε ελόο ζρεηηθνύ
παξαδείγκαηνο. Να αλαθέξεηε δύν ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί ε κνξθή ηεο
πξσηεΐλεο, ώζηε ην κόξην λα πάςεη λα είλαη ιεηηνπξγηθό. (13μ)

Επιμζλεια : Καλαμάσ Γιϊργοσ, Βιολόγοσ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ:
ΘΔΜΑ Β:
Ι. α) Σα πέκηε πδιζηά ζημζπεία, πμο ζοιιεηέπμοκ ζηδ ζφκεεζδ ηςκ κμοηθεσηχκ μλέςκ, είκαζ μ
άκεναηαξ, ημ οδνμβυκμ, ημ μλοβυκμ, ημ άγςημ ηαζ μ θχζθμνμξ (C, H, O, N, P).
α) Η ζεζνά, απυ ημ ιζηνυηενμ πνμξ ημ ιεβαθφηενμ ζε ιέβεεμξ, είκαζ δ ελήξ: άκεναηαξ,
αγςημφπμξ αάζδ, κμοηθεμηίδζμ, κμοηθεσηυ μλφ.
β) Σα κμοηθεμηίδζα πνμένπμκηαζ απυ ηδ ζφκδεζδ, ιε μιμζμπμθζηυ δεζιυ, ηνζχκ δζαθμνεηζηχκ
ιμνίςκ. Μζαξ πεκηυγδξ (ζάηπανμ ιε πέκηε άημια άκεναηα), εκυξ ιμνίμο θςζθμνζημφ μλέμξ
ηαζ ιζαξ μνβακζηήξ αγςημφπμο αάζδξ.
ΙΙ. α) Γμιή ιζημπμκδνίμο

α) ηδ ιήηνα ημο ιζημπμκδνίμο οπάνπμοκ DNA, έκγοια ηαζ νζαμζχιαηα. Σα μνβακίδζα
δδθαδή αοηά δζαεέημοκ ημκ απαναίηδημ ελμπθζζιυ, πμο ημοξ ελαζθαθίγεζ ιζα ζπεηζηή
βεκεηζηή αοημδοκαιία.
β) Υάνδ ζηδ ζπεηζηή βεκεηζηή αοημδοκαιία ημοξ ηα ιζημπυκδνζα ιπμνμφκ κα πανάβμοκ
μνζζιέκεξ πνςηεΐκεξ ηαζ κα δζπθαζζάγμκηαζ ακελάνηδηα απυ ημ δζπθαζζαζιυ ημο ηοηηάνμο.
ΘΔΜΑ Γ:
Ι. Άκεναηαξ: ζηεθεηυξ υθςκ ηςκ μνβακζηχκ εκχζεςκ ηαζ ηαη΄ επέηηαζδ ηςκ ιαηνμιμνίςκ
ημο ηοηηάνμο, πμο είκαζ οπεφεοκα βζα ηδ δμιή ηαζ ηδ θεζημονβία ημο.
Νενυ: ηα ηφηηανα ακηθμφκ απυ ημ οδάηζκμ πενζαάθθμκ ημοξ ηαζ ζ' αοηυ εηηνίκμοκ πανάβςβα
ημο ιεηααμθζζιμφ ημοξ. Δπζπνμζεέηςξ, ημ κενυ είκαζ μ δζαθφηδξ ηςκ πδιζηχκ μοζζχκ ζημ
εζςηενζηυ ημο ηοηηάνμο ηαζ ζοιιεηέπεζ ζε ηάπμζεξ αζμθμβζηέξ ακηζδνάζεζξ.
Άθαηα: ιαγί ιε ηα μλέα ηαζ ηζξ αάζεζξ, πανά ημ υηζ ανίζημκηαζ ζε ιζηνή ζοβηέκηνςζδ ιέζα
ζημ ηφηηανμ, έπμοκ ιμκαδζηή ζδιαζία βζα ηδ γςή. Αοηυ μθείθεηαζ ζημ υηζ δζαηδνμφκ ζηαεενυ
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ημ νΗ ζημ εζςηενζηυ ημο ηοηηάνμο ηαζ αμδεμφκ κα βίκμκηαζ ζςζηά μζ δζάθμνεξ ηοηηανζηέξ
θεζημονβίεξ.
Φςζθμθζπίδζα: θυβς ηδξ ζδζαίηενδξ δμιήξ ημοξ (οδνυθζθδ ηεθαθή ηαζ οδνυθμαδ μονά)
ζοιαάθθμοκ ζηδ ζοβηνυηδζδ ιειανακχκ ημο ηοηηάνμο ηαζ ζηδκ ελαζθάθζζδ ηδξ
θεζημονβζηυηδηάξ ημοξ.
ΙΙ. Η ηνζζδζάζηαηδ δμιή ιζαξ πνςηεΐκδξ ηαεμνίγεζ ηδ θεζημονβία πμο αοηή εηηεθεί.
Αοηυ θαίκεηαζ απυ ηζξ ζοκέπεζεξ ηδξ έηεεζδξ ηδξ ζε αηναίεξ ηζιέξ εενιμηναζίαξ ή νΗ. Συηε δ
πνςηεΐκδ οθίζηαηαζ αοηυ πμο μκμιάγμοιε ιεημοζίςζδ. πάγμοκ δδθαδή μζ δεζιμί πμο
έπμοκ ακαπηοπεεί ιεηαλφ ηςκ πθεονζηχκ μιάδςκ, ηαηαζηνέθεηαζ δ ηνζζδζάζηαηδ δμιή ηδξ
ηαζ δ πνςηεΐκδ πάκεζ ηδ θεζημονβζηυηδηά ηδξ.
Υαναηηδνζζηζηυ πανάδεζβια απμηεθεί δ αθθαβή ηδξ οθήξ ημο αζπναδζμφ ημο ααβμφ ηαηά ηδ
εένιακζδ. Απυ δζαοβέξ δζάθοια πνςηεσκζηχκ ιμνίςκ, βίκεηαζ θεοηυ, αδζαθακέξ ηαζ
ζοιπαβέξ. Αοηυ μθείθεηαζ ζημ υηζ δ πνςηεΐκδ πμο πενζέπεζ (αθαμοιίκδ) ιεημοζζχκεηαζ. '
αοηή ηδκ ηαηάζηαζδ είκαζ ειθακέξ υηζ δεκ ιπμνεί κα επζηεθέζεζ πθέμκ ηδ θεζημονβία βζα ηδκ
μπμία οπάνπεζ ςξ ζοζηαηζηυ ημο ααβμφ.

Επιμζλεια : Καλαμάσ Γιϊργοσ, Βιολόγοσ

ΑΡΧΕΙΟ: GI_V_VIO_0_14366
ΘΕΜΑ Β:
I. Σα μονομερι των πρωτεϊνϊν είναι τα αμινοξζα. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:
α) Ποιεσ είναι οι ςτακερζσ χθμικζσ ομάδεσ που δομοφν κάκε αμινοξφ; (3μ)
β) Πόςα είναι τα διαφορετικά είδθ μεταβλθτισ ομάδασ των αμινοξζων τα οποία ςυμμετζχουν ςτθ
ςφνκεςθ των πρωτεϊνϊν; Να εξθγιςετε γιατί θ φπαρξθ διαφορετικϊν ειδϊν μεταβλθτϊν ομάδων
είναι ςθμαντικι για τθν εκτζλεςθ του βιολογικοφ ρόλου των πρωτεϊνϊν. (6μ)
γ) Να δείξετε ςχθματικά πϊσ ςυνδζονται δφο αμινοξζα μεταξφ τουσ για να ςχθματίςουν ζνα
διπεπτίδιο. Ποιο άλλο μόριο παράγεται κατά το ςχθματιςμό ενόσ διπεπτιδίου; (3μ)
ΙΙ. Η δομι κάκε οργανιδίου, κακϊσ και το είδοσ των μορίων του είναι αλλθλζνδετα με τισ
λειτουργίεσ που το οργανίδιο αυτό επιτελεί. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:
α) ε ποια κυτταρικά οργανίδια των ευκαρυωτικϊν κυττάρων υπάρχει: το DNA, ο πυρθνίςκοσ, θ
χλωροφφλλθ, ζνα υδρολυτικό ζνηυμο; (6μ)
β) Να αναφζρετε από ζνα κυτταρικό οργανίδιο ςτο οποίο γίνεται παραγωγι:
Γλυκόηθσ,
ΑΣΡ,
mRNA,
Οξυγόνου,
Λιπιδίων,
rRNA,
Διοξειδίου του άνκρακα. (7μ)

ΘΕΜΑ Δ:
το ςχιμα εικονίηεται ζνα μεγάλο κφτταρο και 8 μικρά των οποίων ο ςυνολικόσ όγκοσ τουσ είναι
ίςοσ με τον όγκο του μεγάλου. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:

Ι. Σο μεγάλο ι τα μικρά κφτταρα (που ςυνολικά ζχουν τον όγκο του μεγάλου) ζχει μεγαλφτερθ
επιφάνεια ςε ςχζςθ με τον όγκο του; Ζνα από τα μικρά κφτταρα ι το μεγάλο ζχουν ευνοϊκότερεσ
διαςτάςεισ για τθ διεκπεραίωςθ των λειτουργιϊν τουσ; Να αιτιολογιςετε τισ απαντιςεισ ςασ. (12μ)
ΙΙ. Πολλά μιτοχόνδρια αφοφ αποκτιςουν ζνα κρίςιμο μζγεκοσ, ςυνικωσ διαιροφνται. Να εξθγιςετε
γιατί ςυμβαίνει αυτό, με βάςθ τθ ςχζςθ επιφάνειασ-όγκου που διαπιςτϊςατε ςτο προθγοφμενο
ερϊτθμα. ε ποια μόρια και κυτταρικζσ δομζσ οφείλεται θ ικανότθτα των μιτοχονδρίων να
διαιροφνται ανεξάρτθτα από το κφτταρο; (13μ)

Επιμζλεια : Καλαμάσ Γιϊργοσ, Βιολόγοσ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ:
ΘΔΜΑ Β:
Ι. α) Σμ ιυνζμ ηςκ αιζκμλέςκ απμηεθείηαζ απυ δφμ ηιήιαηα, έκα ζηαεενυ ηαζ έκα ιεηααθδηυ.
Σμ ζηαεενυ απμηεθείηαζ απυ έκα άημιμ οδνμβυκμο, ιζα αιζκμιάδα ηαζ ιζα ηαναμλοθμιάδα,
εκςιέκα ζε έκα ημζκυ άημιμ άκεναηα, εκχ ημ ιεηααθδηυ απμηεθείηαζ απυ ηδκ πθεονζηή
μιάδα. Η μιάδα αοηή έπεζ δζαθμνεηζηή πδιζηή δμιή βζα ηάεε αιζκμλφ.

α) Σα δζαθμνεηζηά είδδ ιεηααθδηήξ μιάδαξ, δδθαδή πθεονζηήξ μιάδαξ ηςκ αιζκμλέςκ, ηα
μπμία ζοιιεηέπμοκ ζηδ ζφκεεζδ ηςκ πνςηεσκχκ, είκαζ 20. Η φπανλδ δζαθμνεηζηχκ εζδχκ
ιεηααθδηχκ μιάδςκ είκαζ ζδιακηζηή δζυηζ επζηνέπεζ ηδ ζφκεεζδ πνςηεσκχκ ιε πμθθμφξ
δζαθμνεηζημφξ ζοκδοαζιμφξ αιζκμλέςκ. Σα δζαθμνεηζηά πνςηεσκζηά ιυνζα πμο πνμηφπημοκ
είκαζ επανηή βζα ηδκ ηέθεζδ ηςκ πμζηίθςκ δζαθμνεηζηχκ ηοηηανζηχκ θεζημονβζχκ ιε ηζξ μπμίεξ
είκαζ επζθμνηζζιέκεξ μζ πνςηεΐκεξ. O ιεηααμθζζιυξ, μ πμθθαπθαζζαζιυξ ηαζ υθεξ μζ άθθεξ
θεζημονβίεξ ηςκ ηοηηάνςκ, ηαζ ηαη' επέηηαζδ ηςκ μνβακζζιχκ, ζηδνίγμκηαζ ζηδ δνάζδ ηςκ
εηπθδηηζηχκ αοηχκ «ιμνζαηχκ ενβαθείςκ».
β) Η έκςζδ δφμ αιζκμλέςκ βίκεηαζ ιε ιζα ακηίδναζδ ζοιπφηκςζδξ ιεηαλφ ηδξ
ηαναμλοθμιάδαξ ημο εκυξ ηαζ ηδξ αιζκμιάδαξ ημο άθθμο. Απμηέθεζια αοηήξ ηδξ έκςζδξ
είκαζ έκα δζπεπηίδζμ. Καηά ημ ζπδιαηζζιυ ημο δζπεπηζδίμο πανάβεηαζ ηαζ έκα ιυνζμ κενμφ.

Επιμζλεια : Καλαμάσ Γιϊργοσ, Βιολόγοσ

ΙΙ. α) Σα μνβακίδζα ζηα μπμία εκημπίγμκηαζ ηα αηυθμοεα είκαζ:
DNA: πονήκαξ, ιζημπυκδνζα, πθςνμπθάζηεξ
Πονδκίζημξ: πονήκαξ
Υθςνμθφθθδ: πθςνμπθάζηεξ
Τδνμθοηζηυ έκγοιμ: θοζυζςια
α) Σα ηοηηανζηά μνβακίδζα ζηα μπμία πανάβμκηαζ ηα αηυθμοεα είκαζ:
Γθοηυγδ - πθςνμπθάζηεξ,
ΑΣΡ - ιζημπυκδνζα,
mRNA - πονήκαξ,
Ολοβυκμο - πθςνμπθάζηεξ,
Λζπζδίςκ – θείμ εκδμπθαζιαηζηυ δίηηομ,
rRNA - πονδκίζημξ,
Γζμλεζδίμο ημο άκεναηα - ιζημπυκδνζα.

ΘΔΜΑ Γ:
Ι. Σα ιζηνά ηφηηανα (πμο ζοκμθζηά έπμοκ ημκ υβημ ημο ιεβάθμο) έπμοκ ιεβαθφηενδ επζθάκεζα
ζε ζπέζδ ιε ημκ υβημ ημοξ. Σζξ εοκμσηυηενεξ δζαζηάζεζξ βζα ηδ δζεηπεναίςζδ ηςκ θεζημονβζχκ
ημοξ έπμοκ ηα ιζηνά ηφηηανα, δζυηζ υζμ ιεβαθφηενδ είκαζ δ επζθάκεζα ημο ηοηηάνμο ηυζμ
Επιμζλεια : Καλαμάσ Γιϊργοσ, Βιολόγοσ

ιεβαθφηενδ είκαζ ηαζ δ δοκαηυηδηα ακηαθθαβήξ μοζζχκ ιε ημ πενζαάθθμκ ηαζ επζπθέμκ υζμ
ιζηνυηενμξ είκαζ μ υβημξ ημο ηυζμ ηαπφηενα βίκεηαζ δ ιεηααίααζδ ηςκ ιδκοιάηςκ απυ ημ
ελςηενζηυ ζημ εζςηενζηυ ημο ηοηηάνμο, αθθά ηαζ ζημ εζςηενζηυ ιεηαλφ ηςκ δζαθμνεηζηχκ
πενζμπχκ ημο. Δπμιέκςξ, ημ αέθηζζημ ζπήια ηςκ ηοηηάνςκ είκαζ ηέημζμ, χζηε αοηά κα έπμοκ
ιζηνυ υβημ ηαζ ζοβπνυκςξ ηδ ιεβαθφηενδ δοκαηή επζθάκεζα πμο ακηζζημζπεί ζημκ υβημ αοηυ.
Έηζζ ζηακμπμζμφκ ηαοηυπνμκα ηαζ ηζξ δφμ πνμτπμεέζεζξ: ιεβάθδ επζθάκεζα βζα άκεηεξ
ακηαθθαβέξ μοζζχκ ηαζ οπμδμπή ιδκοιάηςκ, ηαζ ιζηνυ υβημ βζα έβηαζνδ ιεηααίααζδ ηςκ
ιδκοιάηςκ ζημ εζςηενζηυ ημο ηοηηάνμο.
ΙΙ. Πμθθά ιζημπυκδνζα αθμφ απμηηήζμοκ έκα ηνίζζιμ ιέβεεμξ, ζοκήεςξ δζαζνμφκηαζ βζα κα
αολήζμοκ ημ θυβμ ηδξ επζθάκεζαξ πνμξ ημκ υβημ. Αοηυ εα ημοξ επζηνέρεζ, υπςξ ακαθένεδηε
ηαζ ζημ πνμδβμφιεκμ ενχηδια κα ζηακμπμζμφκ ηαοηυπνμκα ηαζ ηζξ δφμ πνμτπμεέζεζξ:
ιεβάθδ επζθάκεζα βζα άκεηεξ ακηαθθαβέξ μοζζχκ ηαζ οπμδμπή ιδκοιάηςκ απυ ημ
ηοηηανυπθαζια, ηαζ ιζηνυ υβημ βζα έβηαζνδ ιεηααίααζδ ηςκ ιδκοιάηςκ ζημ εζςηενζηυ ημο
ιζημπμκδνίμο.
Σα ιζημπυκδνζα έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα κα δζαζνμφκηαζ ακελάνηδηα απυ ημ ηφηηανμ, θυβς ηδξ
πανμοζίαξ DNA, εκγφιςκ ηαζ νζαμζςιάηςκ ζηδ ιήηνα ημοξ. Σα μνβακίδζα δδθαδή αοηά
δζαεέημοκ ημκ απαναίηδημ ελμπθζζιυ, πμο ημοξ ελαζθαθίγεζ ιζα ζπεηζηή βεκεηζηή
αοημδοκαιία.

Επιμζλεια : Καλαμάσ Γιϊργοσ, Βιολόγοσ

ΑΡΧΕΙΟ: GI_V_VIO_0_14367
ΘΕΜΑ Β:
Ι. Μελετϊντασ τθ Βιολογία ζχετε διαπιςτϊςει: α) ότι όλοι οι οργανιςμοί αποτελοφνται από το ίδιο
είδοσ χθμικϊν μορίων και β) ότι τα μακρομόρια ειδικά, ζχουν δομι που εξυπθρετεί τθ βιολογικι
λειτουργία τουσ.
α) Να ονομάςετε τα 4 βαςικά είδθ μακρομορίων που υπάρχουν ςε όλουσ τουσ οργανιςμοφσ. Πϊσ μπορεί
να εξθγθκεί το γεγονόσ ότι όλοι οι οργανιςμοί, παρά τθ μεγάλθ ποικιλία τουσ, χρθςιμοποιοφν τα ίδια
είδθ μακρομορίων; (6μ)
β) Να παρακζςετε ζνα παράδειγμα από τα μακρομόρια των κυτταρικϊν μεμβρανϊν με το οποίο να
αποδεικνφεται ότι ο βιολογικόσ ρόλοσ του μακρομορίου που επιλζξατε οφείλεται ςτθ δομι του. (6μ)
ΙΙ. Μια κατθγορία ενϊςεων μεγάλου μοριακοφ βάρουσ ςτα κφτταρα είναι τα λιπίδια.
α) Να περιγράψετε το ρόλο τθσ ςυμπφκνωςθσ και το ρόλο τθσ υδρόλυςθσ ςτθ ςχζςθ μεταξφ λιπαρϊν
οξζων, γλυκερόλθσ και τριγλυκεριδίων. (8μ)
β) ε ποιεσ κατθγορίεσ διακρίνονται τα ουδζτερα λίπθ; Αν ζνα ουδζτερο λίποσ ςτθ ςυνικθ κερμοκραςία
παραμζνει ςτθν υγρι κατάςταςθ, ςε ποιο ςυμπζραςμα οδθγείςτε για τθ χθμικι ςφςταςι του; Να
αναφζρετε 2 ρόλουσ των λιπϊν ςτουσ οργανιςμοφσ. (5μ)
ΘΕΜΑ Δ:
Σα λευκά αιμοςφαίρια είναι κφτταρα που ςυμμετζχουν ςτθν άμυνα του οργανιςμοφ μασ, ενϊ τα
μυϊκά κφτταρα ςυμμετζχουν ςτθ μυϊκι ςυςτολι.
Ι. Να εξθγιςετε τι εξυπθρετεί θ φπαρξθ πολλϊν λυςοςωμάτων ςτα λευκά αιμοςφαίρια και θ φπαρξθ
πολλϊν μιτοχονδρίων ςτα μιτοχόνδρια. (12μ)
ΙΙ. Χάξε ζηηο ζύγρξνλεο ηερληθέο ηεο ειεθηξνληθήο κηθξνζθνπίαο ε Βηνινγία έρεη απνθαιύςεη αξθεηά
«δνκηθά θαη ιεηηνπξγηθά κπζηηθά» ησλ θπηηάξσλ. Να αλαθέξεηε ηξία ηέηνηα παξαδείγκαηα. (13μ)

Επιμζλεια : Καλαμάσ Γιϊργοσ, Βιολόγοσ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ:
ΘΔΜΑ Β:
Ι. α) Σα 4 ααζζηά είδδ ιαηνμιμνίςκ πμο οπάνπμοκ ζε υθμοξ ημοξ μνβακζζιμφξ είκαζ ηα
κμοηθεσηά μλέα, μζ πνςηεΐκεξ, μζ οδαηάκεναηεξ ηαζ ηα θζπίδζα.
Σμ βεβμκυξ υηζ υθμζ μζ μνβακζζιμί, πανά ηδ ιεβάθδ πμζηζθία ημοξ, πνδζζιμπμζμφκ ηα ίδζα είδδ
ιαηνμιμνίςκ άνα ηαζ δμιζηχκ θίεςκ, ακηίζημζπα, είκαζ ζδζαίηενα εκδζαθένμκ ηαεχξ απμηεθεί
ιζα έκδεζλδ βζα ηδκ ημζκή ηαηαβςβή υθςκ ηςκ μνβακζζιχκ. Δπζπνμζεέηςξ, δ ημζκή πνήζδ
ηςκ ιαηνμιμνίςκ ελοπδνεηεί ηδκ ακαηφηθςζδ ηδξ φθδξ ηαζ ηδξ εκένβεζαξ ζε έκα
μζημζφζηδια ιέζς ηςκ ηνμθζηχκ αθοζίδςκ, βεβμκυξ πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ μζημκμιία ηδξ
θφζδξ.
α) Έκα πανάδεζβια ιαηνμιμνίςκ ηςκ ηοηηανζηχκ ιειανακχκ, ηςκ μπμίςκ μ αζμθμβζηυξ
νυθμξ μθείθεηαζ ζηδ δμιή ημοξ είκαζ ηα θςζθμθζπίδζα. Σα θςζθμθζπίδζα ειθακίγμοκ έκα
ζδζαίηενμ παναηηδνζζηζηυ ζε ζπέζδ ιε ημ κενυ. Η ηεθαθή ημο ιμνίμο ημοξ είκαζ οδνυθζθδ, εκχ
ακηίεεηα δ μονά ημο ιμνίμο ημοξ είκαζ οδνυθμαδ. ηα ηφηηανα, επεζδή ηαζ ημ ελςηενζηυ ηαζ ημ
εζςηενζηυ ημοξ πενζαάθθμκ είκαζ οδαηζηυ, ηα θςζθμθζπίδζα αοευνιδηα ζοβηνμημφκ
δζπθμζηζαάδα. Οζ οδνυθζθεξ ηεθαθέξ ημοξ ζηνέθμκηαζ πνμξ ημ οδαηζηυ ελςηοηηάνζμ ηαζ
εκδμηοηηάνζμ πενζαάθθμκ, εκχ μζ οδνυθμαεξ μονέξ ημοξ «ηνφαμκηαζ» ζημ εζςηενζηυ ηδξ
δζπθμζηζαάδαξ. Η «επζεοιία» ημο οδνυθμαμο ιένμοξ ηςκ θςζθμθζπζδίςκ κα απμθεφβεζ
μπςζδήπμηε ημ κενυ ηάκεζ ηα ιυνζα αοηά κα έθημκηαζ ηαζ κα πνμζεββίγμοκ ζηεκά ημ έκα ιε
ημ άθθμ. Δπμιέκςξ, οπάνπμοκ ζζπονέξ έθλεζξ ιεηαλφ ηςκ οδνυθζθςκ ηιδιάηςκ ηαζ ημ κενμφ
ηαζ ηςκ οδνυθμαςκ ηιδιάηςκ ιεηαλφ ημοξ. Γδιζμονβείηαζ έηζζ ιζα ζηαεενή δμιή. Η ζδζυηδηα
αοηή είκαζ ζδιακηζηή βζα ηδ ζοβηνυηδζδ ηαζ ηδ θεζημονβζηυηδηα ηςκ ιειανακχκ ημο
ηοηηάνμο, ηςκ μπμίςκ ηφνζμ δμιζηυ ζοζηαηζηυ είκαζ ηα θςζθμθζπίδζα.
ΙΙ. α) Έκα ιυνζμ μοδέηενμο θίπμοξ (ηνζβθοηενζδίμο) απμηεθείηαζ απυ ηνία ιυνζα θζπανχκ
μλέςκ πμο έπμοκ εκςεεί ιε έκα ιυνζμ βθοηενυθδξ. Γζα ηδ ζφκεεζδ εκυξ ηνζβθοηενζδίμο
απαζημφκηαζ ηνεζξ ακηζδνάζεζξ ζοιπφηκςζδξ, χζηε ηάεε θζπανυ μλφ κα εκςεεί ιε ημ ιυνζμ
ηδξ βθοηενυθδξ. Ακηίζημζπα, βζα ηδ δζάζπαζδ εκυξ ηνζβθοηενζδίμο απαζημφκηαζ ηνεζξ
ακηζδνάζεζξ οδνυθοζδξ, χζηε ηάεε έκα απυ ηα ηνία θζπανά μλέα κα απμιαηνοκεεί απυ ηδ
βθοηενυθδ.
α) Σα μοδέηενα θίπδ δζαηνίκμκηαζ ακάθμβα ιε ημ ακ ηα θζπανά μλέα πμο πενζέπμοκ είκαζ
ημνεζιέκα (πενζέπμοκ ιυκμ απθμφξ δεζιμφξ) ή αηυνεζηα (πενζέπμοκ ηαζ δζπθμφξ δεζιμφξ).
Ακ έκα μοδέηενμ θίπμξ ζηδ ζοκήεδ εενιμηναζία παναιέκεζ ζηδκ οβνή ηαηάζηαζδ, ηυηε
ακήηεζ ζηα αηυνεζηα θίπδ, δδθαδή πενζέπεζ ζημ ιυνζμ ημο ηαζ δζπθμφξ δεζιμφξ.
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Σα θίπδ απμηεθμφκ βζα ημοξ μνβακζζιμφξ ζπμοδαίεξ απμεδηεοηζηέξ μοζίεξ, ηαεχξ, βζα ημ
ίδζμ αάνμξ ιε ημοξ οδαηάκεναηεξ, πενζηθείμοκ δζπθάζζμ πμζυ εκένβεζαξ. ε μνζζιέκα γχα ηα
θίπδ πμο ζοζζςνεφμκηαζ ζημκ οπμδυνζμ ζζηυ, εηηυξ απυ ημ υηζ είκαζ απμεήηεξ εκένβεζαξ,
παίγμοκ ηαζ εενιμιμκςηζηυ νυθμ.
ΘΔΜΑ Γ:
Ι. Σα θεοηά αζιμζθαίνζα επζηεθμφκ θαβμηφηηςζδ, έκαξ αιοκηζηυ ιδπακζζιυ ημο μνβακζζιμφ.
Καηά ηδ δζαδζηαζία αοηή εζζένπμκηαζ ιζηνμμνβακζζιμί ζηα θεοηά αζιμζθαίνζα ιε
εκδμηφηηςζδ ηαζ ηα θοζμζχιαηα, πμο πενζέπμοκ οδνμθοηζηά έκγοια, αμδεμφκ ζηδκ πέρδ
ηςκ ιζηνμμνβακζζιχκ αοηχκ. Γζα ημ θυβμ αοηυ οπάνπεζ δ ακάβηδ βζα ηδκ φπανλδ πμθθχκ
θοζμζςιάηςκ ζηα θεοηά αζιμζθαίνζα.
Σα ιοσηά ηφηηανα θυβς ηδξ ζοιιεημπήξ ημοξ ζηζξ ιοσηέξ ζοζπάζεζξ, αημφζζεξ ηαζ εημφζζεξ,
ηαηακαθχκμοκ ιεβάθα πμζά εκένβεζαξ. Ωξ εη ημφημο, θυβς ηςκ αολδιέκςκ εκενβεζαηχκ
ακαβηχκ δζηαζμθμβείηαζ δ πανμοζία πμθθχκ ιζημπμκδνίςκ, ηα μπμία απμηεθμφκ «ενβμζηάζζα
παναβςβήξ εκένβεζαξ», ζηα ιοσηά ηφηηανα.
ΙΙ. Κάπμζα απυ ηα «δμιζηά ηαζ θεζημονβζηά ιοζηζηά» ηςκ ηοηηάνςκ πμο απμηαθφθεδηακ
πάνδ ζηζξ ζφβπνμκεξ ηεπκζηέξ ηδξ δθεηηνμκζηήξ ιζηνμζημπίαξ είκαζ:
Η δμιή ηαζ δ θεζημονβία ηςκ ηοηηανζηχκ ιειανακχκ ηαζ δ ακάπηολδ ιμκηέθςκ βζα ηδ
ιεθέηδ ημοξ
Η πανμοζία ημο ηοηηανζημφ ζηεθεημφ, δδθαδή εκυξ πθέβιαημξ ζκζδίςκ πμο δζαζπίγεζ ημ
ηοηηανυπθαζια ηςκ εοηανοςηζηχκ ηοηηάνςκ
Η απμηάθορδ ηαζ δ ιεθέηδ ηδξ πμθφπθμηδξ εζςηενζηήξ μνβάκςζδξ ηςκ ηοηηάνςκ ηαζ
ηδξ πανμοζίαξ μνβακζδίςκ
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ΑΡΧΕΙΟ: GI_V_VIO_0_14369
ΘΕΜΑ Β:
Ι. Οι υδατάνκρακεσ διακρίνονται ςε μονοςακχαρίτεσ, διςακχαρίτεσ και πολυςακχαρίτεσ.
α) Να αναφζρετε από δφο παραδείγματα μονοςακχαριτϊν, διςακχαριτϊν και πολυςακχαριτϊν. (6μ)
β) ε ζνα κφτταρο ςυναντϊνται άμυλο και κυτταρίνθ. Σο κφτταρο αυτό είναι φυτικό ι ηωικό. Να
αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. Ποιοσ είναι ο βιολογικόσ ρόλοσ κακεμιάσ από τισ ενϊςεισ αυτζσ; (6μ)
ΙΙ. Μιτοχόνδρια υπάρχουν ςε όλα ςχεδόν τα ευκαρυωτικά κφτταρα.
α) Να απεικονίςετε ςχθματικά ζνα μιτοχόνδριο και να ονομάςετε με ενδείξεισ τζςςερισ τουλάχιςτον
δομζσ του. (7μ)
β) Πϊσ εξθγείται θ ςχετικι γενετικι αυτοδυναμία του μιτοχονδρίου; (6μ)
ΘΕΜΑ Δ:
Η Spirogyra είναι ζνα φωτοςυνκετικό φφκοσ που ςχθματίηει κλϊνουσ από ςυνδεδεμζνα μεταξφ τουσ
κφτταρα. ε ζνα κλαςικό πείραμα που αφοροφςε ςτθ μελζτθ τθσ φωτοςφνκεςθσ, ζνασ κλϊνοσ του
φφκουσ τοποκετικθκε ςε υδατικό διάλυμα που περιείχε αερόβια βακτιρια και διαφορετικά τμιματά
του εκτζκθκαν ςε διαφορετικά χρϊματα (μικθ κφματοσ) του φωτόσ. Σο αποτζλεςμα ιταν τα βακτιρια
να κατανεμθκοφν με τον τρόπο που δείχνει θ ακόλουκθ εικόνα:

Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:
Ι. Ποια είναι τα προϊόντα τθσ φωτοςφνκεςθσ ςτο φφκοσ; Ποια είναι τα αντιδρϊντα; (12μ)
ΙΙ. Πώο εμεγείηαη ε θαηαλνκή ησλ βαθηεξίσλ ζύκθσλα κε ηελ εηθόλα; (13μ)
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ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ:
ΘΔΜΑ Β:
Ι. α) Υαναηηδνζζηζηά παναδείβιαηα:
Μμκμζαηπανζηχκ: βθοηυγδ, νζαυγδ
Γζζαηπανζηχκ: θαηηυγδ, ζαηπανυγδ
Πμθοζαηπανζηχκ: ηοηηανίκδ, βθοημβυκμ
α) Δθυζμκ ζημ ηφηηανμ ζοκακηχκηαζ άιοθμ ηαζ ηοηηανίκδ, ημ ηφηηανμ αοηυ είκαζ θοηζηυ, δζυηζ
αοημί μζ δφμ πμθοζαηπανίηεξ απακηχκηαζ ιυκμ ζηα θοηζηά ηφηηανα. οβηεηνζιέκα, μ νυθμξ
ημοξ είκαζ: δ ιεκ ηοηηανίκδ απμηεθεί δμιζηυ ημιιάηζ ημο ηοηηανζημφ ημζπχιαημξ, ημ δε άιοθμ
είκαζ απμηαιζεοηζηή μοζία βζα ηδκ απμεήηεοζδ ιμκμιενχκ βθοηυγδξ.
ΙΙ. α) Γμιή ιζημπμκδνίμο

α) Σα ιζημπυκδνζα έπμοκ ιζα ζπεηζηή βεκεηζηή αοημδοκαιία, δ μπμία ελαζθαθίγεηαζ απυ ημκ
απαναίηδημ ελμπθζζιυ πμο δζαεέημοκ. οβηεηνζιέκα, ζηδ ιήηνα ημο ιζημπμκδνίμο οπάνπμοκ
DNA, έκγοια ηαζ νζαμζχιαηα. Υάνδ ζηδ ζπεηζηή βεκεηζηή αοημδοκαιία ηα ιζημπυκδνζα
ιπμνμφκ κα πανάβμοκ μνζζιέκεξ πνςηεΐκεξ ηαζ κα δζπθαζζάγμκηαζ ακελάνηδηα απυ ημ
δζπθαζζαζιυ ημο ηοηηάνμο.
ΘΔΜΑ Γ:
Ι.

Σα πνμσυκηα ηδξ θςημζφκεεζδξ ζημ θφημξ είκαζ

βθοηυγδ, μλοβυκμ ηαζ κενυ. Σα

ακηζδνχκηα ηδξ θςημζφκεεζδξ ζημ θφημξ είκαζ ημ δζμλείδζμ ημο άκεναηα ηαζ ημ κενυ ηαζ
εκένβεζα ακηθείηαζ απυ ηδκ δθζαηή αηηζκμαμθία. Η βεκζηή ακηίδναζδ ηδξ θςημζφκεεζδξ είκαζ
δ ελήξ:
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ΙΙ. ηδκ εζηυκα παναηδνμφιε υηζ ηα αενυαζα ααηηήνζα ζοζζςνεφηδηακ ζηα ηιήιαηα ημο
θφημοξ πμο εηηέεδηακ ζε ηυηηζκδ ηαζ ιπθε αηηζκμαμθία. Γεδμιέκμο υηζ ηα αενυαζα ααηηήνζα
ηείκμοκ κα ακαπηφζζμκηαζ ζε πενζμπέξ ιε ηδ ιεβαθφηενδ ζοβηέκηνςζδ μλοβυκμο, ηαζ υηζ έκα
απυ ηα ηφνζα πνμσυκηα ηδξ θςημζφκεεζδξ είκαζ ημ μλοβυκμ, παναηδνχκηαξ ηδκ ηαηακμιή
ηςκ αενυαζςκ ααηηδνίςκ ζοιπεναίκμοιε υηζ δ θςημζφκεεζδ πνμάβεηαζ ζηα ηιήιαηα πμο
εηηέεδηακ ζηδκ ηυηηζκδ ηαζ ζηδ ιπθε αηηζκμαμθία (ηαζ πενζζζυηενμ ιάθζζηα ζημ ηιήια πμο
εηηέεδηε ζηδκ ηυηηζκδ), άνα εηεί πανάβεηαζ πενζζζυηενμ μλοβυκμ ιε απμηέθεζια ηα αενυαζα
ααηηήνζα κα ζοζζςνεφμκηαζ βφνς απυ αοηά ηα ηιήιαηα. Ακηζεέηςξ, ζηα ηιήιαηα πμο
εηηέεδηακ ζηδκ πνάζζκδ ηαζ ζηδκ ηίηνζκδ αηηζκμαμθία δεκ παναηδνείηαζ ζοζζχνεοζδ
ααηηδνίςκ, άνα δ ζοβηέκηνςζδ ημο μλοβυκμο είκαζ ιεζςιέκδ, επμιέκςξ δ θςημζφκεεζδ έπεζ
ακαζηαθεί.
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ΑΡΧΕΙΟ: GI_V_VIO_0_14370
ΘΕΜΑ Β:
Ι. Η πλειονότθτα των κυτταρικϊν δομϊν των ευκαρυωτικϊν κυττάρων περιβάλλεται από μεμβράνθ.
α) Να περιγράψετε τθ δομι δφο οργανιδίων του ευκαρυωτικοφ κυττάρου που διακζτουν μεμβράνθ. (6μ)
β) Να ονομάςετε μια κυτταρικι δομι του ευκαρυωτικοφ κυττάρου που δεν περιβάλλεται από μεμβράνθ.
ε ποιεσ περιοχζσ του ευκαρυωτικοφ κυττάρου μπορεί να βρίςκεται θ δομι αυτι; (6μ)
ΙΙ. Μερικά από τα οργανίδια του ευκαρυωτικοφ κυττάρου ζχουν διπλι ςτοιχειϊδθ μεμβράνθ. Να
απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:
α) Να ονομάςετε δφο οργανίδια του ευκαρυωτικοφ κυττάρου που ζχουν διπλι ςτοιχειϊδθ μεμβράνθ
(εξαιρουμζνου του πυρινα). Ποιο/α από αυτό/α υπάρχει/ουν και ςτα φυτικά και ςτα ηωικά κφτταρα,
ποιο υπάρχει αποκλειςτικά ςτα φυτικά; (6μ)
β) Σα οργανίδια που αναφζρατε ςτο α. ερϊτθμα είναι ικανά να παράγουν μερικζσ από τισ πρωτεΐνεσ που
ςυμμετζχουν ςτθ λειτουργία τουσ. Να αναφζρετε το ςφνολο του εξοπλιςμοφ που τα κάνει ικανά να
παράγουν τισ πρωτεΐνεσ αυτζσ. Ποιο άλλο χαρακτθριςτικό των οργανιδίων αυτϊν οφείλεται ςτο
εξοπλιςμό που αναφζρατε; (7μ)
ΘΕΜΑ Δ:
Ζνα κφτταρο, ςε μια δεδομζνθ χρονικι ςτιγμι, παράγει ταυτόχρονα μια πρωτεΐνθ Α θ οποία
εκκρίνεται από αυτό και μια πρωτεΐνθ Β που προορίηεται για ενδοκυτταρικι χριςθ. Να απαντιςετε
ςτισ ερωτιςεισ:
Ι. ε ποια περιοχι του κυττάρου, πικανότατα, ζχει παραχκεί κακεμιά από τισ πρωτεΐνεσ αυτζσ; Να
αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. (12μ)
ΙΙ. Ποια οργανίδια ςυμμετείχαν και με ποιο τρόπο:
ςτθ ςφνκεςθ τθσ πρωτεΐνθσ που παρζμεινε ςτο κφτταρο;
ςτθ ςφνκεςθ τθσ πρωτεΐνθσ που εκκρίκθκε από το κφτταρο; (13μ)
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ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ:
ΘΔΜΑ Β:
Ι. α) Γφμ απυ ηα μνβακίδζα ημο εοηανοςηζημφ ηοηηάνμο πμο δζαεέημοκ ιειανάκδ είκαζ ηα
θοζμζχιαηα ηαζ ηα οπενμλεζδζμζχιαηα.
Σα θοζμζχιαηα είκαζ ζθαζνζηά μνβακίδζα πμο πενζαάθθμκηαζ απυ απθή ζημζπεζχδδ
ιειανάκδ. Πενζέπμοκ οδνμθοηζηά έκγοια πμο αμδεμφκ ζηδκ πέρδ ιεβαθμιμνζαηχκ μοζζχκ
εκδμηοηηανζηήξ ή ελςηοηηανζηήξ πνμέθεοζδξ, αθθά ηαζ ιζηνμμνβακζζιχκ, πμο πζεακυκ
έπμοκ εζζαάθεζ ζημ ηφηηανμ (γςζηυ) ιε ηδ δζαδζηαζία ηδξ εκδμηφηηςζδξ.
Σα οπενμλεζδζμζχιαηα είκαζ ιζηνά ζθαζνζηά ηοζηίδζα πμο πενζαάθθμκηαζ απυ απθή
ζημζπεζχδδ ιειανάκδ ηαζ πενζέπμοκ μλεζδςηζηά έκγοια, πμο αμδεμφκ δζάθμνεξ ιεηααμθζηέξ
δζενβαζίεξ.
α) Μζα ηοηηανζηή δμιή ημο εοηανοςηζημφ ηοηηάνμο πμο δεκ πενζαάθθεηαζ απυ ιειανάκδ είκαζ
ημ νζαυζςια. Ρζαμζχιαηα απακηχκηαζ εθεφεενα ζημ ηοηηανυπθαζια, ζηδκ ελςηενζηή
πθεονά ηςκ ιειανακχκ ημο αδνμφ εκδμπθαζιαηζημφ δζηηφμο, ζηα ιζημπυκδνζα ηαζ ζημοξ
πθςνμπθάζηεξ.

ΙΙ. α) Γφμ μνβακίδζα ημο εοηανοςηζημφ ηοηηάνμο πμο έπμοκ δζπθή ζημζπεζχδδ ιειανάκδ
(ελαζνμοιέκμο ημο πονήκα) είκαζ ηα ιζημπυκδνζα ηαζ μζ πθςνμπθάζηεξ. Σα ιζημπυκδνζα
οπάνπμοκ ηυζμ ζηα θοηζηά υζμ ηαζ ζηα γςζηά ηφηηανα, εκχ μζ πθςνμπθάζηεξ οπάνπμοκ
απμηθεζζηζηά ζηα θοηζηά.
α) Σα ιζημπυκδνζα ηαζ μζ πθςνμπθάζηεξ είκαζ ζηακά κα πανάβμοκ ιενζηέξ απυ ηζξ πνςηεΐκεξ
πμο ζοιιεηέπμοκ ζηδ θεζημονβία ημοξ, θυβς ημ υηζ δζαεέημοκ DNA, έκγοια ηαζ νζαμζχιαηα.
Αοηή δ ζπεηζηή βεκεηζηή ημοξ αοημδοκαιία ημοξ επζηνέπεζ επίζδξ κα δζπθαζζάγμκηαζ
ακελάνηδηα απυ ημ δζπθαζζαζιυ ημο ηοηηάνμο.

ΘΔΜΑ Γ:
Ι. Η πνςηεΐκδ Α πμο εηηνίκεηαζ απυ ημ ηφηηανμ ημ πζεακυηενμ είκαζ κα έπεζ παναπεεί ζηα
νζαμζχιαηα

πμο

εκδμπθαζιαηζημφ

ανίζημκηαζ
δζηηφμο,

ζηδκ ελςηενζηή

χζηε

ιεηά

κα

πθεονά
εζζέθεεζ

ηδξ ιειανάκδξ ημο
ζημοξ

αβςβμφξ

ημο

αδνμφ
αδνμφ

εκδμπθαζιαηζημφ δζηηφμο, κα ιεηαθενεεί ζημ ζφιπθεβια Golgi, κα παηεηανζζηεί ζε ηοζηίδζα
ιε ηδ δζαδζηαζία ηδξ ελςηφηηςζδξ κα εηηνζεεί απυ ημ ηφηηανμ. Η πνςηεΐκδ Β πμο
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πνμμνίγεηαζ βζα εκδμηοηηανζηή πνήζδ, ζε πενίπηςζδ πμο δεκ απαζημφκηαζ ηάπμζεξ
ηνμπμπμζήζεζξ ζημ ιυνζμ ηδξ, εα ιπμνμφζε κα παναπεεί ζηα νζαμζχιαηα πμο ανίζημκηαζ
εθεφεενα ζημ ηοηηανυπθαζια. Δπίζδξ, ακ είκαζ πνςηεΐκδ ηςκ ιζημπμκδνίςκ ή ηςκ
πθςνμπθαζηχκ, εα ιπμνμφζε κα ζοκηεεεί ζηα νζαμζχιαηα πμο ανίζημκηαζ ζηδ ιήηνα ηςκ
ιζημπμκδνίςκ ή ζημ ζηνχια ηςκ πθςνμπθαζηχκ, ακηίζημζπα.
ΙΙ.
Η ζφκεεζδ ηδξ πνςηεΐκδξ B πμο πανέιεζκε ζημ ηφηηανμ πναβιαημπμζήεδηε πζεακχξ
ζηα νζαμζχιαηα πμο ανίζημκηαζ εθεφεενα ζημ ηοηηανυπθαζια. ε πενίπηςζδ πμο δ
πνςηεΐκδ δεκ πνεζάγεηαζ κα οπμζηεί ηάπμζεξ ηνμπμπμζήζεζξ απυ ηα νζαμζχιαηα ζηα
μπμία ζοκηέεδηε ιεηαθένεδηε ζηδκ πενζμπή ημο ηοηηάνμο υπμο εα πνδζζιμπμζδεεί.
Δπίζδξ, οπάνπεζ πενίπηςζδ δ πνςηεΐκδ κα ζοκηέεδηε ζε νζαμζχιαηα ηςκ
πθςνμπθαζηχκ ή ηςκ ιζημπμκδνίςκ ζε πενίπηςζδ πμο πνυηεζηαζ βζα πνςηεΐκδ πμο
ηςδζημπμζείηαζ απυ ημ DNA ημο εηάζημηε μνβακζδίμο.
Η πνςηεΐκδ Α πμο εηηνίκεηαζ απυ ημ ηφηηανμ ημ πζεακυηενμ είκαζ κα έπεζ παναπεεί
ζηα νζαμζχιαηα πμο ανίζημκηαζ ζηδκ ελςηενζηή πθεονά ηδξ ιειανάκδξ ημο αδνμφ
εκδμπθαζιαηζημφ δζηηφμο. ηδ ζοκέπεζα δ πνςηεΐκδ εζζήθεε ζημ εζςηενζηυ ηςκ
αβςβχκ

ημο

αδνμφ

εκδμπθαζιαηζημφ

δζηηφμο.

Δηεί

εκδέπεηαζ

κα

οπέζηδ

ηνμπμπμζήζεζξ (π.π. πνμζεήηδ ζαηπάνςκ). Η ιεηαθμνά ηςκ πνςηεσκχκ απυ ημ
εκδμπθαζιαηζηυ δίηηομ πνμξ ημ ζφιπθεβια Golgi βίκεηαζ είηε ιέζς ηδξ θοζζηήξ
ζφκδεζδξ ηςκ ιειανακχκ ηςκ δφμ μνβακζδίςκ είηε ιε ηδ αμήεεζα ηοζηζδίςκ. ηδ
δεφηενδ πενίπηςζδ, πμο είκαζ ηαζ δ ζοκδεέζηενδ, μζ πνςηεΐκεξ πμο έπμοκ παναπεεί
ζηα νζαμζχιαηα ημο αδνμφ εκδμπθαζιαηζημφ δζηηφμο ζοβηεκηνχκμκηαζ ηαζ ηθείκμκηαζ
ζε ηοζηίδζα, ηα μπμία απμηυπημκηαζ απυ ημ αδνυ εκδμπθαζιαηζηυ δίηηομ ηαζ
ζοβπςκεφμκηαζ ιε ηζξ ιειανάκεξ ημο ζοιπθέβιαημξ Golgi. Δηεί οπμαάθθμκηαζ ζε ιζα
ηεθζηή

πδιζηή

επελενβαζία

(πνμζεήηδ

ιδ

πνςηεσκζηχκ

ιμνίςκ).

Σεθζηά

«παηεηάνμκηαζ» ηαζ πάθζ ζε ηοζηίδζα. Όζα απυ ηα ηοζηίδζα αοηά πενζέπμοκ πνςηεΐκεξ,
πμο πνυηεζηαζ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ζε άθθα ζδιεία ημο μνβακζζιμφ, ελάβμκηαζ ιε ηδ
δζαδζηαζία

ηδξ

ελςηφηηςζδξ.

Ακαθοηζηυηενα,

ηα

ηοζηίδζα

πνμζεββίγμοκ

ηδκ

πθαζιαηζηή ιειανάκδ ηαζ πενζαάθθμκηαζ απυ αοηήκ. ηδ ζοκέπεζα δ ιειανάκδ
πενζζθίββεηαζ ζημ ζοβηεηνζιέκμ ζδιείμ ηαζ απεθεοεενχκεζ πνμξ ηδκ ελςηενζηή
πθεονά ημο ηοηηάνμο ηζξ πνςηεΐκεξ.

Επιμζλεια : Καλαμάσ Γιϊργοσ, Βιολόγοσ

ΑΡΧΕΙΟ: GI_V_VIO_0_14372
ΘΕΜΑ Β:
Ι. Σα κφτταρα προκειμζνου να επιβιϊςουν βρίςκονται ςε ςυνεχι επικοινωνία με το εξωτερικό
περιβάλλον τουσ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:
α) Ποια δομι του φυτικοφ και ποια δομι του ηωικοφ κυττάρου βρίςκεται ςε άμεςθ επαφι με το
περιβάλλον των κυττάρων αυτϊν; Ποια είδθ μακρομορίων παίρνουν μζροσ ςτθ ςφνκεςθ κακεμιάσ από
τισ δομζσ αυτζσ; (4μ)
β) Η μια από τισ δομζσ του α. ερωτιματοσ χαρακτθρίηεται θμιπερατι. Ποια είναι θ δομι αυτι; Να
εξθγιςετε πϊσ θ ιδιότθτά τθσ αυτι, μαηί με τθ διαφορά ςυγκζντρωςθσ ουςιϊν ςτο ενδοκυττάριο και
εξωκυττάριο περιβάλλον, κακορίηει αν κα ζχουμε κακαρι ειςαγωγι ι κακαρι εξαγωγι νεροφ από ζνα
κφτταρο. (4μ)
γ) Η μια από τισ δομζσ του α. ερωτιματοσ προςτατεφει τα φυτικά κφτταρα από διάρρθξθ. Ποια είναι θ
δομι αυτι; Να εξθγιςετε πότε το φυτικό κφτταρο απειλείται από διάρρθξθ και γιατί θ ςυγκεκριμζνθ
δομι τθν αποτρζπει. (4μ)
ΙΙ. Μεταξφ των χθμικϊν δεςμϊν που υπάρχουν ςτα βιομόρια, περιλαμβάνονται οι δεςμοί Τδρογόνου.
α) Να ονομάςετε δφο διαφορετικά βιολογικά μακρομόρια ςτα οποία ςυναντϊνται δεςμοί υδρογόνου.
Μεταξφ ποιων χθμικϊν ομάδων κακενόσ από τα μακρομόρια που αναφζρατε δθμιουργοφνται δεςμοί
υδρογόνου; (4μ)
β) Να εξθγιςετε τθ ςθμαςία των δεςμϊν υδρογόνου ςτθ βιολογικι λειτουργία των μακρομορίων που
αναφζρατε ςτο α. ερϊτθμα. (9μ)
ΘΕΜΑ Δ:
Η πρωτεΐνθ τθσ εικόνασ αποτελείται από 300 αμινοξζα. το διάγραμμα παρουςιάηεται θ πρωτοταγισ,
θ δευτεροταγισ και θ τριτοταγισ δομι τθσ.

Ι. Σι είναι θ πρωτοταγισ δομι μιασ πρωτεΐνθσ; Να εξθγιςετε ποια είναι θ αιτία που προκαλεί μεταβολι
ςτισ διαςτάςεισ τθσ πρωτεΐνθσ από τθν πρωτοταγι ςτθ δευτεροταγι δομι τθσ. (12μ)
ΙΙ. Σι είναι θ τριτοταγισ δομι μιασ πρωτεΐνθσ; Γιατί όλεσ οι πρωτεΐνεσ δεν διακζτουν τεταρτοταγι δομι;
Να εξθγιςετε αν κα επθρεαςτεί θ τριτοταγισ δομι τθσ πρωτεΐνθσ, ςε περίπτωςθ που θ πρωτεΐνθ εκτεκεί
ςε ακραία τιμι κερμοκραςίασ. (13μ)

Επιμζλεια : Καλαμάσ Γιϊργοσ, Βιολόγοσ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ:
ΘΔΜΑ Β:
Ι. α) Η δμιή ημο θοηζημφ ηοηηάνμο πμο ανίζηεηαζ ζε άιεζδ επαθή ιε ημ πενζαάθθμκ ηςκ
ηοηηάνςκ αοηχκ είκαζ ημ ηοηηανζηυ ημίπςια, ημ μπμίμ απμηεθείηαζ απυ πμθοζαηπανίηεξ, ιε
ηονζυηενμ ηδκ ηοηηανίκδ.
Η δμιή ημο γςζημφ ηοηηάνμο πμο ανίζηεηαζ ζε άιεζδ επαθή ιε ημ πενζαάθθμκ ηςκ ηοηηάνςκ
αοηχκ είκαζ δ πθαζιαηζηή ιειανάκδ, δ μπμία απμηεθείηαζ απυ ιζα δζπθμζηζαάδα,
θςζθμθζπζδίςκ ηονίςξ, ακάιεζα ζηα μπμία πανειαάθθμκηαζ ζηενμεζδή υπςξ δ πμθδζηενυθδ
ηαζ πνςηεΐκεξ, μζ μπμίεξ είηε ανίζημκηαζ ζηδκ επζθάκεζα ηδξ ιειανάκδξ είηε αοείγμκηαζ ζημ
εζςηενζηυ ηδξ είηε ηδ δζαπενκμφκ ηάεεηα, ζπδιαηίγμκηαξ έκα είδμξ ιςζασημφ.
α) Η δμιή πμο παναηηδνίγεηαζ διζπεναηή είκαζ δ πθαζιαηζηή ιειανάκδ, δζυηζ εκχ επζηνέπεζ
ηδ δζέθεοζδ ιμνίςκ κενμφ, πενζμνίγεζ ή ειπμδίγεζ μθμηθδνςηζηά ηδ δζέθεοζδ μοζζχκ πμο
έπμοκ ιεβάθμ ιέβεεμξ. Έηζζ, υηακ δ εκδμηοηηανζηή ζοβηέκηνςζδ ιζαξ μοζίαξ είκαζ
ιεβαθφηενδ απυ ηδκ ελςηοηηανζηή, βζα κα επέθεεζ ζζμννμπία, εζζένπεηαζ κενυ ζημ ηφηηανμ.
ηδκ ακηίεεηδ πενίπηςζδ, υηακ δ εκδμηοηηανζηή ζοβηέκηνςζδ ιζαξ μοζίαξ είκαζ ιζηνυηενδ
απυ ηδκ ελςηοηηανζηή, ελένπεηαζ κενυ.
β) Η δμιή πμο πνμζηαηεφεζ ηα θοηζηά ηφηηανα απυ δζάννδλδ είκαζ ημ ηοηηανζηυ ημίπςια. Σμ
ηοηηανζηυ ημίπςια είκαζ ζοιπαβέξ ηαζ ζηακυ κα ακείζηαηαζ ζε ζζπονέξ πζέζεζξ. Πνμζηαηεφεζ
έηζζ ημ θοηζηυ ηφηηανμ απυ δζάννδλδ, υηακ ανίζηεηαζ ζε οπμημκζηυ πενζαάθθμκ.

ΙΙ. α) Γεζιμί οδνμβυκμο ζοκακηχκηαζ ζηα κμοηθεσηά μλέα ηαζ ζηζξ πνςηεΐκεξ. ηα κμοηθεσηά
μλέα δδιζμονβμφκηαζ ιεηαλφ ηςκ ζοιπθδνςιαηζηχκ αγςημφπςκ αάζεςκ ηςκ κμοηθεμηζδίςκ.
ηζξ πνςηεΐκεξ δδιζμονβμφκηαζ ιεηαλφ ηςκ πθεονζηχκ μιάδςκ ηςκ αιζκμλέςκ.
α) Η δδιζμονβία ηςκ δεζιχκ οδνμβυκμο ζηα κμοηθεσηά μλέα ελαζθαθίγεζ ηδ ζοβηνυηδζδ ηδξ
δίηθςκδξ αθοζίδαξ ηαζ δζαζθαθίγεζ ημ γεοβάνςια ηςκ ζοιπθδνςιαηζηχκ αγςημφπςκ
αάζεςκ, ζοκεζζθένμκηαξ ζηδκ αηνίαεζα ηδξ ακηζβναθήξ ηαζ ηδξ ιεηαβναθήξ.
Η δδιζμονβία ηςκ δεζιχκ οδνμβυκμο ζηζξ πνςηεΐκεξ ζοιαάθεζ ζηδκ ακαδίπθςζδ ηςκ
πνςηεσκχκ ηαζ ζηδκ ηεθζηή ημοξ δζαιυνθςζδ ζημ πχνμ, δ μπμία ζπεηίγεηαζ άιεζα ιε ηδ
θεζημονβζηυηδηά ημοξ.

Επιμζλεια : Καλαμάσ Γιϊργοσ, Βιολόγοσ

ΘΔΜΑ Γ:
Ι. Σμ πνχημ επίπεδμ μνβάκςζδξ ηδξ δμιήξ ηςκ πνςηεσκχκ είκαζ δ πξσηνηαγήο δνκή,
δδθαδή δ αθθδθμοπία ηςκ αιζκμλέςκ ζηδκ πμθοπεπηζδζηή αθοζίδα. Οζ δζαζηάζεζξ ηδξ
πνςηεΐκδξ είκαζ ιζηνυηενεξ ζηδ δεοηενμηαβή δμιή ηδξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ πνςημηαβή δμιή ηδξ,
δζυηζ δδιζμονβμφκηαζ πδιζημί δεζιμί ιεηαλφ ηςκ πθεονζηχκ μιάδςκ ηςκ αιζκμλέςκ ιε
απμηέθεζια ημ ιυνζμ κα ακαδζπθχκεηαζ ηαζ κα απμηηά είηε εθζημεζδή είηε πηοπςηή ιμνθή..
ΙΙ. Η ηνζημηαβήξ δμιή ιζαξ πνςηεΐκδξ είκαζ ημ ηνίημ επίπεδμ μνβάκςζδξ ηδξ δμιήξ ηδξ ζημ
μπμίμ δ πμθοπεπηζδζηή αθοζίδα, πηοπςηή ή εθζημεζδήξ, ακαδζπθχκεηαζ ζημ πχνμ, χζηε κα
απμηηήζεζ ιζα ηαεμνζζιέκδ ιμνθή.
Η ηεηανημηαβήξ δμιή είκαζ ημ ηεθζηυ ζηάδζμ μνβάκςζδξ ηδξ δμιήξ ηςκ πνςηεσκχκ πμο
απμηεθμφκηαζ απυ πενζζζυηενεξ ηςκ ιζα πμθοπεπηζδζηέξ αθοζίδεξ, είκαζ δδθαδή μ
ζοκδοαζιυξ ηςκ επζιένμοξ πμθοπεπηζδζηχκ αθοζίδςκ ζε έκα εκζαίμ πνςηεσκζηυ ιυνζμ.
Γεδμιέκμο, υιςξ, υηζ δεκ απμηεθμφκηαζ υθεξ μζ πνςηεΐκεξ απυ πενζζζυηενεξ ηςκ ιζα
πμθοπεπηζδζηέξ αθοζίδεξ , δεκ έπμοκ υθεξ ηεηανημηαβή δμιή.
Ακ ιζα πνςηεΐκδ εηηεεεί ζε αηναία ηζιή εενιμηναζίαξ εα ιεημοζζςεεί. Θα ζπάζμοκ δδθαδή
μζ δεζιμί πμο έπμοκ ακαπηοπεεί ιεηαλφ ηςκ πθεονζηχκ μιάδςκ ηςκ αιζκμλέςκ ηδξ, ιε
απμηέθεζια κα ηαηαζηναθεί δ ηνζημηαβήξ δμιή ηδξ ηαζ ηαη΄ επέηηαζδ κα πάζεζ ηδ
θεζημονβζηυηδηά ηδξ.

Επιμζλεια : Καλαμάσ Γιϊργοσ, Βιολόγοσ

ΑΡΧΕΙΟ: GI_V_VIO_0_14373
ΘΕΜΑ Β:
Ι. Μεταξφ των οργανιδίων των φυτικϊν και των ηωικϊν κυττάρων υπάρχουν οργανίδια ςτα οποία γίνεται
παραγωγι Οξυγόνου.
α) Να ονομάςετε ζνα οργανίδιο του φυτικοφ κυττάρου ςτο οποίο γίνεται παραγωγι Οξυγόνου. Πϊσ
ονομάηεται θ διαδικαςία με τθν οποία γίνεται θ παραγωγι οξυγόνου ςτα φυτικά κφτταρα; Από ποια χθμικι
ουςία που προςλαμβάνει το φυτό από το περιβάλλον του προζρχεται το Οξυγόνο. (6μ)
β) Να ονομάςετε ζνα οργανίδιο του ηωικοφ κυττάρου ςτο οποίο γίνεται παραγωγι Οξυγόνου. Από ποια
χθμικι ζνωςθ προζρχεται το Οξυγόνο που παράγει το οργανίδιο αυτό; Γιατί θ λειτουργία του οργανιδίου
αυτοφ είναι απαραίτθτθ για τθ διατιρθςθ τθσ υγείασ μασ; (6μ)
ΙΙ. Μεταξφ των χαρακτθριςτικϊν των ερυκρϊν αιμοςφαιρίων περιλαμβάνονται: Η μικρι διάρκεια ηωισ
τουσ, ο μικρόσ αρικμόσ μεταβολικϊν διεργαςιϊν, αλλά ταυτόχρονα θ πλοφςια περιεκτικότθτά τουσ ςε μια
αναγκαία για τθν επιβίωςθ μασ πρωτεΐνθ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:
α) Που οφείλεται θ μικρι διάρκεια τθσ ηωισ των ερυκρϊν αιμοςφαιρίων και ο χαμθλόσ μεταβολιςμόσ τουσ;
(3μ)
β) Σα κφτταρα αυτά είχαν ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ ανάπτυξισ τουσ μικρό αρικμό μεταβολικϊν διεργαςιϊν;(3μ)
γ) Πϊσ ονομάηεται θ πρωτεΐνθ που αφκονεί ςτο κυτταρόπλαςμα των ερυκρϊν αιμοςφαιρίων; Ποιοσ είναι ο
βιολογικόσ ρόλοσ τθσ; Να περιγράψετε τθν τεταρτοταγι δομι τθσ. (7μ)
ΘΕΜΑ Δ:
Σο ακόλουκο ςχιμα απεικονίηει μια ενηυμικι αντίδραςθ κατά τθν οποία το υπόςτρωμα ενόσ ενηφμου,
μετά τθ ςφνδεςι του με το ζνηυμο, διαςπάται ϊςτε να προκφψουν τα προϊόντα τθσ αντίδραςθσ. Με βάςθ
τισ πλθροφορίεσ που ςασ παρζχει το ςχιμα, να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:

Ι. α) Ποιο από τα γράμματα του ςχιματοσ αντιπροςωπεφει το υπόςτρωμα του ενηφμου, το ζνηυμο, και ποιο
τα προϊόντα τθσ αντίδραςθσ; (6μ)
β) Ποιο από τα γράμματα του ςχιματοσ αντιπροςωπεφει το ενεργό κζντρο του ενηφμου; Ποια είναι θ ςθμαςία
τθσ ςφνδεςθσ του ενεργοφ κζντρου του ενηφμου με το υπόςτρωμα, για τθν πρόοδο τθσ ενηυμικισ αντίδραςθσ;
(6μ)
ΙΙ. α) Με βάςθ τισ πλθροφορίεσ που ςασ παρζχει το ςχιμα, κα χαρακτθρίηατε τθν αντίδραςθ που
απεικονίηεται, ωσ χθμικι αντίδραςθ ςυμπφκνωςθσ ι υδρόλυςθσ; Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ.(6μ)
β) τθν εικονιηόμενθ αντίδραςθ μετζχει ζνασ διςακχαρίτθσ ο οποίοσ ςυναντάται ςτα φροφτα. Ποιοσ είναι ο
διςακχαρίτθσ αυτόσ; Γιατί θ ενηυμικι αντίδραςθ ςτθν οποία μετζχει, αποδίδεται με τθ μορφι ενόσ κλειςτοφ
κφκλου; (7μ)

Επιμζλεια : Καλαμάσ Γιϊργοσ, Βιολόγοσ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ:
ΘΔΜΑ Β:
Ι. α) Έκα μνβακίδζμ ημο θοηζημφ ηοηηάνμο ζημ μπμίμ βίκεηαζ παναβςβή Ολοβυκμο είκαζ μ
πθςνμπθάζηδξ. Η δζαδζηαζία ιε ηδκ μπμία βίκεηαζ δ παναβςβή μλοβυκμο ζηα θοηζηά ηφηηανα
είκαζ δ θςημζφκεεζδ. Σμ μλοβυκμ πνμένπεηαζ απυ ηδ δζάζπαζδ ιμνίςκ κενμφ ζε οδνμβυκμ
ηαζ μλοβυκμ (θςηυθοζδ κενμφ).
α) Έκα μνβακίδζμ ημο γςζημφ ηοηηάνμο ζημ μπμίμ βίκεηαζ παναβςβή Ολοβυκμο είκαζ ημ
οπενμλεζδζυζςια. Σμ Ολοβυκμ πμο πανάβεζ ημ οπενμλεζδζυζςια πνμένπεηαζ απυ ηδ
δζάζπαζδ

οπενμλεζδίμο

ημο

οδνμβυκμο

απυ

ηδκ

ηαηαθάζδ.

Η

θεζημονβία

ημο

οπενμλεζδζμζχιαημξ είκαζ απαναίηδηδ βζα ηδ δζαηήνδζδ ηδξ οβείαξ ιαξ, δζυηζ ζηα
οπενμλεζδζμζχιαηα ηςκ δπαηζηχκ ηαζ κεθνζηχκ ηοηηάνςκ βίκεηαζ ηαζ δ ιεηαηνμπή ημο
μζκμπκεφιαημξ ζε αηεηαθδεΰδδ. Δλαζθαθίγεηαζ έηζζ δ απμημλίκςζδ ημο μνβακζζιμφ ιαξ απυ
ημ

μζκυπκεοια

πμο

ηαηακαθχκμοιε.

Μζα

άθθδ

πμθφ

ζδιακηζηή

πνμζθμνά

ηςκ

οπενμλεζδζμζςιάηςκ βζα ηδ γςή ημο ηοηηάνμο, ηαζ ηαη' επέηηαζδ ημο μνβακζζιμφ, είκαζ ηαζ δ
ιεηαηνμπή ημο οπενμλεζδίμο ημο οδνμβυκμο (Η202) ζε μλοβυκμ ηαζ κενυ. Η ιεηαηνμπή αοηή
είκαζ ακαβηαία, βζαηί ημ οπενμλείδζμ ημο οδνμβυκμο πμο πανάβεηαζ ηαηά ηζξ ακηζδνάζεζξ
ιεηααμθζζιμφ είκαζ ζδζαίηενα ημλζηυ.
ΙΙ. α) Σα ενοενά αζιμζθαίνζα πάκμοκ ημκ πονήκα ημοξ ηαηά ηδ δζαθμνμπμίδζή ημοξ ιε
απμηέθεζια κα ιδκ ακαπανάβμκηαζ, κα ειθακίγμοκ ιζηνυ ανζειυ ιεηααμθζηχκ δζενβαζζχκ
ηαζ πενζμνζζιέκδ δζάνηεζα γςήξ. Γζα ημ ιζηνυ ανζειυ ιεηααμθζηχκ δζενβαζζχκ εοεφκεηαζ
επζπνμζεέηςξ ηαζ δ απμοζία ιζημπμκδνίςκ ζηα χνζια ενοενά αζιμζθαίνζα, βεβμκυξ πμο
ζοκεπάβεηαζ αδοκαιία παναβςβήξ ATP.
α) Σα ενοενά αζιμζθαίνζα πανμοζζάγμοκ ιζηνυ ανζειυ ιεηααμθζηχκ δζενβαζζχκ ιεηά ηδ
δζαθμνμπμίδζή ημοξ, δζυηζ εζδάθθςξ δε εα ιπμνμφζε κα έπεζ ήδδ ζοζζςνεφζεζ ηδκ ακαβηαία
βζα ηδκ επζαίςζή ημο πνςηεΐκδ.
β) Η πνςηεΐκδ πμο αθεμκεί ζημ ηοηηανυπθαζια ηςκ ενοενχκ αζιμζθαζνίςκ είκαζ δ
αζιμζθαζνίκδ. Ο αζμθμβζηυξ νυθμξ ηδξ αζιμζθαζνίκδξ είκαζ δ ιεηαθμνά ημο μλοβυκμο ζημοξ
ζζημφξ ηαζ δ απμιάηνοκζδ ημο δζμλεζδίμο ημο άκεναηα απυ αοημφξ. Η αζιμζθαζνίκδ
απμηεθείηαζ απυ ηέζζενζξ πμθοπεπηζδζηέξ αθοζίδεξ, ακά δφμ υιμζεξ (α2α2), μζ μπμίεξ
ζοκδοάγμκηαζ ζε έκα εκζαίμ πνςηεσκζηυ ιυνζμ. Κάεε ιζα απυ ηζξ ηέζζενζξ αθοζίδεξ ζοκδέεηαζ
ιε έκα ιυνζμ αίιδξ.

Επιμζλεια : Καλαμάσ Γιϊργοσ, Βιολόγοσ

ΘΔΜΑ Γ:
Ι. α) ηδκ εκγοιζηή αοηή ακηίδναζδ απεζημκίγμκηαζ ιεηαλφ άθθςκ:
Σμ οπυζηνςια ημο εκγφιμο – Γ
Σμ έκγοιμ – Β
Σα πνμσυκηα ηδξ ακηίδναζδξ – Γ
α) Σμ εκενβυ ηέκηνμ ημο εκγφιμο ακηζπνμζςπεφεηαζ ιε ημ βνάιια Α.
Η δνάζδ ηςκ εκγφιςκ ααζίγεηαζ ζημκ πνμζακαημθζζιυ ηςκ ιμνίςκ – οπμζηνςιάηςκ, δ
μπμία βίκεηαζ ζημ εκενβυ ηέκηνμ ημο εκγφιμο, πμο απμηεθεί ιζα ιζηνή πενζμπή ημο. Η
ζφκδεζδ ηςκ ακηζδνχκηςκ ιμνίςκ ιε αοηυ ιμζάγεζ ιε ημ «ηαίνζαζια ημο ηθεζδζμφ ζηδκ
ηθεζδανζά». Η ζφκδεζδ ηςκ οπμζηνςιάηςκ ιε ημ έκγοιμ έπεζ ςξ απμηέθεζια κα βίκμκηαζ
αζηαεείξ μζ δεζιμί ηςκ ακηζδνχκηςκ ιμνίςκ. «πάκε» πζμ εφημθα, ηάηζ πμο απμηεθεί
πνμτπυεεζδ βζα ημ ζπδιαηζζιυ ηςκ πνμσυκηςκ.
ΙΙ. α) Η ακηίδναζδ πμο απεζημκίγεηαζ ζημ ζπήια είκαζ ιζα ακηίδναζδ οδνυθοζδξ ηαεχξ,
ζφιθςκα ιε ηδ θμνά ηδξ πμνείαξ, έκα δζιενέξ – οπυζηνςια ζοκδέεηαζ ιε ημ εκενβυ ηέκηνμ
ημο εκγφιμο ηαζ ιε ηδκ πνμζεήηδ κενμφ δζαζπάηαζ ζε δφμ ιμκμιενή – πνμσυκηα.
α) Ο δζζαηπανίηδξ πμο ιεηέπεζ ζηδκ εζημκζγυιεκδ ακηίδναζδ είκαζ δ ζαηπανυγδ, δ μπμία
ζοκακηάηαζ ζηα θνμφηα. Η εκγοιζηή ακηίδναζδ ζηδκ μπμία ιεηέπεζ δ ζαηπανυγδ απμδίδεηαζ
ιε ηδ ιμνθή εκυξ ηθεζζημφ ηφηθμο, δζυηζ ημ έκγοιμ δε ζοιιεηέπεζ ζηδκ ακηίδναζδ πμο
ηαηαθφεζ, ιε ηδκ έκκμζα υηζ παναιέκεζ ακαθθμίςημ ηαζ ιεηά ημ ηέθμξ ηδξ ακηίδναζδξ ιπμνεί
κα λακαπνδζζιμπμζδεεί πμθθέξ θμνέξ, οδνμθφμκηαξ κέα οπμζηνχιαηα, χζπμο κα
ηαηαζηναθεί.
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ΑΡΧΕΙΟ: GI_V_VIO_0_14375
ΘΔΜΑ Β:
Ι. Η πξσηετλνζύλζεζε απνηειεί κηα από ηηο ζπνπδαηόηεξεο βηνινγηθέο δηεξγαζίεο πνπ
γίλνληαη ζηα θύηηαξα.
α) Να αναφζρετε τισ διαφορετικζσ περιοχζσ ενόσ ηωικοφ κυττάρου, ςτισ οποίεσ γίνεται ςφνκεςθ των
πρωτεϊνϊν. (3κ)
β) Να αναφζρετε τισ διαφορετικζσ περιοχζσ ενόσ φυτικοφ κυττάρου, ςτισ οποίεσ γίνεται ςφνκεςθ των
πρωτεϊνϊν. (4κ)
γ) Ποια είναι τα είδθ μακρομορίων που παίρνουν μζροσ ςτθν καταςκευι των κυτταρικϊν δομϊν ςτισ
οποίεσ γίνεται θ πρωτεϊνοςφνκεςθ; Ποιο από αυτά τα μακρομόρια παράγεται ςτον πυρινα του
ευκαρυωτικοφ κυττάρου; Πϊσ αυτό το μακρομόριο κατορκϊνει να διαπερνά τον πυρινα,
δεδομζνου του ςχετικά μεγάλου μεγζκουσ του;(5κ)

ΙΙ. Οη δηαθνξεηηθέο κεκβξάλεο πνπ ππάξρνπλ ζηα θύηηαξα ζπκβάιινπλ ζηελ
νξηνζέηεζε ησλ θπηηάξσλ θαη ησλ νξγαληδίσλ, αιιά ηαπηόρξνλα θέξνπλ ζε πέξαο
ζεκαληηθέο βηνινγηθέο ιεηηνπξγίεο. Η δνκή ησλ κεκβξαλώλ απηώλ ραξαθηεξίδεηαη σο
ζηνηρεηώδεο κεκβξάλε.
α) Πϊσ ορίηεται θ ςτοιχειϊδθσ μεμβράνθ; (3κ)
β) Να ονομάςετε μια κυτταρικι δομι τθσ οποίασ θ μεμβράνθ είναι απλι ςτοιχειϊδθσ μεμβράνθ,
κακϊσ και δφο λειτουργίεσ που φζρει ςε πζρασ θ κυτταρικι δομι που επιλζξατε. (3κ)
γ) Να ονομάςετε τρεισ κυτταρικζσ δομζσ των οποίων θ μεμβράνθ είναι διπλι ςτοιχειϊδθσ μεμβράνθ.
Επιλζγοντασ μια κυτταρικι δομι από τισ τρεισ, να περιγράψετε μια λειτουργία τθσ που οφείλεται
ςτθν καταςκευι τθσ μεμβράνθσ τθσ.(7κ)
ΘΔΜΑ Γ:
Σε έλα θπηηθό θύηηαξν ζπλέβεζαλ δύν κεηαβνιέο ζε δύν καθξνκόξηά ηνπ: Σε έλα
κόξην θπηηαξίλεο, ην 5ν θαηά ζεηξά κνλνκεξέο ηνπ αληηθαηαζηάζεθε από ην 17ν, θαη ζε
έλα κόξην πξσηεΐλεο, ην 25ν κνλνκεξέο ηνπ αληηθαηαζηάζεθε από ην 93ν. Να
απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο:
Ι. Ποια είναι τα μονομερι κακενόσ από τα δφο είδθ μακρομορίων; Σι κοινό χαρακτθρίηει τον χθμικό
μθχανιςμό με τον οποίο τα μονομερι κακενόσ μακρομορίου, ςυνδζονται μεταξφ τουσ;(12κ)
ΙΙ. τθν κυτταρίνθ ι ςτθν πρωτεΐνθ είναι πικανότερο να τροποποιθκεί θ βιολογικι λειτουργία, μετά
τθν αντικατάςταςθ του αντίςτοιχου μονομεροφσ; Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ.(13κ)
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ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ:
ΘΔΜΑ Β:
Ι. α) ε έκα γςζηυ ηφηηανμ, πνςηεσκμζφκεεζδ πναβιαημπμζείηαζ ζηα νζαμζχιαηα πμο
εκημπίγμκηαζ είηε εθεφεενα ζημ ηοηηανυπθαζια, είηε ανίζημκηαζ ζηδκ ελςηενζηή επζθάκεζα
ηςκ ιειανακχκ ημο αδνμφ εκδμπθαζιαηζημφ δζηηφμο είηε ανίζημκηαζ ζηδ ιήηνα ηςκ
ιζημπμκδνίςκ.
α) ε έκα θοηζηυ ηφηηανμ, πνςηεσκμζφκεεζδ πναβιαημπμζείηαζ ζηα νζαμζχιαηα πμο
εκημπίγμκηαζ είηε εθεφεενα ζημ ηοηηανυπθαζια, είηε ανίζημκηαζ ζηδκ ελςηενζηή επζθάκεζα
ηςκ ιειανακχκ ημο αδνμφ εκδμπθαζιαηζημφ δζηηφμο είηε ανίζημκηαζ ζηδ ιήηνα ηςκ
ιζημπμκδνίςκ ή ζημ ζηνχια ηςκ πθςνμπθαζηχκ.
β) Σα νζαμζχιαηα απμηεθμφκηαζ απυ rRNA ηαζ πνςηεΐκεξ. Απυ ηα ζοζηαηζηά ημο
νζαμζχιαημξ, ζημκ πονήκα πανάβεηαζ ημ rRNA. Σα ιυνζα rRNA δζαπενκμφκ ημκ πονδκζηυ
θάηεθμ ή πονδκζηή ιειανάκδ, ιέζς ηςκ πονδκζηχκ πυνςκ, πμο ζπδιαηίγμκηαζ απυ ηδ
ζοκέκςζδ ηδξ εζςηενζηήξ ιε ηδκ ελςηενζηή ιειανάκδ. Οζ πονδκζημί πυνμζ παίγμοκ
ζδιακηζηυ νυθμ ζηδκ επζημζκςκία ημο πονήκα ιε ημ ηοηηανυπθαζια, βζαηί εθέβπμοκ ηα
ιαηνμιυνζα πμο ακηαθθάζζμκηαζ ιεηαλφ ημοξ.

ΙΙ. α) Απθή ζημζπεζχδδξ μκμιάγεηαζ δ ιειανάκδ δ μπμία πενζθαιαάκεζ δζπθμζηζαάδα
θςζθμθζπζδίςκ ηαζ πνςηεΐκεξ.
α)

Σα

οπενμλεζδζμζχιαηα

πενζαάθθμκηαζ

απυ

απθή

ζημζπεζχδδ

ιειανάκδ.

Σα

οπενμλεζδζμζχιαηα πενζέπμοκ μλεζδςηζηά έκγοια, πμο αμδεμφκ δζάθμνεξ ιεηααμθζηέξ
δζενβαζίεξ. Δζδζηά ζηα οπενμλεζδζμζχιαηα ηςκ δπαηζηχκ ηαζ κεθνζηχκ ηοηηάνςκ βίκεηαζ ηαζ
δ ιεηαηνμπή ημο μζκμπκεφιαημξ ζε αηεηαθδεΰδδ. Δλαζθαθίγεηαζ έηζζ δ απμημλίκςζδ ημο
μνβακζζιμφ ιαξ απυ ημ μζκυπκεοια πμο ηαηακαθχκμοιε. Μζα άθθδ πμθφ ζδιακηζηή
πνμζθμνά ηςκ οπενμλεζδζμζςιάηςκ βζα ηδ γςή ημο ηοηηάνμο, ηαζ ηαη' επέηηαζδ ημο
μνβακζζιμφ, είκαζ ηαζ δ ιεηαηνμπή ημο οπενμλεζδίμο ημο οδνμβυκμο (Η 202) ζε μλοβυκμ ηαζ
κενυ. Η ιεηαηνμπή αοηή είκαζ ακαβηαία, βζαηί ημ οπενμλείδζμ ημο οδνμβυκμο πμο πανάβεηαζ
ηαηά ηζξ ακηζδνάζεζξ ιεηααμθζζιμφ είκαζ ζδζαίηενα ημλζηυ.
β) Απυ δζπθή ζημζπεζχδδ ιειανάκδ πενζαάθθμκηαζ μ πονήκαξ, ηα ιζημπυκδνζα ηαζ μζ
πθςνμπθάζηεξ. Ο πονήκαξ πενζαάθθεηαζ απυ ημκ πονδκζηυ θάηεθμ ή πονδκζηή ιειανάκδ,
πμο απμηεθείηαζ απυ δφμ ζημζπεζχδεζξ ιειανάκεξ, ιζα εζςηενζηή ηαζ ιζα ελςηενζηή. Η
παναηήνδζδ ημο πονδκζημφ θαηέθμο ιε ημ δθεηηνμκζηυ ιζηνμζηυπζμ δείπκεζ υηζ ηαηά
δζαζηήιαηα πανμοζζάγεζ πυνμοξ, πμο ζπδιαηίγμκηαζ απυ ηδ ζοκέκςζδ ηδξ εζςηενζηήξ ιε
Επιμζλεια : Καλαμάσ Γιϊργοσ, Βιολόγοσ

ηδκ ελςηενζηή ιειανάκδ. Οζ πονδκζημί πυνμζ παίγμοκ ζδιακηζηυ νυθμ ζηδκ επζημζκςκία ημο
πονήκα ιε ημ ηοηηανυπθαζια, βζαηί εθέβπμοκ ηα ιαηνμιυνζα πμο ακηαθθάζζμκηαζ ιεηαλφ
ημοξ.

ΘΔΜΑ Γ:
Ι. Σα ιμκμιενή ηδξ ηοηηανίκδξ είκαζ ιυνζα βθοηυγδξ. Σα ιμκμιενή ηςκ πνςηεσκχκ είκαζ ηα
αιζκμλέα. Σα ιμκμιενή ηαζ ηςκ δφμ αοηχκ ιαηνμιμνίςκ ζοκδέμκηαζ ιεηαλφ ημοξ ιε ημκ ίδζμ
πάκημηε ααζζηυ πδιζηυ ιδπακζζιυ, πμο μκμιάγεηαζ ζοιπφηκςζδ. Καηά ηδ ζοιπφηκςζδ ημ
έκα ιμκμιενέξ πάκεζ έκα άημιμ οδνμβυκμο (Η), εκχ ημ άθθμ ιζα οδνμλοθμιάδα (ΟΗ).
Αθαζνείηαζ δδθαδή ηεθζηά έκα ιυνζμ κενμφ ηαζ ηα δφμ ιμκμιενή ζοκδέμκηαζ ιε μιμζμπμθζηυ
δεζιυ.
ΙΙ. Η ακηζηαηάζηαζδ εκυξ ιμκμιενμφξ απυ έκα άθθμ είκαζ πζεακυηενμ κα ηνμπμπμζήζεζ ηδ
αζμθμβζηή θεζημονβία ηδξ πνςηεΐκδξ, δζυηζ ζημ ιυνζμ ηδξ ηοηηανίκδξ έκα ιυνζμ βθοηυγδξ εα
ακηζηαηαζηαεεί απυ έκα άθθμ ιυνζμ βθοηυγδξ, βεβμκυξ πμο δε εα επδνεάζεζ ηδ δμιή ηαζ ηδ
θεζημονβία ηδξ. Ακηζεέηςξ, δ ακηζηαηάζηαζδ εκυξ αιζκμλέμξ ζημ ιυνζμ ηδξ πνςηεΐκδξ απυ έκα
άθθμ αιζκμλφ, ζε πενίπηςζδ πμο αοηυ είκαζ δζαθμνεηζηυ, εα επζθένεζ αθθαβέξ ζηδ
δζαιυνθςζδ ηδξ δμιήξ ηδξ πνςηεΐκδξ, δζυηζ εα ακαπηοπεμφκ δζαθμνεηζημί δεζιμί ιεηαλφ
ηςκ πθεονζηχκ αθοζίδςκ ηςκ αιζκμλέςκ, ηαζ ηαη΄ επέηηαζδ εα επδνεάζεζ ηαζ ημ αζμθμβζηυ
ηδξ νυθμ.

Επιμζλεια : Καλαμάσ Γιϊργοσ, Βιολόγοσ

ΑΡΧΕΙΟ: GI_V_VIO_0_14377
ΘΕΜΑ Β:
Ι. Δφο νευροπεπτίδια ζχουν τθν εξισ αλλθλουχία αμινοξζων.
Πεπτίδιο Α: H2Ν-μεκειονίνθ-τρυπτοφάνθ-λυςίνθ-λυςίνθ-προλίνθ-βαλίνθ-COOH
Πεπτίδιο Β: Η2Ν-μεκειονίνθ-λυςίνθ-τρυπτοφάνθ-λυςίνθ-βαλίνθ-προλίνθ-COOH.
Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:
α) Με ποιο είδοσ δεςμοφ ςυνδζονται τα αμινοξζα των πεπτιδίων μεταξφ τουσ, με ποια χθμικι αντίδραςθ
δθμιουργείται αυτόσ ο δεςμόσ. (4μ)
β) Ποιοι άλλοι χθμικοί δεςμοί είναι πικανόν να ςυμβάλλουν ςτθν τελικι διαμόρφωςθ των πεπτιδίων Α
και Β ςτο χϊρο; (8μ)
ΙΙ. Κάκε βιολογικό μόριο εκτελεί μια ςυγκεκριμζνθ βιολογικι λειτουργία. Να απαντιςετε ςτισ
ερωτιςεισ:
α) Είναι δυνατόν τα διαφορετικά πεπτίδια Α και Β να εκτελοφν τθν ίδια λειτουργία; (6μ)
β) Ποιοι παράγοντεσ και με ποιο τρόπο μποροφν να τροποποιιςουν τθ λειτουργία που εκτελεί κάκε
πεπτίδιο; (7μ)
ΘΕΜΑ Δ:
Οι παρακάτω εικόνεσ απεικονίηουν μια διαδικαςία που πραγματοποιείται από ανκρϊπινα κφτταρα
ωσ αμυντικόσ μθχανιςμόσ.

Ι. Πωσ ονομάηεται θ διαδικαςία που απεικονίηεται ςτισ εικόνεσ; Να περιγράψετε τα ςτάδια αυτισ τθσ
διαδικαςίασ. Για να πραγματοποιθκεί θ παραπάνω διαδικαςία απαιτείται θ κατανάλωςθ ενζργειασ;
(12μ)
ΙΙ. Ποιο είναι το οργανίδιο Χ και ποιοσ ο ρόλοσ του ςτο κφτταρο; Πωσ ςχετίηεται το οργανίδιο Χ με τθ
διαδικαςία που περιγράφεται ςτισ εικόνεσ; (13μ)

Επιμζλεια : Καλαμάσ Γιϊργοσ, Βιολόγοσ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ:
ΘΔΜΑ Β:
Ι. α) Σα αιζκμλέα ηςκ πεπηζδίςκ ζοκδέμκηαζ ιεηαλφ ημοξ ιε μιμζμπμθζηυ δεζιυ. Ο
μιμζμπμθζηυξ δεζιυξ δδιζμονβείηαζ ιέζς εκυξ ααζζημφ πδιζημφ ιδπακζζιμφ, πμο μκμιάγεηαζ
ζοιπφηκςζδ. Καηά ηδ ζοιπφηκςζδ ημ έκα ιμκμιενέξ πάκεζ έκα άημιμ οδνμβυκμο (Η), εκχ
ημ άθθμ ιζα οδνμλοθμιάδα (ΟΗ). Αθαζνείηαζ δδθαδή ηεθζηά έκα ιυνζμ κενμφ ηαζ ηα δφμ
ιμκμιενή ζοκδέμκηαζ ιε μιμζμπμθζηυ δεζιυ.
α) ηδκ ηεθζηή δζαιυνθςζδ ηςκ πεπηζδίςκ Α ηαζ Β ζημ πχνμ ζοιαάθθμοκ ηαζ άθθμζ δεζιμί μζ
μπμίμζ δεκ είκαζ μιμζμπμθζημί ηαζ δε ζοιιεηέπμοκ ζηδ ζοκέκςζδ ηςκ ιμκμιενχκ. Σέημζμζ
είκαζ μζ δεζιμί οδνμβυκμο, μζ δοκάιεζξ Van der Waals ηαζ μζ οδνυθμαμζ δεζιμί.

ΙΙ. α) Σα δφμ πεπηίδζα Α ηαζ Β έπμοκ δζαθμνεηζηή πνςημηαβή δμιή (αθθδθμοπία αιζκμλέςκ)
μπυηε εα έπμοκ ηαζ δζαθμνεηζηή ηνζημηαβή δζαιυνθςζδ. Γεδμιέκμο υηζ δ ηνζημηαβήξ δμιή
ζπεηίγεηαζ άιεζα ιε ημ αζμθμβζηυ νυθμ εκυξ πεπηζδίμο, ημ πζεακυηενμ είκαζ ηα δφμ πεπηίδζα
κα έπμοκ δζαθμνεηζηή θεζημονβία.
α) Οζ πανάβμκηεξ πμο ιπμνμφκ κα ηνμπμπμζήζμοκ ηδ θεζημονβία πμο εηηεθεί ηάεε πεπηίδζμ
είκαζ αοημί πμο επδνεάγμοκ ηδκ ηνζζδζάζηαηδ δμιή ημο, δ μπμία ηαεμνίγεζ ηδ θεζημονβία πμο
αοηυ εηηεθεί. Σέημζμζ πανάβμκηεξ είκαζ δ έηεεζδ ημο πεπηζδίμο ζε αηναίεξ ηζιέξ εενιμηναζίαξ
ή νΗ. Συηε ημ πεπηίδζμ οθίζηαηαζ αοηυ πμο μκμιάγμοιε κεηνπζίσζε. πάγμοκ δδθαδή μζ
δεζιμί πμο έπμοκ ακαπηοπεεί ιεηαλφ ηςκ πθεονζηχκ μιάδςκ ηςκ αιζκμλέςκ, ηαηαζηνέθεηαζ
δ ηνζζδζάζηαηδ δμιή ηδξ ηαζ ημ πεπηίδζμ πάκεζ ηδ θεζημονβζηυηδηά ημο.
ΘΔΜΑ Γ:
Ι. Η δζαδζηαζία πμο απεζημκίγεηαζ ζηζξ εζηυκεξ είκαζ δ θαβμηφηηςζδ. Η θαβμηφηηςζδ είκαζ ιζα
ιμνθή εκδμηφηηςζδξ ηαζ θεζημονβεί ζακ αιοκηζηυξ ιδπακζζιυξ βζα ηδκ ηαηαζηνμθή ηςκ
ιζηνμμνβακζζιχκ πμο έπμοκ εζζαάθθεζ ζημ ηφηηανμ. Η εκδμηφηηςζδ πενζθαιαάκεζ ηα
αηυθμοεα ζηάδζα: (α) Ο ιζηνμμνβακζζιυξ πενζηθείεηαζ ζημ εζςηενζηυ ιζαξ εβηυθπςζδξ, πμο
δδιζμονβείηαζ απυ πνμεηαμθέξ ημο ηοηηανμπθάζιαημξ, ηα ρεοδμπυδζα. (α) Σα άηνα ηςκ
ρεοδμπμδίςκ εκχκμκηαζ, πενζηθείμκηαξ ηδκ εζζαβυιεκδ μοζία, (β) Η πθαζιαηζηή ιειανάκδ
πενζζθίββεηαζ ηαζ απμηυπηεηαζ ιε απμηέθεζια ηδ δδιζμονβία εκυξ ηοζηζδίμο πμο
απεθεοεενχκεηαζ ζημ ηοηηανυπθαζια.

Σμ ηοζηίδζμ ζοκηήηεηαζ ιε θοζμζχιαηα ηαζ

δδιζμονβείηαζ έκα ηεκμηυπζμ, εκηυξ ημο μπμίμο οδνμθφμκηαζ ηα ιαηνμιυνζα ημο
ιζηνμμνβακζζιμφ απυ ηα έκγοια ημο θοζμζχιαημξ ιε απμηέθεζια ηδκ ηαηαζηνμθή ημο. Γζα
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κα πναβιαημπμζδεεί δ παναπάκς δζαδζηαζία απαζηείηαζ δ ηαηακάθςζδ εκένβεζαξ, δζυηζ δ
εκδμηφηηςζδ είκαζ έκαξ ηνυπμξ εκενβδηζηήξ ιεηαθμνάξ.
ΙΙ. Σμ μνβακίδζμ Υ είκαζ ημ θοζυζςια. Σα θοζμζχιαηα πενζέπμοκ οδνμθοηζηά έκγοια πμο
αμδεμφκ ζηδκ πέρδ ιεβαθμιμνζαηχκ μοζζχκ εκδμηοηηανζηήξ ή ελςηοηηανζηήξ πνμέθεοζδξ,
αθθά ηαζ ιζηνμμνβακζζιχκ, πμο πζεακυκ έπμοκ εζζαάθεζ ζημ ηφηηανμ (γςζηυ) ιε ηδ δζαδζηαζία
ηδξ εκδμηφηηςζδξ. οιιεηέπμοκ, δδθαδή, ζηδ δζαδζηαζία ηδξ θαβμηφηηςζδξ, ηαεχξ υπςξ
ακαθένεδηε

ηαζ

παναπάκς

ζοκηήημκηαζ

ιε

ηα

ηοζηίδζα

πμο

πενζέπμοκ

ημοξ

ιζηνμμνβακζζιμφξ ηαζ ηα οδνμθοηζηά έκγοια ηςκ θοζμζςιάηςκ απμζημδμιμφκ ηα
ιαηνμιυνζα ημο ιζηνμμνβακζζιμφ.
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ΑΡΧΕΙΟ: GI_V_VIO_0_14378
ΘΔΜΑ Β:
Ι. Μεξηθά νξγαλίδηα ηνπ δσηθνύ θπηηάξνπ έρνπλ σο απνζηνιή ηνπο ηελ εμνπδεηέξσζε
ηνμηθώλ νπζηώλ. Να απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο:
α) Να ονομάςετε τα οργανίδια αυτά. Πϊσ ονομάηεται το κοινό ςφςτθμα δομϊν του κυττάρου ςτο
οποίο μετζχουν, από ποια άλλα οργανίδια αποτελείται αυτό; (6κ)
β) Σα θπατικά κφτταρα του οργανιςμοφ μασ χάρθ ςε ζνα από τα οργανίδια του α. ερωτιματοσ
εξουδετερϊνουν μια χθμικι ουςία που καταναλϊνουμε. Ποιο οργανίδιο είναι αυτό; Ποια είναι θ
ουςία τθν οποία εξουδετερϊνει και ποια θ ουςία ςτθν οποία τθν μετατρζπει; (6κ)
II. Οη πδαηάλζξαθεο απνηεινύλ κηα εηεξνγελή αιιά θαη πνιύηηκε θαηεγνξία ρεκηθώλ
ελώζεσλ γηα ηα θύηηαξα.
α) Να ονομάςετε 3 υδατάνκρακεσ, ο κακζνασ από τουσ οποίουσ αποτελεί τμιμα διαφορετικοφ
μακρομορίου, προςδιορίηοντασ ςε ποιο είδοσ μακρομορίου ςυναντάται κακζνασ από τουσ
υδατάνκρακεσ αυτοφσ. (3κ)
β) Οι υδατάνκρακεσ μποροφν να ςυνδζονται με διάφορα είδθ μακρομορίων, ϊςτε να αποτελοφν
μαηί τουσ ςυνκετότερα μόρια. Να παρακζςετε δφο τζτοια παραδείγματα ςφνκετων μορίων και να
προςδιορίςετε μια κυτταρικι δομι ςτθν οποία ςυναντϊνται τα μόρια αυτά. ε ποιο κυτταρικό
οργανίδιο μπορεί να ςυμβεί προςκικθ υδατάνκρακα ςε κάποιο μακρομόριο; (4κ)
γ) Είναι πικανό ζνασ πολυςακχαρίτθσ να αποτελείται από το ίδιο μονομερζσ με ζναν άλλον, αλλά τα
μόριά τουσ να ζχουν διαφορετικι μορφι ςτο χϊρο και διαφορετικό βιολογικό ρόλο; Να
αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ, χρθςιμοποιϊντασ ωσ παράδειγμα δφο ςυγκεκριμζνα είδθ
πολυςακχαριτϊν.(6κ)

ΘΔΜΑ Γ:
Σηελ αθόινπζε εηθόλα απεηθνλίδεηαη έλα δσηθό θύηηαξν. Να απαληήζεηε ζηηο
εξσηήζεηο:

Ι. Ποια είναι θ κυτταρικι δομι V και ποιοσ είναι ο ρόλοσ τθσ ςτο κφτταρο; Ποιοσ είναι ο ρόλοσ του
οργανιδίου ΙΙΙ ςτο κφτταρο; Ποια διαδικαςία απεικονίηεται ςτο Ι; (12κ)
ΙΙ. ε ποιεσ από τισ περιοχζσ του κυττάρου ΙΙ, ΙΙΙ, IV υπάρχουν μόρια RNA; Ποιο/α είδοσ/θ μορίων
RNA αναμζνετε να υπάρχει ςε κάκε μια από τισ περιοχζσ αυτζσ; Ποιοσ είναι ο βιολογικόσ ρόλοσ
κακενόσ από αυτά; (13κ)
Επιμζλεια : Καλαμάσ Γιϊργοσ, Βιολόγοσ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ:
ΘΔΜΑ Β:
Ι. α) Σα μνβακίδζα ημο γςζημφ ηοηηάνμο πμο έπμοκ ςξ απμζημθή ημοξ ηδκ ελμοδεηένςζδ
ημλζηχκ μοζζχκ είκαζ ηα οπενμλεζδζμζχιαηα ηαζ ημ θείμ εκδμπθαζιαηζηυ δίηηομ. Σμ ημζκυ
ζφζηδια δμιχκ ημο ηοηηάνμο ζημ μπμίμ ιεηέπμοκ είκαζ ημ εκδμιειανακζηυ ζφζηδια. Σμ
ζφζηδια αοηυ πενζθαιαάκεζ ηα αηυθμοεα μνβακίδζα: εκδμπθαζιαηζηυ δίηηομ, ζφιπθεβια
Golgi, θοζμζχιαηα, οπενμλεζδζμζχιαηα ηαζ ηεκμηυπζα.
α) Σα δπαηζηά ηφηηανα ημο μνβακζζιμφ ιαξ πάνδ ζηα οπενμλεζδζμζχιαηα ελμοδεηενχκμοκ
ημ μζκυπκεοια πμο ηαηακαθχκμοιε, ιεηαηνέπμκηαξ ημ ζε αηεηαθδεΰδδ.
II. α) Σνία παναδείβιαηα οδαηακενάηςκ πμο απμηεθμφκ ηιήια δζαθμνεηζηχκ ιαηνμιμνίςκ,
είκαζ 1) δ νζαυγδ (πεκηυγδ) πμο είκαζ ιζα απυ ηζξ πδιζηέξ μιάδεξ πμο ζοβηνμημφκ ημ
νζαμκμοηθεμηίδζμ, 2) δ δεζμλονζαυγδ (πεκηυγδ) πμο είκαζ ιζα απυ ηζξ πδιζηέξ μιάδεξ πμο
ζοβηνμημφκ ημ δεζμλονζαμκμοηθεμηίδζμ ηαζ 3) δ βθοηυγδ (ελυγδ), δ μπμία είκαζ ημ ιμκμιενέξ
ηδξ ηοηηανίκδξ.
α) Γφμ παναδείβιαηα ζφκεεηςκ ιμνίςκ πμο πνμηφπημοκ απυ ηδ ζφκδεζδ οδαηακενάηςκ ιε
άθθα είδδ ιαηνμιμνίςκ είκαζ μζ βθοημπνςηεΐκεξ ηαζ ηα βθοημθζπίδα, πμο απακηχκηαζ ζηδκ
πθαζιαηζηή ιειανάκδ. Η πνμζεήηδ οδαηάκεναηα ζε ηάπμζμ ιαηνμιυνζμ πναβιαημπμζείηαζ
ζημ αδνυ εκδμπθαζιαηζηυ δίηηομ.
β) Πανάδεζβια δφμ πμθοζαηπανζηχκ πμο απμηεθμφκηαζ απυ ημ ίδζμ ιμκμιενέξ, αθθά ηα
ιυνζά ημοξ έπμοκ δζαθμνεηζηή ιμνθή ζημ πχνμ ηαζ δζαθμνεηζηυ αζμθμβζηυ νυθμ είκαζ
δ ηοηηανίκδ ηαζ ημ άιοθμ. Πανά ημ υηζ ηαζ μζ δφμ αοημί πμθοζαηπανίηεξ μζημδμιμφκηαζ απυ ημ
ίδζμ ιμκμιενέξ, ημ ιυνζμ ηδξ βθοηυγδξ, δζαθένμοκ ςξ πνμξ ημ ιέβεεμξ, ηδ ιμνθή πμο
παίνκεζ ημ ιυνζυ ημοξ ζημ πχνμ ηαζ ημ αζμθμβζηυ ημοξ νυθμ. Ακαθοηζηυηενα, δ ηοηηανίκδ
απμηεθείηαζ απυ πενζζζυηενα απυ 10.000 ιυνζα βθοηυγδξ, πμο εκχκμκηαζ ηαζ ζπδιαηίγμοκ
εοεείεξ αθοζίδεξ, ηαζ είκαζ ζοζηαηζηυ ημο ηοηηανζημφ ημζπχιαημξ ηςκ θοηζηχκ ηοηηάνςκ
(δμιζηυξ πμθοζαηπανίηδξ). Σμ άιοθμ απμηεθείηαζ απυ δεηάδεξ πζθζάδεξ ιυνζα βθοηυγδξ, πμο
εκχκμκηαζ ηαζ ζπδιαηίγμοκ ζπεζνμεζδή ηαζ δζαηθαδζζιέκδ αθοζίδα, ηαζ είκαζ απμηαιζεοηζηυξ
πμθοζαηπανίηδξ ηςκ θοηχκ.
ΘΔΜΑ Γ
Ι. Η ηοηηανζηή δμιή V ηδξ εζηυκαξ είκαζ ημ εκδμπθαζιαηζηυ δίηηομ. Σμ εκδμπθαζιαηζηυ δίηηομ
θεζημονβεί ςξ έκαξ ημζκυξ αβςβυξ, πμο επζηνέπεζ ηδ ιεηαθμνά μοζζχκ ιεηαλφ ηςκ δζάθμνςκ
ηιδιάηςκ ημο ηοηηανμπθάζιαημξ ηαζ, ίζςξ, ιεηαλφ ημο πονήκα ηαζ ημο ελςηοηηανζημφ
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πενζαάθθμκημξ. Οζ ιειανάκεξ ημο πανέπμοκ επζθάκεζεξ ζηζξ μπμίεξ εδνάγμκηαζ έκγοια, πμο
ελοπδνεημφκ δζαθμνεηζηέξ ακηζδνάζεζξ ημο ιεηααμθζζιμφ. ημ αδνυ εκδμπθαζιαηζηυ δίηηομ,
πένακ ηςκ οπμθμίπςκ, μζ πνςηεΐκεξ πμο εζζένπμκηαζ εκδέπεηαζ κα οπμζημφκ ηνμπμπμζήζεζξ.
Σμ θείμ εκδμπθαζιαηζηυ δίηηομ ζπεηίγεηαζ ιε ηδ ζφκεεζδ θζπζδίςκ ηαζ ηδκ ελμοδεηένςζδ
ημλζηχκ μοζζχκ.
Σμ μνβακίδζμ ΙΙΙ, δδθαδή ημ ιζημπυκδνζμ, είκαζ οπεφεοκμ βζα ηδ ιεηαηνμπή ηδξ εκένβεζαξ ζε
ιμνθή πμο κα ιπμνεί κα αλζμπμζδεεί βζα ηζξ δζάθμνεξ θεζημονβίεξ ημο ηοηηάνμο.
ημ Ι απεζημκίγεηαζ δ δζαδζηαζία ηδξ εκδμηφηηςζδξ, εκυξ ηνυπμο εκενβδηζηήξ ιεηαθμνάξ
μοζζχκ δζα ιέζμο ηδξ πθαζιαηζηήξ ιειανάκδξ.
ΙΙ. Μυνζα RNA απακηχκηαζ ηαζ ζηζξ ηνεζξ πενζμπέξ ΙΙ, ΙΙΙ, IV ημο ηοηηάνμο, δδθαδή ζημκ
πονήκα, ζηα ιζημπυκδνζα ηαζ ζημοξ πονδκίζημοξ, ακηίζημζπα. ημκ πονήκα, ηαζ εζδζηυηενα
ζημ πονδκυπθαζια, ακαιέκεηαζ κα οπάνπμοκ ιυνζα mRNA ηαζ tRNA, δζυηζ εηεί βίκεηαζ δ
ζφκεεζή ημοξ ιέζς ηδξ ιεηαβναθήξ, εκχ ακηίζημζπα ζημκ πονδκίζημ ιυνζα rRNA. ηα
ιζημπυκδνζα ακαιέκεηαζ κα οπάνπμοκ ηαζ ηα ηνία είδδ ιμνίςκ RNA, ηαεχξ ζημ ιζημπυκδνζα
πναβιαημπμζείηαζ πνςηεσκμζφκεεζδ. Ο αζμθμβζηυξ νυθμξ ηαεεκυξ απυ ηα ιυνζα RNA είκαζ μ
ελήξ: ηα ιυνζα mRNA είκαζ οπεφεοκα βζα ηδ ιεηαθμνά ηδξ βεκεηζηήξ πθδνμθμνίαξ απυ ημ
DNA ζηα νζαμζχιαηα βζα ηδ ζφκεεζδ πνςηεσκχκ, ηα ιυνζα tRNA ιεηαθένμοκ ηα αιζκμλέα
ζηα νζαμζχιαηα βζα ηδ ζφκεεζδ ηςκ πνςηεσκχκ, ηα ιυνζα rRNA απμηεθμφκ ζοζηαηζηυ ηςκ
νζαμζςιάηςκ ιαγί ιε ηάπμζεξ νζαμζςιζηέξ πνςηεΐκεξ.
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ΑΡΧΕΙΟ: GI_V_VIO_0_14380
ΘΔΜΑ Β:
Ι. Μεξηθά έλδπκα βξίζθνληαη θπξίσο, αλ όρη απνθιεηζηηθά, ζε ζπγθεθξηκέλα νξγαλίδηα
ηνπ θπηηάξνπ, έηζη ώζηε λα ηα ραξαθηεξίδνπλ θαη λα θαζνξίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ
νξγαληδίσλ απηώλ. Να απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο:
α) Ποιο είδοσ ενηφμων χαρακτθρίηει τα λυςοςϊματα; Σι ακριβϊσ κάνουν τα ζνηυμα αυτά; Για ποιο
λόγο δεν βρίςκονται ελεφκερα και ςτθν ενεργό μορφι τουσ ςτο κυτταρόπλαςμα; (6κ)
β) Ποια είδθ ενηφμων βρίςκονται ςτα υπεροξειδιοςϊματα; Να αναφζρετε μια ουςία που
εξουδετερϊνεται από τα ζνηυμα αυτά, κακϊσ και τθ χθμικι ουςία ςτθν οποία μετατρζπεται. (3κ)
γ) ε ποια τμιματα των μιτοχονδρίων και των χλωροπλαςτϊν υπάρχουν ζνηυμα που ςχετίηονται με
τθν ςχετικι γενετικι αυτοδυναμία των οργανιδίων αυτϊν. (3κ)
ΙI. O ππξήλαο είλαη ην πιένλ επδηάθξηην νξγαλίδην ηνπ επθαξπσηηθνύ θπηηάξνπ. Να
απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο:
α) Να ονομάςετε ζνα ευκαρυωτικό κφτταρο που ζχει περιςςότερουσ από ζναν πυρινεσ και ζνα
ευκαρυωτικό κφτταρο που δεν ζχει πυρινα. (2κ)
β) Να περιγράψετε τθ δομι του πυρθνικοφ φακζλου και να προςδιορίςετε τον βιολογικό ρόλο του.
(5κ)
γ) Να παρακζςετε τουσ λόγουσ που εξθγοφν τθ ςθμαςία του πυρινα για τθ ηωι του κυττάρου. (6κ)

ΘΔΜΑ Γ
Σηελ εηθόλα απεηθνλίδνληαη ηέζζεξα θύηηαξα (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV) ηα νπνία ηνπνζεηήζεθαλ ζε
δηαθνξεηηθά δηαιύκαηα.

Ι. Ποια από τα τζςςερα κφτταρα είναι ηωικά και ποια φυτικά; Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ
βαςιηόμενοι ςε μια δομι που υπάρχει ι απουςιάηει από τθν εικόνα κάκε κυττάρου. Ποια είναι θ
ςφςταςθ αυτισ τθσ δομισ και ποια είναι θ ςθμαςία τθσ για τα κφτταρα ςτα οποία υπάρχει; (12κ)
ΙΙ. τα τζςςερα κφτταρα παρατθροφνται μεταβολζσ ςτο ςχιμα τουσ ι ςτο εςωτερικό τουσ. Να
εξθγιςετε τθν κάκε μεταβολι ανάλογα με το διάλυμα ςτο οποίο τοποκετικθκε το κάκε κφτταρο.
Ποια ιδιότθτα τθσ πλαςματικισ μεμβράνθσ βρίςκεται πίςω από τισ μεταβολζσ που αναφζρατε; (13κ)
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ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ:
ΘΔΜΑ Β:
Ι.

α)

Σα

θοζμζχιαηα

ιεβαθμιμνζαηχκ

πενζέπμοκ

μοζζχκ

οδνμθοηζηά

εκδμηοηηανζηήξ

ή

έκγοια

πμο

ελςηοηηανζηήξ

αμδεμφκ

ζηδκ

πνμέθεοζδξ,

πέρδ

αθθά

ηαζ

ιζηνμμνβακζζιχκ, πμο πζεακυκ έπμοκ εζζαάθεζ ζημ ηφηηανμ (γςζηυ) ιε ηδ δζαδζηαζία ηδξ
εκδμηφηηςζδξ. Ακ ηα δναζηζηυηαηα αοηά έκγοια δε ανίζημκηακ ζημ εζςηενζηυ ηςκ
θοζμζςιάηςκ, αθθά ήηακ εθεφεενα ζημ ηοηηανυπθαζια, ηυηε βνήβμνα εα δζαζπμφζακ ηαζ
ηα ζοζηαηζηά ημο ίδζμο ημο ηοηηάνμο, μπυηε εα ημ ηαηέζηνεθακ.
α) Σα οπενμλεζδζμζχιαηα πενζέπμοκ μλεζδςηζηά έκγοια, πμο αμδεμφκ δζάθμνεξ ιεηααμθζηέξ
δζενβαζίεξ. Δζδζηά ζηα οπενμλεζδζμζχιαηα ηςκ δπαηζηχκ ηαζ κεθνζηχκ ηοηηάνςκ βίκεηαζ ηαζ
δ ιεηαηνμπή ημο μζκμπκεφιαημξ ζε αηεηαθδεΰδδ. Δλαζθαθίγεηαζ έηζζ δ απμημλίκςζδ ημο
μνβακζζιμφ ιαξ απυ ημ μζκυπκεοια πμο ηαηακαθχκμοιε.
β) Σα έκγοια πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ ζπεηζηή βεκεηζηή αοημδοκαιία ηςκ ιζημπμκδνίςκ ηαζ ηςκ
πθςνμπθαζηχκ

ανίζημκηαζ

ζηδ

ιήηνα

ηςκ

ιζημπμκδνίςκ

ηαζ

ζημ

ζηνχια

ηςκ

πθςνμπθαζηχκ.
ΙΙ. α) Δοηανοςηζηά ηφηηανα πμο έπμοκ πενζζζυηενμοξ απυ έκακ πονήκεξ είκαζ μνζζιέκα
ιοσηά ηφηηανα. Δοηανοςηζηά ηφηηανα πμο δεκ έπμοκ πονήκα είκαζ ηα χνζια ενοενά
αζιμζθαίνζα, πμο ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ δζαθμνμπμίδζήξ ημοξ πάκμοκ ημκ πονήκα ημοξ.
α) Ο πονήκαξ πενζαάθθεηαζ απυ ημκ πονδκζηυ θάηεθμ ή πονδκζηή ιειανάκδ, πμο
απμηεθείηαζ απυ δφμ ζημζπεζχδεζξ ιειανάκεξ, ιζα εζςηενζηή ηαζ ιζα ελςηενζηή. Καηά
δζαζηήιαηα δ πονδκζηή ιειανάκδ πανμοζζάγεζ πυνμοξ, πμο ζπδιαηίγμκηαζ απυ ηδ ζοκέκςζδ
ηδξ εζςηενζηήξ ιε ηδκ ελςηενζηή ιειανάκδ. Οζ πονδκζημί πυνμζ παίγμοκ ζδιακηζηυ νυθμ
ζηδκ επζημζκςκία ημο πονήκα ιε ημ ηοηηανυπθαζια, βζαηί εθέβπμοκ ηα ιαηνμιυνζα πμο
ακηαθθάζζμκηαζ ιεηαλφ ημοξ.
β)

Ο

νυθμξ

ημο

πονήκα

βζα

ηδ

γςή

ηςκ

ηοηηάνςκ

είκαζ

ζδιακηζηυξ,

αθμφ:

α. Φοθάζζεζ ημ βεκεηζηυ οθζηυ (DNA). Με αάζδ ηζξ πθδνμθμνίεξ πμο είκαζ ηαηαβναιιέκεξ ζ'
αοηυ ηαεμνίγμκηαζ μζ ζδζυηδηεξ ημο ηοηηάνμο, ηαζ ηαη' επέηηαζδ ημο μνβακζζιμφ, ηαζ
εθέβπμκηαζ υθεξ μζ ηοηηανζηέξ δναζηδνζυηδηεξ.
α. Δίκαζ ημ μνβακίδζμ ζημ μπμίμ δζπθαζζάγεηαζ ημ βεκεηζηυ οθζηυ, ιε ηνυπμ πμο ελαζθαθίγεζ ηδ
ιεηααίααζδ ηςκ βεκεηζηχκ πθδνμθμνζχκ, ακαθθμίςηςκ, απυ ηφηηανμ ζε ηφηηανμ αθθά ηαζ
απυ βεκζά ζε βεκζά.
β. Δίκαζ ημ μνβακίδζμ ζημ εζςηενζηυ ημο μπμίμο ζοκηίεεκηαζ ηα δζάθμνα είδδ RNA απυ
βεκεηζηέξ πθδνμθμνίεξ πμο θένεζ ημ DNA.
Επιμζλεια : Καλαμάσ Γιϊργοσ, Βιολόγοσ

ΘΔΜΑ Γ:
Ι. Απυ ηα ηέζζενα ηφηηανα γςζηά είκαζ ηα Ι ηαζ IV ηαζ θοηζηά είκαζ ηα ΙΙ ηαζ ΙΙΙ. ημ
ζοιπέναζια αοηυ ηαηαθήβμοιε ηαεχξ ηα ηφηηανα II ηαζ ΙΙΙ πενζαάθθμκηαζ απυ ηοηηανζηυ
ημίπςια, πμο είκαζ παναηηδνζζηζηυ ηςκ θοηζηχκ ηοηηάνςκ, εκχ ηα ηφηηανα Ι ηαζ IV υπζ.
Σμ ηοηηανζηυ ημίπςια είκαζ έκα ζπεηζηά ακεεηηζηυ ελςηενζηυ πενίαθδια, πμο απμηεθείηαζ απυ
δζάθμνμοξ πμθοζαηπανίηεξ. Ο ηονζυηενμξ απυ αοημφξ είκαζ δ ηοηηανίκδ. Σμ ηοηηανζηυ
ημίπςια είκαζ ζοιπαβέξ ηαζ ζηακυ κα ακείζηαηαζ ζε ζζπονέξ πζέζεζξ. Πνμζηαηεφεζ έηζζ ημ
θοηζηυ ηφηηανμ απυ δζάννδλδ, υηακ ανίζηεηαζ ζε οπμημκζηυ πενζαάθθμκ, ηαζ, επεζδή ημο
πνμζδίδεζ ακεεηηζηυηδηα ηαζ εθαζηζηυηδηα, πνμζθένεζ «ζηεθεηζηή» οπμζηήνζλδ ζε μθυηθδνμ
ημ θοηυ.
ΙΙ. ημ ηφηηανμ Ι παναηδνείηαζ ζοννίηκςζδ, δ μπμία μθείθεηαζ ζημ υηζ ημ δζάθοια ζημ μπμίμ
ημπμεεηήεδηε είκαζ οπμημκζηυ, δδθαδή δ εκδμηοηηανζηή ζοβηέκηνςζδ ιζαξ μοζίαξ είκαζ
ιζηνυηενδ απυ ηδκ ελςηοηηανζηή, ιε απμηέθεζια κενυ κα ελένπεηαζ απυ ημ ηφηηανμ.
ημ ηφηηανμ IV παναηδνείηαζ δζάννδλδ ημο ηοηηάνμο, δ μπμία μθείθεηαζ ζημ υηζ ημ δζάθοια
ζημ μπμίμ ημπμεεηήεδηε είκαζ οπένημκμ, δδθαδή δ εκδμηοηηανζηή ζοβηέκηνςζδ ιζαξ μοζίαξ
είκαζ ιεβαθφηενδ απυ ηδκ ελςηοηηανζηή, ιε απμηέθεζια κενυ κα εζζένπεηαζ ζημ ηφηηανμ, ζε
ηέημζμ ιάθζζηα ααειυ πμο θυβς δζυβηςζδξ πνμηαθείηαζ δζάννδλδ.
ημ ηφηηανμ ΙΙ παναηδνείηαζ αφλδζδ ημο υβημο ημο ποιμημπίμο, δ μπμία μθείθεηαζ ζημ υηζ ημ
δζάθοια ζημ μπμίμ ημπμεεηήεδηε είκαζ οπένημκμ, δδθαδή δ εκδμηοηηανζηή ζοβηέκηνςζδ ιζαξ
μοζίαξ είκαζ ιεβαθφηενδ απυ ηδκ ελςηοηηανζηή, ιε απμηέθεζια κενυ κα εζζένπεηαζ ζημ
ηφηηανμ. ε αοηή ηδκ πενίπηςζδ, ςζηυζμ, δεκ πνμηαθείηαζ δζάννδλδ, υπςξ ζημ ηφηηανμ IV,
δζυηζ ημ ηφηηανμ ΙΙ είκαζ θοηζηυ ηαζ πνμζηαηεφεηαζ απυ ημ ηοηηανζηυ ημίπςια.
ημ ηφηηανμ ΙΙΙ παναηδνείηαζ ζοννίηκςζδ, δ μπμία μθείθεηαζ ζημ υηζ ημ δζάθοια ζημ μπμίμ
ημπμεεηήεδηε είκαζ οπμημκζηυ, δδθαδή δ εκδμηοηηανζηή ζοβηέκηνςζδ ιζαξ μοζίαξ είκαζ
ιζηνυηενδ απυ ηδκ ελςηοηηανζηή, ιε απμηέθεζια κενυ κα ελένπεηαζ απυ ημ ηφηηανμ. ε αοηή
ηδκ πενίπηςζδ, ςζηυζμ, δεκ πνμηαθείηαζ δζάννδλδ, δζυηζ ημ ηφηηανμ ΙΙΙ είκαζ θοηζηυ ηαζ
πνμζηαηεφεηαζ απυ ημ ηοηηανζηυ ημίπςια.
Η ζδζυηδηα ηδξ πθαζιαηζηήξ ιειανάκδξ ζηδκ μπμία μθείθμκηαζ ηα θαζκυιεκα αοηά είκαζ ημ
βεβμκυξ υηζ δ πθαζιαηζηή ιειανάκδ είκαζ διζπεναηή, δδθαδή εκχ επζηνέπεζ ηδ δζέθεοζδ
ιμνίςκ κενμφ, πενζμνίγεζ ή ειπμδίγεζ μθμηθδνςηζηά ηδ δζέθεοζδ μοζζχκ πμο έπμοκ ιεβάθμ
ιέβεεμξ.
Επιμζλεια : Καλαμάσ Γιϊργοσ, Βιολόγοσ

ΑΡΧΕΙΟ: GI_V_VIO_0_14381
ΘΕΜΑ Β:
Ι. Σο ςθμαντικότερο οργανίδιο των ευκαρυωτικϊν κυττάρων είναι ο πυρινασ. Να απαντιςετε ςτισ
ερωτιςεισ:
α) Ποιο από τα είδθ των μακρομορίων που υπάρχουν ςε αυτόν, ευκφνεται κυρίωσ για τθ λειτουργία του;
Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. (4μ)
β) το εςωτερικό του πυρινα υπάρχει μια διακριτι δομι που λζγεται πυρθνίςκοσ. Γιατί είναι ςθμαντικι
θ παρουςία τθσ δομισ αυτισ ςτα κφτταρα; (4μ)
γ) Μεταξφ των ουςιϊν που ανταλλάςςονται μεταξφ του πυρινα και του κυτταροπλάςματοσ
περιλαμβάνονται μεγαλομοριακζσ ουςίεσ, δθλαδι ουςίεσ με μεγάλο μζγεκοσ. Ποιο χαρακτθριςτικό τθσ
καταςκευισ του πυρινα επιτρζπει τθν ανταλλαγι αυτι; (4μ)
ΙΙ. Οι πρωτεΐνεσ, τα ςπουδαία μακρομόρια των κυττάρων, που είναι υπεφκυνα για ςθμαντικζσ
κυτταρικζσ λειτουργίεσ και δομοφν ςθμαντικζσ βιολογικζσ δομζσ, για να είναι λειτουργικζσ, ςυχνά
χρειάηεται να υποςτοφν τροποποιιςεισ μετά τθν παραγωγι τουσ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:
α) ε ποιεσ περιοχζσ ενόσ ηωικοφ κυττάρου παράγονται οι πρωτεΐνεσ; (6μ)
β) ε ποια κυτταρικά οργανίδια υφίςτανται τροποποιιςεισ οι πρωτεΐνεσ; Ποιο από τα οργανίδια αυτά
ευκφνεται για τθν εξαγωγι των πρωτεϊνϊν από το κφτταρο; Να περιγράψετε αναλυτικά τθν πορεία μιασ
πρωτεΐνθσ από τθ ςφνκεςι τθσ, ζωσ τθν εξαγωγι τθσ από το κφτταρο. (7μ)
ΘΕΜΑ Δ:
Με τθ χριςθ θμιπερατισ μεμβράνθσ καταςκευάηουμε ζναν ςάκο και τον γεμίηουμε με ζνα διάλυμα
αποςταγμζνου νεροφ που περιζχει τισ ουςίεσ Α, Β και Γ. Αφοφ τοποκετιςουμε τον ςάκο μζςα ςε ζνα
δοχείο που περιζχει μόνο αποςταγμζνο νερό, παρατθροφμε ότι θ ουςία Α ανιχνεφκθκε ςτο
αποςταγμζνο νερό του δοχείου, ενϊ αντικζτωσ οι ουςίεσ Β και Γ όχι. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:
Ι. Πϊσ ονομάηεται θ διαδικαςία με τθν οποία μετακινικθκε θ ουςία Α; Να παρακζςετε ζναν πικανό λόγο
για τον οποίο θ μετακίνθςθ τθσ ουςίασ Α ιταν δυνατι, και ζναν πικανό λόγο για τον οποίο θ μετακίνθςθ
των ουςιϊν Β και Γ ιταν αδφνατθ. Ποια διαφορά ανάμεςα ςτο υγρό μζςα ςτον ςάκο, και ςτο υγρό, ζξω
από αυτόν εξθγεί τθ μετακίνθςθ τθσ ουςίασ Α; (12μ)
ΙΙ. Μετά από παρζλευςθ κάποιου χρονικοφ διαςτιματοσ παρατθριςαμε ότι ο όγκοσ του ςάκου
αυξικθκε. α) Να εξθγιςετε το φαινόμενο, β) Με ποιο τρόπο τα φυτικά κφτταρα αντιμετωπίηουν τον
κίνδυνο τθσ διάρρθξισ τουσ ςε μια αντίςτοιχθ κατάςταςθ; (13μ)

Επιμζλεια : Καλαμάσ Γιϊργοσ, Βιολόγοσ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ:
ΘΔΜΑ Β:
Ι. α) Απυ ηα ιαηνμιυνζα πμο οπάνπμοκ ζημκ πονήκα, βζα ηδ θεζημονβία ημο ηονίςξ εοεφκεηαζ
ημ DNA, δζυηζ μ νυθμξ ημο πονήκα είκαζ ηονίςξ δ δζαθφθαλδ ηδξ αηεναζυηδηαξ ημο ιμνίμο
αοημφ. Δπζπνμζεέηςξ, μ πονήκαξ είκαζ ημ μνβακίδζμ ζημ μπμίμ δζπθαζζάγεηαζ ημ βεκεηζηυ
οθζηυ (DNA), ιε ηνυπμ πμο ελαζθαθίγεζ ηδ ιεηααίααζδ ηςκ βεκεηζηχκ πθδνμθμνζχκ,
ακαθθμίςηςκ, απυ ηφηηανμ ζε ηφηηανμ αθθά ηαζ απυ βεκζά ζε βεκζά, ηαζ ζημ μπμίμ
ζοκηίεεκηαζ ηα δζάθμνα είδδ RNA απυ βεκεηζηέξ πθδνμθμνίεξ πμο θένεζ ημ DNA.
α) Ο πονδκίζημξ είκαζ ιζα δζαηνζηή δμιή ζημ εζςηενζηυ ημο πονήκα, πμο απμηεθείηαζ ηονίςξ
απυ RNA ηαζ DNA ηαζ δεκ πενζαάθθεηαζ απυ ζημζπεζχδδ ιειανάκδ. Η πανμοζία ηςκ
πονδκίζηςκ είκαζ πμθφ ζδιακηζηή δζυηζ ζε αοημφξ ζοκηίεεηαζ ημ rRNA, πμο είκαζ ααζζηυ
ζοζηαηζηυ ηςκ νζαμζςιάηςκ.
β)

Η

ακηαθθαβή

ηςκ

μοζζχκ

ιεβάθμο

ιμνζαημφ

αάνμοξ

ιεηαλφ

πονήκα

ηαζ

ηοηηανμπθάζιαημξ πναβιαημπμζείηαζ ιέζς ηςκ πονδκζηχκ πυνςκ. Οζ πονδκζημί πυνμζ
ζπδιαηίγμκηαζ απυ ηδ ζοκέκςζδ ηδξ εζςηενζηήξ ιε ηδκ ελςηενζηή ιειανάκδ ημο πονδκζημφ
θαηέθμο ηαζ παίγμοκ ζδιακηζηυ νυθμ ζηδκ επζημζκςκία ημο πονήκα ιε ημ ηοηηανυπθαζια,
βζαηί εθέβπμοκ ηα ιαηνμιυνζα πμο ακηαθθάζζμκηαζ ιεηαλφ ημοξ.

ΙΙ. α) Η ζφκεεζδ ηςκ πνςηεσκχκ βίκεηαζ ζηα νζαμζχιαηα. ηα γςζηά ηφηηανα, νζαμζχιαηα
οπάνπμοκ εθεφεενα ζημ ηοηηανυπθαζια, ζηδκ ελςηενζηή πθεονά ηδξ ιειανάκδξ ημο αδνμφ
εκδμπθαζιαηζημφ δζηηφμο ηαζ ζηα ιζημπυκδνζα, υπμο ηαζ πανάβμκηαζ μζ πνςηεΐκεξ.
α) Οζ πνςηεΐκεξ οθίζηακηαζ ηνμπμπμζήζεζξ ζημ αδνυ εκδμπθαζιαηζηυ δίηηομ (π.π. πνμζεήηδ
ζαηπάνςκ) ηαζ ζημ ζφιπθεβια Golgi (πνμζεήηδ ιδ πνςηεσκζηχκ ιμνίςκ). Απυ ηα μνβακίδζα
αοηά, αοηυ πμο εοεφκεηαζ βζα ηδκ ελαβςβή ηςκ πνςηεσκχκ απυ ημ ηφηηανμ είκαζ ημ
ζφιπθεβια Golgi.
Ανπζηά, ζηα νζαμζχιαηα βίκεηαζ δ πνςηεσκμζφκεεζδ. ηδ ζοκέπεζα μζ πνςηεΐκεξ πμο
ζοκηίεεκηαζ εζζένπμκηαζ ζημ εζςηενζηυ ηςκ αβςβχκ ημο αδνμφ εκδμπθαζιαηζημφ δζηηφμο.
Δηεί εκδέπεηαζ κα οπμζημφκ ηνμπμπμζήζεζξ (π.π. πνμζεήηδ ζαηπάνςκ). Η ιεηαθμνά ηςκ
πνςηεσκχκ απυ ημ εκδμπθαζιαηζηυ δίηηομ πνμξ ημ ζφιπθεβια Golgi βίκεηαζ είηε ιέζς ηδξ
θοζζηήξ ζφκδεζδξ ηςκ ιειανακχκ ηςκ δφμ μνβακζδίςκ είηε ιε ηδ αμήεεζα ηοζηζδίςκ. ηδ
δεφηενδ πενίπηςζδ, πμο είκαζ ηαζ δ ζοκδεέζηενδ, μζ πνςηεΐκεξ πμο έπμοκ παναπεεί ζηα
νζαμζχιαηα ημο αδνμφ εκδμπθαζιαηζημφ δζηηφμο ζοβηεκηνχκμκηαζ ηαζ ηθείκμκηαζ ζε
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ηοζηίδζα, ηα μπμία απμηυπημκηαζ απυ ημ αδνυ εκδμπθαζιαηζηυ δίηηομ ηαζ ζοβπςκεφμκηαζ ιε
ηζξ ιειανάκεξ ημο ζοιπθέβιαημξ Golgi. Δηεί οπμαάθθμκηαζ ζε ιζα ηεθζηή πδιζηή επελενβαζία
(πνμζεήηδ ιδ πνςηεσκζηχκ ιμνίςκ). Σεθζηά «παηεηάνμκηαζ» ηαζ πάθζ ζε ηοζηίδζα Όζα απυ
ηα ηοζηίδζα αοηά πενζέπμοκ πνςηεΐκεξ, πμο πνυηεζηαζ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ζε άθθα ζδιεία
ημο μνβακζζιμφ, ελάβμκηαζ ιε ηδ δζαδζηαζία ηδξ ελςηφηηςζδξ. Ακαθοηζηυηενα, ηα ηοζηίδζα
πνμζεββίγμοκ ηδκ πθαζιαηζηή ιειανάκδ ηαζ πενζαάθθμκηαζ απυ αοηήκ. ηδ ζοκέπεζα δ
ιειανάκδ πενζζθίββεηαζ ζημ ζοβηεηνζιέκμ ζδιείμ ηαζ απεθεοεενχκεζ πνμξ ηδκ ελςηενζηή
πθεονά ημο ηοηηάνμο ηζξ πνςηεΐκεξ.
ΘΔΜΑ Γ:
Ι. Η δζαδζηαζία ιε ηδκ μπμία ιεηαηζκήεδηε δ μοζία Α ηαθείηαζ δζάποζδ, είκαζ δδθαδή δ ηάζδ
ηςκ ιμνίςκ κα δζαζπείνμκηαζ απυ ηζξ πενζμπέξ ορδθήξ ζοβηέκηνςζδξ πνμξ ηζξ πενζμπέξ
παιδθήξ ζοβηέκηνςζδξ. Η ιεηαηίκδζδ ηςκ μοζζχκ Β ηαζ Γ ήηακ αδφκαηδ πζεακχξ θυβς ημο
ιεβέεμοξ ημοξ, δζυηζ δ ιειανάκδ είκαζ διζπεναηή, δδθαδή πενζμνίγεζ ή ειπμδίγεζ
μθμηθδνςηζηά ηδ δζέθεοζδ μοζζχκ πμο έπμοκ ιεβάθμ ιέβεεμξ. Η ιεηαηίκδζδ ηδξ μοζίαξ Α
απυ ημ εζςηενζηυ ημο ζάημο ιεηαηζκήεδηε πνμξ ημ οβνυ έλς απυ αοηυκ θυβς ηδξ δζαθμνάξ
ζοβηέκηνςζδξ, δ μπμία είκαζ ιεβαθφηενδ ιέζα ζημ ζάημ.

ΙΙ. α) Ο υβημξ ημο ζάημο αολήεδηε δζυηζ, δεδμιέκμο υηζ μζ μοζίεξ Β ηαζ Γ δεκ δζαπενκμφκ ηδ
ιειανάκδ, βζα κα ελζζμννμπδεεί ζοβηέκηνςζή ημοξ ηαζ κα επέθεεζ ζζμννμπία, εζζένπεηαζ
κενυ ζημ ζάημ, ιέζς ηδξ δζαδζηαζίαξ πμο ηαθείηαζ χζιςζδ.
α) Σα θοηζηά ηφηηανα ζε ακηίζημζπεξ ηαηαζηάζεζξ ακηζιεηςπίγμοκ ημκ ηίκδοκμ ηδξ δζάννδλήξ
ημοξ θυβς ηδξ πανμοζίαξ ημο ηοηηανζημφ ημζπχιαημξ. Σμ ηοηηανζηυ ημίπςια είκαζ ζοιπαβέξ
ηαζ ζηακυ κα ακείζηαηαζ ζε ζζπονέξ πζέζεζξ. Πνμζηαηεφεζ έηζζ ημ θοηζηυ ηφηηανμ απυ
δζάννδλδ, υηακ ανίζηεηαζ ζε οπμημκζηυ πενζαάθθμκ.

Επιμζλεια : Καλαμάσ Γιϊργοσ, Βιολόγοσ

ΑΡΧΕΙΟ: GI_V_VIO_0_14384
ΘΕΜΑ Β:
Ι. Η πλαςματικι μεμβράνθ οριοκετεί το κφτταρο ςε ςχζςθ με το εξωτερικό του περιβάλλον και
ςυμμετζχει ςε πολλζσ λειτουργίεσ του. Εμφανίηει ςτακερότθτα χωρίσ όμωσ να είναι ςτατικι,
κακϊσ θ ρευςτότθτά τθσ ζχει μεγάλθ ςθμαςία για τθ λειτουργία τθσ.
α) Να ονομάςετε και να περιγράψετε ςυνοπτικά το μοντζλο που δεχόμαςτε ςιμερα για τθ δομι
τθσ πλαςματικισ μεμβράνθσ. (6μ)
β) Που οφείλεται θ ςτακερότθτα τθσ πλαςματικισ μεμβράνθσ; (4μ)
γ) Να ονομάςετε το ςτεροειδζσ που ςυμβάλλει ςτθ ρευςτότθτα τθσ μεμβράνθσ. (2μ)
ΙΙ. Ο βιολογικόσ ρόλοσ που ζχουν οι υδατάνκρακεσ ςτο κφτταρο είναι ςθμαντικόσ και ποικίλοσ.
α) Να ονομάςετε τον υδατάνκρακα που υπάρχει ςτα νουκλεοτίδια του DNA και τον υδατάνκρακα
που υπάρχει ςτα νουκλεοτίδια του RNA. ε ποια κατθγορία υπάγονται οι υδατάνκρακεσ αυτοί, με
βάςθ τον αρικμό των ατόμων άνκρακα που υπάρχουν ςτο μόριο τουσ; (3μ)
β) Να ονομάςετε δφο διςακχαρίτεσ και να προςδιορίςετε τθν πθγι από τθν οποία μποροφμε να
τουσ προςλάβουμε με τθ διατροφι μασ. (4μ)
γ) Ποια είναι τα γνωςτά είδθ πολυςακχαριτϊν; ε ποια είδθ οργανιςμϊν εντοπίηεται ο κακζνασ,
και με ποιο βιολογικό ρόλο; (6μ)
ΘΕΜΑ Δ:
Μετά από ανάλυςθ ενόσ μακρομορίου ςτο εργαςτιριο αποδείχτθκε ότι αυτό περιζχει τα χθμικά
ςτοιχεία: C, H, O, N και P. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:
Ι. Θα μποροφςε το μακρομόριο αυτό να βριςκόταν: α) ςτο εςωτερικό του πυρινα; β) ςτο
κυτταρόπλαςμα; Να αιτιολογιςετε τισ απαντιςεισ ςασ. (12μ)
ΙΙ. Θα μποροφςε το μακρομόριο αυτό να βριςκόταν ςτθν πλαςματικι μεμβράνθ; Αν ναι, ποια κα
ιταν θ βιολογικι ςθμαςία του; Να αιτιολογιςετε τισ απαντιςεισ ςασ. (13μ)

Επιμζλεια : Καλαμάσ Γιϊργοσ, Βιολόγοσ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ:
ΘΔΜΑ Β:
Ι. α) Σμ ιμκηέθμ πμο δεπυιαζηε ζήιενα βζα ηδ δμιή ηδξ πθαζιαηζηήξ ιειανάκδξ είκαζ αοηυ
ημο «νεοζημφ ιςζασημφ», πμο πνμηάεδηε ημ 1972 απυ ημοξ . ίκβηεν ηαζ Σ. Νίημθζμκ.
φιθςκα ιε ημ ιμκηέθμ αοηυ, μζ ιειανάκεξ απμηεθμφκηαζ απυ ιζα δζπθμζηζαάδα,
θςζθμθζπζδίςκ ηονίςξ, ακάιεζα ζηα μπμία πανειαάθθμκηαζ ζηενμεζδή υπςξ δ πμθδζηενυθδ
ηαζ πνςηεΐκεξ, μζ μπμίεξ είηε ανίζημκηαζ ζηδκ επζθάκεζα ηδξ ιειανάκδξ είηε αοείγμκηαζ ζημ
εζςηενζηυ ηδξ είηε ηδ δζαπενκμφκ ηάεεηα, ζπδιαηίγμκηαξ έκα είδμξ ιςζασημφ. Η μκμιαζία
«νεοζηυ ιςζασηυ» απμδίδεζ αηνζαχξ ηδ δοκαηυηδηα πμο έπμοκ ηα πενζζζυηενα θζπίδζα ηαζ
ανηεηέξ απυ ηζξ πνςηεΐκεξ ηδξ ιειανάκδξ κα μθζζεαίκμοκ πθαβίςξ, αθθάγμκηαξ εέζδ ιε
βεζημκζηά ημοξ ιυνζα.
α)

Η ζηαεενυηδηα ηδξ πθαζιαηζηήξ ιειανάκδξ μθείθεηαζ ζηδ παναηηδνζζηζηή δμιή ηςκ

θςζθμθζπζδίςκ πμο ηδκ δμιμφκ. Σα οδνυθζθα ηιήιαηα ηςκ θζπζδίςκ ζηνέθμκηαζ πνμξ ημ
εκδμηοηηανζηυ ηαζ πνμξ ημ ελςηοηηανζηυ πενζαάθθμκ, πμο είκαζ οδαηζηά. Ακηίεεηα ηα
οδνυθμαα ηιήιαηα, δδθαδή μζ μονέξ ηςκ θςζθμθζπζδίςκ, ζηνέθμκηαζ πνμξ ημ εζςηενζηυ ηδξ
ηαηαζηεοήξ, χζηε κα απμθεφβμοκ ηδκ επαθή ημοξ ιε ημ κενυ. Οζ έθλεζξ πμο ακαπηφζζμκηαζ
ιεηαλφ ηςκ οδνυθζθςκ ηιδιάηςκ ηαζ ηςκ ιμνίςκ ημο κενμφ, ηαεχξ ηαζ μζ έθλεζξ ηςκ
οδνυθμαςκ ηιδιάηςκ ιεηαλφ ημοξ, πνμζδίδμοκ ζηδ ιειανάκδ ζηαεενυηδηα, πςνίξ
πανάθθδθα κα ηδκ ηάκμοκ ζηαηζηή.
β) ηδ δζαηήνδζδ ηδξ νεοζηυηδηαξ ηςκ ιειανακχκ ζδιακηζηυ νυθμ παίγεζ δ πμθδζηενυθδ,
έκα ζηενμεζδέξ πμο πανειαάθθεηαζ ιεηαλφ ηςκ θςζθμθζπζδίςκ.
ΙΙ. α) Ο οδαηάκεναηαξ πμο οπάνπεζ ζηα κμοηθεμηίδζα ημο DNA είκαζ δ δεζμλονζαυγδ. Ο
οδαηάκεναηαξ πμο οπάνπεζ ζηα κμοηθεμηίδζα ημο RNA είκαζ δ νζαυγδ. Συζμ δ νζαυγδ
υζμ ηαζ δ δεζμλονζαυγδ ακήημοκ ζηζξ πεκηυγεξ (ιμκμζαηπανίηεξ) δζυηζ απμηεθμφκηαζ απυ
πέκηε άημια άκεναηα.
α)

Παναδείβιαηα δφμ δζζαηπανζηχκ πμο πνμζθαιαάκμοιε ιε ηδ δζαηνμθή είκαζ δ

ζαηπανυγδ πμο είκαζ ζοζηαηζηυ ηςκ θνμφηςκ ηαζ δ θαηηυγδ πμο είκαζ ημ ζάηπανμ ημο
βάθαηημξ.
β) Οζ ηφνζμζ πμθοζαηπανίηεξ είκαζ δ ηοηηανίκδ, ημ άιοθμ ηαζ ημ βθοημβυκμ. Πανά ημ υηζ ηαζ μζ
ηνεζξ αοημί πμθοζαηπανίηεξ μζημδμιμφκηαζ απυ ημ ίδζμ ιμκμιενέξ, ημ ιυνζμ ηδξ βθοηυγδξ,
δζαθένμοκ ςξ πνμξ ημ ιέβεεμξ, ηδ ιμνθή πμο παίνκεζ ημ ιυνζυ ημοξ ζημ πχνμ ηαζ ημ
αζμθμβζηυ ημοξ νυθμ. Η ηοηηανίκδ ηαζ ημ άιοθμ ζοκακηχκηαζ ζηα θοηζηά ηφηηανα, δ πνχηδ ςξ
ζοζηαηζηυ ημο ηοηηανζημφ ημζπχιαημξ (δμιζηυξ πμθοζαηπανίηδξ) ηαζ ημ δεφηενμ ςξ
Επιμζλεια : Καλαμάσ Γιϊργοσ, Βιολόγοσ

απμηαιζεοηζηή μοζία. Σμ βθοημβυκμ οπάνπεζ ζηα γςζηά ηφηηανα ηαζ ζηα ηφηηανα ηςκ
ιοηήηςκ ςξ απμηαιζεοηζηή μοζία.
ΘΔΜΑ Γ:
Ι. α) Σα ιαηνμιυνζα πμο πενζέπμοκ ηα πδιζηά ζημζπεία C, H, O, N ηαζ P ηαζ ανίζημκηαζ
ζημκ πονήκα είκαζ ημ DNA ηαζ ημ RNA. Ο πονήκαξ είκαζ ημ μνβακίδζμ υπμο θοθάζζεηαζ ημ
DNA ηαζ εηεί ζοκηίεεκηαζ ηαζ ηα δζάθμνα ιυνζα RNA (mRNA, tRNA, rRNA).
α) Σα ιαηνμιυνζα πμο πενζέπμοκ ηα πδιζηά ζημζπεία C, H, O, N ηαζ P ηαζ ανίζημκηαζ ζημ
ηοηηανυπθαζια είκαζ ηα δζάθμνα ιυνζα RNA (mRNA, tRNA, rRNA), ηα μπμία εκημπίγμκηαζ
ζημ ηοηηανυπθαζια δζυηζ ζοιιεηέπμοκ ιε δζαθμνεηζηυ νυθμ ημ ηαεέκα ζηδ δζαδζηαζία ηδξ
πνςηεσκμζφκεεζδξ.
ΙΙ. Σα ιαηνμιυνζα πμο πενζέπμοκ ηα πδιζηά ζημζπεία C, H, O, N ηαζ P ηαζ ανίζημκηαζ ζηδκ
πθαζιαηζηή ιειανάκδ είκαζ ηα θςζθμθζπίδζα, ηα μπμία ζπδιαηίγμκηαξ ηδ παναηηδνζζηζηή
δζπθμζηζαάδα δμιμφκ ηδ ιειανάκδ αοηή. ηα ηφηηανα, επεζδή ηαζ ημ ελςηενζηυ ηαζ ημ
εζςηενζηυ ημοξ πενζαάθθμκ είκαζ οδαηζηυ, ηα θςζθμθζπίδζα αοευνιδηα ζοβηνμημφκ
δζπθμζηζαάδα. Οζ οδνυθζθεξ ηεθαθέξ ημοξ ζηνέθμκηαζ πνμξ ημ οδαηζηυ ελςηοηηάνζμ ηαζ
εκδμηοηηάνζμ πενζαάθθμκ, εκχ μζ οδνυθμαεξ μονέξ ημοξ «ηνφαμκηαζ» ζημ εζςηενζηυ ηδξ
δζπθμζηζαάδαξ. Οζ έθλεζξ πμο ακαπηφζζμκηαζ ιεηαλφ ηςκ οδνυθζθςκ ηιδιάηςκ ηαζ ηςκ
ιμνίςκ ημο κενμφ, ηαεχξ ηαζ μζ έθλεζξ ηςκ οδνυθμαςκ ηιδιάηςκ ιεηαλφ ημοξ, πνμζδίδμοκ
ζηδ ιειανάκδ ζηαεενυηδηα, πςνίξ πανάθθδθα κα ηδκ ηάκμοκ ζηαηζηή.

Επιμζλεια : Καλαμάσ Γιϊργοσ, Βιολόγοσ

ΑΡΧΕΙΟ: GI_V_VIO_0_14386
ΘΕΜΑ Β:
Ι. Η πλαςματικι μεμβράνθ οριοκετεί το κφτταρο ςε ςχζςθ με το εξωτερικό του περιβάλλον και
ςυμμετζχει ςε πολλζσ λειτουργίεσ του. Μία από αυτζσ είναι να ελζγχει τισ ουςίεσ που ειςζρχονται ι
εξζρχονται από το κφτταρο.
α) Πϊσ χαρακτθρίηεται θ μεμβράνθ λόγω τθσ ικανότθτασ να επιτρζπει ςε μερικζσ ουςίεσ να τθν περνοφν
εφκολα και ςε άλλεσ να τθν περνοφν δφςκολα ι και κακόλου; (2μ)
β) Να ονομάςετε τουσ τρεισ κφριουσ τφπουσ μεταφοράσ ουςιϊν μζςω τθσ μεμβράνθσ. (3μ)
γ) Πϊσ ονομάηεται θ διαδικαςία με τθν οποία ειςζρχονται ςτο εςωτερικό του κυττάρου ουςίεσ μεγάλου
μοριακοφ βάρουσ. Να περιγράψετε τα ςτάδιά τθσ. (7μ)
ΙΙ. Σο μόριο του DNA αποτελείται από δφο πολυνουκλεοτιδικζσ αλυςίδεσ και διατάςςεται ςτο χϊρο,
ςφμφωνα με το μοντζλο τθσ διπλισ ζλικασ.
α) Πϊσ ςυγκρατοφνται μεταξφ τουσ οι δφο κλϊνοι του DNA; (2μ)
β) Ποια είναι θ ςθμαςία τθσ ςυμπλθρωματικότθτασ των βάςεων για το βιολογικό ρόλο του μορίου του
DNA; (5μ)
γ) ε ποια οργανίδια του ευκαρυωτικοφ κυττάρου βρίςκεται το μόριο του DNA; (6μ)
ΘΕΜΑ Δ:
Ζνασ τρόποσ για να διατθρθκοφν οι ελιζσ για μεγάλο χρονικό διάςτθμα είναι να τισ παςτϊςουμε.
Δθλαδι να τισ βάλουμε ςε αλάτι. Σο αλάτι δεν ζχει αντιςθπτικζσ ιδιότθτεσ, δθλαδι δεν ςκοτϊνει τουσ
μικροοργανιςμοφσ, ζχει όμωσ αςθπτικζσ, δθλαδι δεν επιτρζπει τθν ανάπτυξι των μικροοργανιςμϊν.
Ι. Γιατί το περιβάλλον με υψθλι ςυγκζντρωςθ αλατιοφ δεν ευνοεί τθν ανάπτυξθ των μικροοργανιςμϊν;
(12μ)
ΙΙ. Οη παζησκέλεο ειηέο είλαη δαξσκέλεο. Γηαηί ζπκβαίλεη απηό; Πνην είλαη ε ρεκηθή νπζία πνπ
απνκαθξύλεηαη από ηηο ειηέο κε απνηέιεζκα λα δαξώζνπλ θαη πνηνο είλαη ν βηνινγηθόο ξόινο ηεο ζην
θύηηαξν; (13μ)

Επιμζλεια : Καλαμάσ Γιϊργοσ, Βιολόγοσ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ:
ΘΔΜΑ Β:
Ι. α) Η ιειανάκδ θυβς ηδξ ζηακυηδηαξ κα επζηνέπεζ ζε ιενζηέξ μοζίεξ κα ηδκ πενκμφκ εφημθα
ηαζ ζε άθθεξ κα ηδκ πενκμφκ δφζημθα ή ηαζ ηαευθμο ηαθείηαζ διζπεναηή.
α) Οζ ηνεζξ ηφνζμζ ηφπμζ ιεηαθμνάξ μοζζχκ ιέζς ηδξ ιειανάκδξ είκαζ δ παεδηζηή ιεηαθμνά,
δ εκενβδηζηή ιεηαθμνά ηαζ δ εκδμηφηηςζδ ηαζ ελςηφηηςζδ.
β) Η δζαδζηαζία ιε ηδκ μπμία εζζένπμκηαζ ζημ εζςηενζηυ ημο ηοηηάνμο μοζίεξ ιεβάθμο
ιμνζαημφ αάνμοξ είκαζ δ εκδμηφηηςζδ. Η εκδμηφηηςζδ πενζθαιαάκεζ ηα αηυθμοεα ζηάδζα:
(α) Η μοζία πενζηθείεηαζ ζημ εζςηενζηυ ιζαξ εβηυθπςζδξ, πμο δδιζμονβείηαζ απυ
πνμεηαμθέξ ημο ηοηηανμπθάζιαημξ, ηα ρεοδμπυδζα. (α) Σα άηναηςκ ρεοδμπμδίςκ
εκχκμκηαζ, πενζηθείμκηαξ ηδκ εζζαβυιεκδ μοζία, (β) Η πθαζιαηζηή ιειανάκδ πενζζθίββεηαζ
ηαζ απμηυπηεηαζ ιε απμηέθεζια ηδ δδιζμονβία εκυξ ηοζηζδίμο πμο απεθεοεενχκεηαζ ζημ
ηοηηανυπθαζια.
ΙΙ. α) Οζ δφμ ηθχκμζ ημο DNA ζοβηναημφκηαζ ιεηαλφ ημοξ ιέζς ηςκ δεζιχκ οδνμβυκμο πμο
δδιζμονβμφκηαζ ιεηαλφ ηςκ ζοιπθδνςιαηζηχκ αάζεςκ. οβηεηνζιέκα, δφμ δεζιμί
οδνμβυκμο ζπδιαηίγμκηαζ ιεηαλφ αδεκίκδξ ηαζ εοιίκδξ ηαζ ηνεζξ δεζιμί οδνμβυκμο
ζπδιαηίγμκηαζ ιεηαλφ βμοακίκδξ ηαζ ηοημζίκδξ.
α) Η ζοιπθδνςιαηζηυηδηα ηςκ αάζεςκ είκαζ πμθφ ζδιακηζηή βζα ημ αζμθμβζηυ νυθμ ημο DNA,
ηαεχξ πάνδ ζηδ ζοιπθδνςιαηζηυηδηα αοηή ημ ιυνζμ DNA ιπμνεί κα ακηζβνάθεηαζ ιε
αηνίαεζα, αθθά ηαζ κα αζηεί ημκ ηαηεοεοκηήνζμ νυθμ ημο ζε υθεξ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ημο
ηοηηάνμο.
β) ηα εοηανοςηζηά ηφηηανα ιυνζα DNA ανίζημκηαζ ζημκ πονήκα, ζηα ιζημπυκδνζα ηαζ ζημοξ
πθςνμπθάζηεξ.
ΘΔΜΑ Γ:
Ι. Σμ πενζαάθθμκ ιε ορδθή ζοβηέκηνςζδ αθαηζμφ δεκ εοκμεί ηδκ ακάπηολδ ηςκ
ιζηνμμνβακζζιχκ δζυηζ ιεζχκεηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ δ ζοβηέκηνςζδ ημο δζαεέζζιμο κενμφ
μπυηε δεκ δζαιμνθχκεηαζ ημ ηαηάθθδθμ οδάηζκμ πενζαάθθμκ βζα ηδκ ακάπηολδ ηςκ
ιζηνμμνβακζζιχκ. Δπζπνμζεέηςξ, ζε έκα δζάθοια ιε αολδιέκδ ζοβηέκηνςζδ άθαημξ ηα
ηφηηανα ηςκ ιζηνμμνβακζζιχκ εα αθοδαηχκμκηακ θυβς ημο θαζκμιέκμο ηδξ χζιςζδξ.
ΙΙ. Οζ παζηςιέκεξ εθζέξ είκαζ γανςιέκεξ, θυβς ημο θαζκμιέκμο ηδξ χζιςζδξ. ηδκ
πενίπηςζδ αοηή δ εκδμηοηηανζηή ζοβηέκηνςζδ άθαημξ είκαζ ιζηνυηενδ απυ ηδκ
Επιμζλεια : Καλαμάσ Γιϊργοσ, Βιολόγοσ

ελςηοηηανζηή, μπυηε βζα κα επέθεεζ ζζμννμπία, ημ κενυ ελένπεηαζ απυ ηα ηφηηανα ηδξ εθζάξ
ιε απμηέθεζια κα γανχκεζ.
Ο νυθμξ ημο κενμφ ζηδ γςή ηςκ ηοηηάνςκ είκαζ πμθφ ζδιακηζηυξ. Σα ηφηηανα γμοκ είηε
άιεζα (αιμζαάδα) είηε έιιεζα (ακενχπζκμ ηφηηανμ) ζε οδαηζηυ πενζαάθθμκ. Απυ αοηυ
ακηθμφκ υθα ηα απαναίηδηα ζοζηαηζηά βζα ηδκ επζαίςζή ημοξ ηαζ ζ' αοηυ εηηνίκμοκ
πανάβςβα ημο ιεηααμθζζιμφ ημοξ. Καζ ημ εζςηενζηυ πενζαάθθμκ ημοξ υιςξ είκαζ επίζδξ
οδαηζηυ. Σμ 80% ηςκ ζοζηαηζηχκ ημοξ απμηεθείηαζ απυ κενυ. Δπζπνμζεέηςξ, ημ κενυ
επζηνέπεζ ηδ ιεηαηίκδζδ ηςκ πδιζηχκ μοζζχκ ζημ εζςηενζηυ ημο ηοηηάνμο ηαζ δζεοημθφκεζ
έηζζ ηδκ επαθή δζαθμνεηζηχκ μοζζχκ, επζηνέπμκηαξ έηζζ ηδκ πναβιαημπμίδζδ ηςκ
ακηζδνάζεςκ πμο απαζημφκ μζ δζάθμνεξ δναζηδνζυηδηεξ ημο ηοηηάνμο, εκχ πανάθθδθα
ζοιιεηέπεζ ηαζ ημ ίδζμ ζε ηάπμζεξ αζμθμβζηέξ ακηζδνάζεζξ.

Επιμζλεια : Καλαμάσ Γιϊργοσ, Βιολόγοσ

ΑΡΧΕΙΟ: GI_V_VIO_0_14389
ΘΕΜΑ Β:
Ι. τθν εικόνα παρατίκενται δφο από τα είκοςι αμινοξζα που αποτελοφν ςυςτατικά πρωτεϊνϊν. Σο
αμινοξφ αλανίνθ (Α) και το αμινοξφ γλυκίνθ (Β):

Α. Αμινοξφ Αλανίνθ

Β. Αμινοξφ Γλυκίνθ

α) Ποια είναι θ πλευρικι ομάδα (R) για το κακζνα από αυτά τα αμινοξζα; (6μ)
β) Πϊσ χαρακτθρίηεται το τμιμα του αμινοξζοσ που αποτελείται από τθν πλευρικι ομάδα (R) και γιατί;
(4μ)
γ) Να κυκλϊςετε το κοινό άτομο με το οποίο ενϊνονται όλα τα τμιματα ενόσ αμινοξζοσ. (2μ)
II. Η πλαςματικι μεμβράνθ οριοκετεί το κφτταρο ςε ςχζςθ με το εξωτερικό του περιβάλλον και
ςυμμετζχει ςε πολλζσ λειτουργίεσ του. Μεμβράνεσ όμωσ οριοκετοφν και πολλά οργανίδια του
κυττάρου και διαςχίηουν και το κυτταρόπλαςμά του.
α) Σι είναι θ διαμεριςματοποίθςθ και ποιοσ ο ρόλοσ τθσ ςτο κφτταρο; (6μ)
β) Να αναφζρετε τα οργανίδια που περιβάλλονται από διπλι ςτοιχειϊδθ μεμβράνθ; (3μ)
γ) Αν καταςτραφεί θ μεμβράνθ των λυςοςωμάτων, ποια κα είναι θ ςυνζπεια για το κφτταρο; (4μ)
ΘΕΜΑ Δ:
Μζχρι πριν από λίγα χρόνια το υπεροξείδιο του υδρογόνου (Η2Ο2) δθλαδι το γνωςτό οξυηενζ
χρθςιμοποιείτο για τθν απολφμανςθ πλθγϊν. ιμερα θ πρακτικι αυτι ζχει μάλλον εγκαταλειφκεί,
κακϊσ τα οφζλθ από τθ χριςθ αυτι τθσ ανόργανθσ ουςίασ ςυμβαδίηουν με τθν επιβράδυνςθ τθσ
ανάπτυξθσ των ιςτϊν και ςυνεπϊσ τθσ εποφλωςθσ των πλθγϊν. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:
Ι. Για ποιο λόγο πιςτεφετε πϊσ θ ουςία αυτι είναι αποτελεςματικι ςτθν αντιμετϊπιςθ των μικροβίων,
και ταυτόχρονα επθρεάηει αρνθτικά τθν ανάπτυξθ των ιςτϊν τθσ περιοχισ του τραφματοσ; Παράγεται θ
ουςία αυτι ςτον ανκρϊπινο οργανιςμό; Αν ναι πϊσ; (12μ)
ΙΙ. Δεδομζνου ότι ςτισ πλθγζσ υπάρχει καταςτροφι ιςτϊν και ςυνεπϊσ απελευκζρωςθ κυτταρικϊν
ςυςτατικϊν, πϊσ εξθγείται θ δθμιουργία αφροφ ςτθν περιοχι τθσ πλθγισ μετά τθν προςκικθ Οξυηενζ;
(13μ)

Επιμζλεια : Καλαμάσ Γιϊργοσ, Βιολόγοσ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ:
ΘΔΜΑ Β:
Ι. α) Η πθεονζηή μιάδα (R) ηδξ αθακίκδξ είκαζ δ ιεεοθμιάδα ηαζ ηδξ βθοηίκδξ ημ οδνμβυκμ.

α) Σμ ηιήια ημο αιζκμλέμξ πμο απμηεθείηαζ απυ ηδκ πθεονζηή μιάδα (R) ηαθείηαζ ιεηααθδηυ
ηιήια δζυηζ είκαζ δζαθμνεηζηυ ζε ηάεε αιζκμλφ.
β) Σμ ημζκυ άημιμ ιε ημ μπμίμ εκχκμκηαζ υθα ηα ηιήιαηα εκυξ αιζκμλέμξ είκαζ μ ηεκηνζηυξ
άκεναηαξ:

II. α) Γζαιενζζιαημπμίδζδ είκαζ δ μνβάκςζδ ημο ηοηηάνμο ζε δζαηνζηέξ δμιέξ / μνβακίδζα ιε
ηδ αμήεεζα ηςκ εκδμηοηηανζηχκ ιειανακχκ. Με ηδ δζαιενζζιαημπμίδζδ μζ αζμπδιζηέξ
ακηζδνάζεζξ δζελάβμκηαζ ζε ζοβηεηνζιέκμοξ πχνμοξ, μπυηε ηάεε μνβακίδζμ έπεζ δζαηνζηέξ
θεζημονβίεξ, εκχ ηαοηυπνμκα ελοπδνεηείηαζ δ ιεηαλφ ημοξ ζοκενβαζία βζα ηδ ζοκημκζζιέκδ
θεζημονβία ηςκ ηοηηάνςκ.
α) Σα μνβακίδζα πμο πενζαάθθμκηαζ απυ δζπθή ζημζπεζχδδ ιειανάκδ είκαζ μ πονήκαξ, ηα
ιζημπυκδνζα ηαζ μζ πθςνμπθάζηεξ.
β) Ακ ηαηαζηναθεί δ ιειανάκδ ηςκ θοζμζςιάηςκ,

ηα οδνμθοηζηά έκγοια πμο αοηά

πενζέπμοκ εα απεθεοεενςεμφκ ζημ ηοηηανυπθαζια, εα δζαζπάζμοκ ηαζ ηα ζοζηαηζηά ημο
ίδζμο ημο ηοηηάνμο, μπυηε εα ημ ηαηαζηνέρμοκ
ΘΔΜΑ Γ:
Ι. Σμ οπενμλείδζμ ημο οδνμβυκμο είκαζ ζδζαίηενα ημλζηυ ηαζ βζα ημ θυβμ αοηυ είκαζ
απμηεθεζιαηζηυ ζηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ ιζηνμαίςκ, ηαζ ηαοηυπνμκα επδνεάγεζ ανκδηζηά ηδκ

Επιμζλεια : Καλαμάσ Γιϊργοσ, Βιολόγοσ

ακάπηολδ ηςκ ζζηχκ ηδξ πενζμπήξ ημο ηναφιαημξ. Σμ οπενμλείδζμ ημο οδνμβυκμο πανάβεηαζ
ζημκ ακενχπζκμ μνβακζζιυ ηαηά ηζξ ακηζδνάζεζξ ημο ιεηααμθζζιμφ.

ΙΙ. Η δδιζμονβία αθνμφ ζηδκ πενζμπή ηδξ πθδβήξ ιεηά ηδκ πνμζεήηδ Ολογεκέ μθείθεηαζ ζημ
βεβμκυξ υηζ ζηδκ πθδβή οπάνπεζ ηαηαζηνμθή ζζηχκ ηαζ ζοκεπχξ απεθεοεένςζδ ηοηηανζηχκ
ζοζηαηζηχκ, άνα ηαζ ημο εκγφιμο ηαηαθάζδ πμο ειπενζέπεηαζ ζηα οπενμλεζδζμζχιαηα. Σμ
έκγοιμ αοηυ ηαηαθφεζ ηδ δζάζπαζδ ημο οπενμλεζδίμο ημο οδνμβυκμο ζφιθςκα ιε ηδκ
ακηίδναζδ 2Η2Ο2  2Η2Ο + Ο2, μπυηε δ δδιζμονβία αθνμφ μθείθεηαζ ζηδκ έηθοζδ ημο
μλοβυκμο πμο πανάβεηαζ.

Επιμζλεια : Καλαμάσ Γιϊργοσ, Βιολόγοσ

ΑΡΧΕΙΟ: GI_V_VIO_0_14391
ΘΕΜΑ Β:
Ι. Μεταξφ των διαφορϊν που υπάρχουν ςτο DNA και ςτο RNA, είναι το είδοσ των μονομερϊν που τα
αποτελοφν, αλλά και θ κζςθ των μορίων αυτϊν ςτο ευκαρυωτικό κφτταρο. Να απαντιςετε ςτισ
ερωτιςεισ:
α) Ποια είναι τα διαφορετικά νουκλεοτίδια που ςυναντϊνται ςτο DNA; Ποια είναι τα διαφορετικά
νουκλεοτίδια που ςυναντϊνται ςτο RNA; (4μ)
β) Ποια είναι θ ςθμαςία, για το βιολογικό ρόλο του DNA, ότι το μόριο αυτό δομείται από 4 διαφορετικά
νουκλεοτίδια, και όχι από ζνα μόνο; (4μ)
γ) Να ονομάςετε μια κυτταρικι δομι και μια κυτταρικι περιοχι ενόσ μθ διαιροφμενου κυττάρου ςτθν
οποία υπάρχει το RNA, όχι όμωσ το DNA. (4μ)
ΙΙ. Σα λιπίδια αποτελοφν ςθμαντικά ςυςτατικά των κυττάρων, κακϊσ εκτελοφν ζνα μεγάλο αρικμό
διαφορετικϊν λειτουργιϊν. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:
α) Ποιοσ είναι γενικά ο βιολογικόσ ρόλοσ των λιπιδίων; Ποιεσ ουςίεσ κεωροφμε λιπίδια; (4μ)
β) Από ποιεσ χθμικζσ ομάδεσ αποτελοφνται τα ουδζτερα λίπθ; Ποια από αυτά χαρακτθρίηουμε ωσ
κορεςμζνα, ποια ωσ ακόρεςτα; Ποια από αυτά ςυμβάλλουν ςτθ διατιρθςθ τθσ ρευςτότθτασ των
μεμβρανϊν των κυττάρων, και γιατί; (6μ)
γ) Σι εξυπθρετεί ςτουσ ηωικοφσ οργανιςμοφσ θ ςυςςϊρευςθ λιπϊν, αντί για τθ ςυςςϊρευςθ
υδατανκράκων; (3μ)
ΘΕΜΑ Δ:
τθν ακόλουκθ εικόνα παρατίκενται οι ςυντακτικοί τφποι των αμινοξζων Αλανίνθ (Α) και Γλυκίνθ (Γ).
Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:

Αλανίνθ

Γλυκίνθ

Ι. Ποια είναι τα διαφορετικά τριπεπτίδια που μποροφν να ςυντεκοφν με τθν χριςθ των δφο αμινοξζων;
(Να χρθςιμοποιιςετε τα αρχικά τουσ Α και Γ) (12μ)
ΙΙ. Να δείξετε τον ςυντακτικό τφπο του τριπεπτιδίου: Η2Ν-Α-Α-Γ-COOH. Για ποιο λόγο το
τριπεπτίδιο αυτό είναι διαφορετικό από το τριπεπτίδιο: Η2Ν-Γ-Α-Α-COOH (13μ)

Επιμζλεια : Καλαμάσ Γιϊργοσ, Βιολόγοσ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ:
ΘΔΜΑ Β:
Ι. α) Σα δζαθμνεηζηά κμοηθεμηίδζα πμο ζοκακηχκηαζ ζημ DNA είκαζ ηέζζενα. Σα κμοηθεμηίδζα
ημο DNA απμηεθμφκηαζ απυ ιζα θςζθμνζηή μιάδα, έκα ιυνζμ δεζμλονζαυγδξ ηαζ ιζα
αγςημφπμ αάζδ, δ μπμία ιπμνεί κα είκαζ αδεκίκδ, εοιίκδ, ηοημζίκδ ή βμοακίκδ.
Σα δζαθμνεηζηά κμοηθεμηίδζα πμο ζοκακηχκηαζ ζημ RNA είκαζ ηέζζενα. Σα κμοηθεμηίδζα ημο
RNA απμηεθμφκηαζ απυ ιζα θςζθμνζηή μιάδα, έκα ιυνζμ νζαυγδξ ηαζ ιζα αγςημφπμ αάζδ, δ
μπμία ιπμνεί κα είκαζ αδεκίκδ, μοναηίθδ, ηοημζίκδ ή βμοακίκδ.
α) Δπεζδή ηάεε κμοηθεμηίδζμ ημο DNA ιπμνεί κα πενζέπεζ μπμζαδήπμηε απυ ηζξ αάζεζξ Α, Σ,
G, C, οπάνπεζ έκαξ απενζυνζζημξ ανζειυξ δζαθμνεηζηχκ αθθδθμοπζχκ κμοηθεμηζδίςκ, πμο
ηαεειζά ακηζπνμζςπεφεζ ηαζ ιζα δζαθμνεηζηή πμθοκμοηθεμηζδζηή αθοζίδα, δδθαδή έκα
δζαθμνεηζηυ ζοκδοαζιυ πθδνμθμνζχκ. Η δοκαηυηδηα αοηή ελοπδνεηεί ημ αζμθμβζηυ νυθμ ημο
DNA, ηαεχξ ημο επζηνέπεζ κα είκαζ μ θμνέαξ ιζαξ πθδεχναξ βεκεηζηχκ πθδνμθμνζχκ ηαζ
επζηνέπεζ ηδ δδιζμονβία βεκεηζηήξ πμζηζθμιμνθίαξ.
β) Μζα ηοηηανζηή δμιή ηαζ ιζα ηοηηανζηή πενζμπή εκυξ ιδ δζαζνμφιεκμο ηοηηάνμο ζηδκ μπμία
οπάνπεζ ημ RNA, υπζ υιςξ ημ DNA είκαζ ημ νζαυζςια ηαζ ημ ηοηηανυπθαζια, ακηίζημζπα.
ΙΙ. α) Σα θζπίδζα απμηεθμφκ είηε δμιζηά ζοζηαηζηά ηςκ ηοηηάνςκ (π.π. ζοζηαηζηά ηςκ
ιειανακχκ) είηε θεζημονβζηά (π.π. απμηαιζεοηζηέξ μοζίεξ). Κμζκυ παναηηδνζζηζηυ υθςκ ηςκ
θζπζδίςκ είκαζ υηζ δε δζαθφμκηαζ ζημ κενυ. Απυ ηζξ ζδιακηζηυηενεξ ηαηδβμνίεξ θζπζδίςκ είκαζ
ηα μοδέηενα θίπδ, ηα θςζθμθζπίδζα ηαζ ηα ζηενμεζδή.
α) Έκα ιυνζμ μοδέηενμο θίπμοξ απμηεθείηαζ απυ ηνία ιυνζα θζπανχκ μλέςκ πμο έπμοκ
εκςεεί ιε έκα ιυνζμ βθοηενυθδξ. Κμνεζιέκα παναηηδνίγμοιε ηα μοδέηενα θίπδ πμο
πενζέπμοκ ιυκμ απθμφξ δεζιμφξ ηαζ αηυνεζηα αοηά πμο πενζέπμοκ ηαζ δζπθμφξ δεζιμφξ.
ηδ δζαηήνδζδ ηδξ νεοζηυηδηαξ ηςκ ιειανακχκ ηςκ ηοηηάνςκ ζοιαάθθεζ δ πμθδζηενυθδ,
έκα ζηενμεζδέξ πμο πανειαάθθεηαζ ιεηαλφ ηςκ θςζθμθζπζδίςκ.
β) ημοξ γςζημφξ μνβακζζιμφξ δ ζοζζχνεοζδ θζπχκ, ακηί βζα ηδ ζοζζχνεοζδ
οδαηακενάηςκ, έπεζ δζπθυ νυθμ. Πνχημκ, ηα θίπδ απμηεθμφκ βζα ημοξ μνβακζζιμφξ
ζπμοδαίεξ απμεδηεοηζηέξ μοζίεξ, ηαεχξ, βζα ημ ίδζμ αάνμξ ιε ημοξ οδαηάκεναηεξ,
πενζηθείμοκ δζπθάζζμ πμζυ εκένβεζαξ. Γεφηενμ, ζε μνζζιέκα γχα ηα θίπδ πμο
ζοζζςνεφμκηαζ ζημκ οπμδυνζμ ζζηυ, εηηυξ απυ ημ υηζ είκαζ απμεήηεξ εκένβεζαξ, παίγμοκ ηαζ
εενιμιμκςηζηυ νυθμ.

Επιμζλεια : Καλαμάσ Γιϊργοσ, Βιολόγοσ

ΘΔΜΑ Γ:
Ι. Τα δζαθμνεηζηά ηνζπεπηίδζα πμο ιπμνμφκ κα ζοκηεεμφκ ιε ηδκ πνήζδ ηςκ δφμ αιζκμλέςκ
είκαζ ζοκμθζηά 23 = 8 ηαζ ζοβηεηνζιέκα είκαζ ηα αηυθμοεα: ΑΑΑ, ΓΓΓ, ΑΑΓ, ΑΓΑ, ΓΑΑ, ΓΓΑ,
ΓΑΓ ηαζ ΑΓΓ.
ΙΙ. Ο ζοκηαηηζηυξ ηφπμξ ημο ηνζπεπηζδίμο: Η2Ν-Α-Α-Γ-COOH είκαζ μ ελήξ:

Σμ παναπάκς ηνζπεπηίδζμ είκαζ δζαθμνεηζηυ απυ ημ ηνζπεπηίδζμ: Η 2Ν-Γ-Α-Α-COOH δζυηζ
έπμοκ δζαθμνεηζηή αθθδθμοπία αιζκμλέςκ απυ ημ αιζκμηεθζηυ πνμξ ημ ηαναμλοηεθζηυ άηνμ.
'Όηακ δ ζεζνά ηςκ αιζκμλέςκ είκαζ δζαθμνεηζηή, δ δοκαηυηδηα κα ζπδιαηζζημφκ δεζιμί
ακάιεζα ζηζξ πθεονζηέξ μιάδεξ αιζκμλέςκ ανίζηεηαζ ζε δζαθμνεηζηά ζδιεία ηδξ πεπηζδζηήξ
αθοζίδαξ. Αοηυ μδδβεί ζε δζαθμνεηζηή ακαδίπθςζδ ημο ιμνίμο, πμο ζοκεπάβεηαζ
δζαθμνεηζηή δεοηενμηαβή ηαζ ηνζημηαβή δμιή, επμιέκςξ ζε δζαθμνεηζηή δζαιυνθςζδ ζημ
πχνμ ηαζ ηαη΄ επέηηαζδ δζαθμνεηζηυ αζμθμβζηυ νυθμ.

Επιμζλεια : Καλαμάσ Γιϊργοσ, Βιολόγοσ

ΑΡΧΕΙΟ: GI_V_VIO_0_14418
ΘΕΜΑ Β:
Ι. Σο Ενδοπλαςματικό Δίκτυο και το ςφμπλεγμα Golgi αποτελοφν οργανίδια του ενδομεμβρανικοφ
ςυςτιματοσ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:
α) Ποιεσ είναι οι δφο διαφορετικζσ μορφζσ με τισ οποίεσ παρουςιάηεται το Ενδοπλαςματικό Δίκτυο;
Ποιεσ λειτουργίεσ φζρει ςε πζρασ εκείνθ θ μορφι του Ενδοπλαςματικοφ Δικτφου, ςτθν οποία δεν γίνεται
ςφνκεςθ πρωτεϊνϊν; (4μ)
β) Από πόςεσ διπλοςτιβάδεσ φωςφολιπιδίων αποτελείται θ μεμβράνθ του ςυμπλζγματοσ Golgi; Ποια
είναι θ μορφι του; Ποιεσ είναι οι λειτουργίεσ που φζρνει ςε πζρασ; (4μ)
γ) Να περιγράψετε τθ δομικι και λειτουργικι ςχζςθ που υπάρχει μεταξφ των μεμβρανϊν του
Ενδοπλαςματικοφ Δικτφου και των μεμβρανϊν του ςυμπλζγματοσ Golgi. (4μ)
ΙΙ. Ζνα μακρομόριο που βρίςκεται ςτθν πλαςματικι μεμβράνθ ενόσ κυττάρου ζχει ςτο ζνα άκρο του
μια αμινομάδα (-ΝΗ2) και ςτο άλλο άκρο του μια καρβοξυλομάδα (-COOH). Να απαντιςετε ςτισ
ερωτιςεισ:
α) ε ποιο από τα γνωςτά είδθ μακρομορίων ανικει το μόριο αυτό; Να αναφζρετε δφο λειτουργίεσ τθσ
πλαςματικισ μεμβράνθσ, ςτισ οποίεσ ςυμμετζχει το ςυγκεκριμζνο μακρομόριο. (4μ)
β) Πϊσ ονομάηεται ο γενικόσ χθμικόσ μθχανιςμόσ με τον οποίο τα μονομερι αυτοφ του είδουσ
μακρομορίου ςυνδζονται μεταξφ τουσ; Σι είδουσ χθμικόσ δεςμόσ αναπτφςςεται μεταξφ των μονομερϊν
του; (3μ)
γ) Ποιοι άλλοι χθμικοί δεςμοί, εκτόσ αυτοφ που αναφζρατε ςτο β. ερϊτθμα, ςυναντϊνται ςτο
μακρομόριο αυτό; Με ποιουσ διαφορετικοφσ τρόπουσ μποροφν οι δεςμοί αυτοί να καταςτραφοφν; Ποια
μπορεί να είναι θ ςυνζπεια τθσ καταςτροφισ τουσ ςτθ λειτουργικότθτα του μορίου; (6μ)
ΘΕΜΑ Δ:
ε τζςςερα κφτταρα ςυνζβθςαν οι εξισ υποκετικζσ μεταβολζσ. το κφτταρο Α τα λυςοςϊματα
απελευκζρωςαν ςτο κυτταρόπλαςμα τα ζνηυμά τουσ, ςτο κφτταρο Β θ πλαςματικι μεμβράνθ
ςτερεοποιικθκε, ςτο κφτταρο Γ ζςπαςαν οι δεςμοί Τδρογόνου ςτο μόριο του DNA και ςτο κφτταρο Δ
ζςπαςαν οι δεςμοί που αναπτφςςονται μεταξφ των πλαγίων ομάδων των πρωτεϊνϊν που βρίςκονται
ςτα υπεροξειδιοςϊματα. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:
Ι. Ποιεσ ςυνζπειεσ ζχει κάκε μια από τισ μεταβολζσ που ςυνζβθςαν ςτα κφτταρα Α και Β; (12μ)
ΙΙ. Ποια ςυνζπεια ζχει ςτο μόριο του DNA του κυττάρου Γ θ κραφςθ των δεςμϊν Τδρογόνου; Θα
μποροφν πλζον τα υπεροξειδιοςϊματα του κυττάρου Δ να μετατρζπουν το υπεροξείδιο του υδρογόνου
ςε οξυγόνο και νερό; Να αιτιολογιςετε τισ απαντιςεισ ςασ. (13μ)
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ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ:
ΘΔΜΑ Β:
Ι. α) Σμ Δκδμπθαζιαηζηυ Γίηηομ ζημ δθεηηνμκζηυ ιζηνμζηυπζμ πανμοζζάγεηαζ ιε δφμ ιμνθέξ,
ημ αδνυ εκδμπθαζιαηζηυ δίηηομ ηαζ ημ θείμ εκδμπθαζιαηζηυ δίηηομ.
Η θεζημονβία ημο θείμο εκδμπθαζιαηζημφ δζηηφμο, ζημ μπμίμ δεκ βίκεηαζ ζφκεεζδ πνςηεσκχκ,
ζπεηίγεηαζ ιε ηδ ζφκεεζδ θζπζδίςκ ηαζ ηδκ ελμοδεηένςζδ ημλζηχκ μοζζχκ.
α) Η ιειανάκδ ημο ζοιπθέβιαημξ Golgi είκαζ απθή ζημζπεζχδδξ. Σμ ζφιπθεβια Golgi
απμηεθείηαζ απυ μιάδεξ πανάθθδθςκ πεπθαηοζιέκςκ ζάηςκ. Όζμκ αθμνά ηζξ θεζημονβίεξ
ημο, Δίκαζ ημ μνβακίδζμ πμο ζοβηεκηνχκεζ ηαζ ηνμπμπμζεί ηζξ πνςηεΐκεξ πμο πανάβμκηαζ ζημ
αδνυ εκδμπθαζιαηζηυ δίηηομ. Δπζπθέμκ, ζημ ζφιπθεβια Golgi, μζ πνςηεΐκεξ ηεθζηά
«παηεηάνμκηαζ» ηαζ πάθζ ζε ηοζηίδζα είηε βζα κα εηηνζεμφκ απυ ημ ηφηηανμ είηε βζα κα
ιεηαθενεμφκ εηεί υπμο ηζξ πνεζάγεηαζ ημ ηφηηανμ.
β) Οζ ιειανάκεξ ηυζμ ημο Δκδμπθαζιαηζημφ Γζηηφμο υζμ ηαζ ημο ζοιπθέβιαημξ Golgi είκαζ
απθέξ ζημζπεζχδεζξ.

Μεηαλφ ηςκ ιειανακχκ ημο εκδμπθαζιαηζημφ δζηηφμο ηαζ ημο

ζοιπθέβιαημξ Golgi οπάνπεζ ιζα θοζζηή ζφκδεζδ δ μπμία ελοπδνεηεί ηδκ επζημζκςκία ιεηαλφ
ηςκ δφμ μνβακζδίςκ.
ΙΙ. α) Σμ ιυνζμ αοηυ, εθυζμκ ζημ έκα άηνμ ημο έπεζ ιζα αιζκμιάδα (-ΝΗ2) ηαζ ζημ άθθμ άηνμ
ημο ιζα ηαναμλοθμιάδα (-COOH), ακήηεζ ζηζξ πνςηεΐκεξ. Γφμ θεζημονβίεξ ηδξ πθαζιαηζηήξ
ιειανάκδξ ζηζξ μπμίεξ ζοιιεηέπμοκ μζ ιειανακζηέξ πνςηεΐκεξ είκαζ μ έθεβπμξ ηδξ εζζυδμο
ηαζ ηδξ ελυδμο μοζζχκ ηαζ δ οπμδμπή ηαζ ιεηααίααζδ ζημ εζςηενζηυ ημο ηοηηάνμο
ιδκοιάηςκ απυ ημ πενζαάθθμκ.
α) Σα αιζκμλέα ζοκδέμκηαζ ιεηαλφ ημοξ ιε έκα βεκζηυ πδιζηυ ιδπακζζιυ, πμο μκμιάγεηαζ
ζοιπφηκςζδ. Καηά ηδ ζοιπφηκςζδ ημ έκα αιζκμλφ πάκεζ έκα άημιμ οδνμβυκμο (Η), εκχ ημ
άθθμ ιζα οδνμλοθμιάδα (ΟΗ). Αθαζνείηαζ δδθαδή ηεθζηά έκα ιυνζμ κενμφ ηαζ ηα δφμ αιζκμλέα
ζοκδέμκηαζ ιε μιμζμπμθζηυ δεζιυ.
β) ε μνζζιέκα ιαηνμιυνζα ζοκακηχκηαζ επίζδξ ηαζ άθθμζ δεζιμί μζ μπμίμζ δεκ είκαζ
μιμζμπμθζημί. Σέημζμζ είκαζ μζ δεζιμί οδνμβυκμο, μζ δοκάιεζξ Van der Waals ηαζ μζ οδνυθμαμζ
δεζιμί. Οζ δεζιμί αοημί, παν' υθμ πμο δε ζοιιεηέπμοκ ζηδ ζοκέκςζδ ηςκ ιμκμιενχκ,
παίγμοκ, υπςξ εα δμφιε ζηδ ζοκέπεζα, ζδιακηζηυ νυθμ ζηδκ ηεθζηή δζαιυνθςζδ ηςκ
ιαηνμιμνίςκ.
Οζ

δεζιμί αοημί ιπμνεί κα ηαηαζηναθμφκ ιε έηεεζδ ηδξ πνςηεΐκδξ ζε αηναίεξ ηζιέξ

εενιμηναζίαξ ή pH. Αοηυ εα έπεζ ζακ ζοκέπεζα ηδκ ιεημοζίςζδ ηδξ πνςηεΐκδξ. Θα ζπάζμοκ
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δδθαδή μζ δεζιμί πμο έπμοκ ακαπηοπεεί ιεηαλφ ηςκ πθεονζηχκ μιάδςκ, εα ηαηαζηναθεί δ
ηνζζδζάζηαηδ δμιή ηδξ ηαζ δ πνςηεΐκδ εα πάζεζ ηδ θεζημονβζηυηδηά ηδξ.
ΘΔΜΑ Γ:
Ι. ημ ηφηηανμ Α ηα θοζμζχιαηα απεθεοεένςζακ ζημ ηοηηανυπθαζια ηα έκγοιά ημοξ, ιε
ζοκέπεζα ηα οδνμθοηζηά αοηά έκγοια κα δζαζπάζμοκ βνήβμνα ηαζ ηα ζοζηαηζηά ημο ίδζμο ημο
ηοηηάνμο, μπυηε εα ημ ηαηαζηνέρμοκ.
ημ ηφηηανμ Β δ πθαζιαηζηή ιειανάκδ ζηενεμπμζήεδηε, ιε ζοκέπεζα κα πάρεζ κα είκαζ
θεζημονβζηή, βζαηί πμθθέξ απυ ηζξ πνςηεΐκεξ ηδξ αδνακμπμζήεδηακ. Αοηυ ζοκεπάβεηαζ υηζ δεκ
ιπμνμφκ πθέμκ μζ ιειανακζηέξ πνςηεΐκεξ κα επζηεθέζμοκ ημ θεζημονβζηυ ημοξ νυθμ, κα
εθέβπμοκ, βζα πανάδεζβια, ηδκ είζμδμ ή έλμδμ μοζζχκ, κα δέπμκηαζ ηαζ κα ιεηααζαάγμοκ ζημ
εζςηενζηυ ημο ηοηηάνμο ιδκφιαηα απυ ημ πενζαάθθμκ η.ά.
ΙΙ. ημ ηφηηανμ Γ έζπαζακ μζ δεζιμί Τδνμβυκμο ζημ ιυνζμ ημο DNA, ιε ζοκέπεζα ηδκ
απμδζάηαλδ ημο ιμνίμο DNA, ηδκ ηαηαζηνμθή ηδξ ηνζζδζάζηαηδξ δμιήξ ημο ηαζ ηδκ απχθεζα
ηδξ ζηαεενυηδηάξ ημο.
ημ ηφηηανμ Γ έζπαζακ μζ δεζιμί πμο ακαπηφζζμκηαζ ιεηαλφ ηςκ πθαβίςκ μιάδςκ ηςκ
πνςηεσκχκ πμο ανίζημκηαζ ζηα οπενμλεζδζμζχιαηα, ιε ζοκέπεζα, ιεηαλφ άθθςκ, κα
ιεημοζζςεμφκ ηαζ ηα ιυνζα ηδξ ηαηαθάζδξ. Οπυηε, δε εα ιπμνμφκ πθέμκ ηα
οπενμλεζδζμζχιαηα ημο ηοηηάνμο Γ κα ιεηαηνέπμοκ ημ οπενμλείδζμ ημο οδνμβυκμο ζε
μλοβυκμ ηαζ κενυ, θυβς ημο υηζ δ ηαηαθάζδ, πμο ηαηαθφεζ αοηή ηδκ ακηίδναζδ,
ιεημοζζχεδηε.
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ΑΡΧΕΙΟ: GI_V_VIO_0_14419
ΘΕΜΑ Β:
Ι. Οι πρωτεΐνεσ είναι βιολογικά μακρομόρια που αποτελοφνται από ζνα ι περιςςότερα πολυπεπτίδια.
α) Να προςδιορίςετε το ρόλο τθσ ςυμπφκνωςθσ και το ρόλο τθσ υδρόλυςθσ ςτθ ςχζςθ μεταξφ αμινοξζων
και πολυπεπτιδίων. (6μ)
β) Να ονομάςετε δφο διαφορετικζσ πρωτεΐνεσ των κυττάρων του ανκρϊπου και να προςδιορίςετε το
βιολογικό ρόλο τουσ. Σι κα πρζπει να ςυμβεί ςε κάποια από τισ πρωτεΐνεσ που αναφζρατε, ϊςτε να μθν
μπορεί πλζον να εκτελεί τθ βιολογικι λειτουργία τθσ; Πϊσ ονομάηεται το φαινόμενο αυτό; (6μ)
ΙΙ. τθν ομάδα των λιπιδίων κατατάςςουμε μια ετερογενι ποικιλία ενϊςεων, των οποίων κοινό
χαρακτθριςτικό είναι ότι δεν διαλφονται ςτο νερό. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:
α) Ποιεσ είναι οι ςθμαντικότερεσ κατθγορίεσ λιπιδίων που υπάρχουν ςτα κφτταρα; (3μ)
β) Ποια από τισ κατθγορίεσ του α. ερωτιματοσ αποτελοφν τα βαςικά ςυςτατικά τθσ πλαςματικισ
μεμβράνθσ; Πϊσ ςυμπεριφζρονται τα λιπίδια αυτά όταν τοποκετθκοφν ςε νερό; Ποια είναι θ ςθμαςία
τθσ ςυμπεριφοράσ που περιγράψατε ςτθ δθμιουργία των μεμβρανϊν του κυττάρου; (6μ)
γ) Ποια από τισ κατθγορίεσ των λιπιδίων του α. ερωτιματοσ λειτουργοφν ωσ αποκικεσ ενζργειασ; Ποιο
λιπίδιο που αποτελεί ςυςτατικό των μεμβρανϊν και ςυμβάλλει ςτθ διατιρθςθ τθσ ρευςτότθτάσ τουσ; Για
ποιο λόγο είναι ςθμαντικι θ διατιρθςθ τθσ ρευςτότθτασ των μεμβρανϊν; (4μ)
ΘΕΜΑ Δ:
το ακόλουκο ςχιμα παρουςιάηονται ζνα ηωικό (Α) και ζνα φυτικό κφτταρο (Β).

Α
Β
Ι. Να εντοπίςετε και να ονομάςετε τρεισ ομοιότθτεσ και τρεισ διαφορζσ που υπάρχουν μεταξφ τουσ,
κζτοντασ κατάλλθλεσ ενδείξεισ ςτα δφο ςχιματα. (12μ).
ΙΙ. Να ονομάςετε ζναν πολυςακχαρίτθ ςτο ηωικό κφτταρο και δφο πολυςακχαρίτεσ ςτο φυτικό κφτταρο.
Σι κοινό ζχουν αυτοί οι 3 πολυςακχαρίτεσ; Που διαφζρουν ο ζνασ από τον άλλο; Να προςδιορίςετε το
βιολογικό ρόλο κακενόσ από αυτοφσ. (13μ)
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ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ:
ΘΔΜΑ Β:
Ι. α) Η έκςζδ δφμ αιζκμλέςκ βίκεηαζ ιε ιζα ακηίδναζδ ζοιπφηκςζδξ (αθαίνεζδ εκυξ ιμνίμο
κενμφ) ιεηαλφ ηδξ ηαναμλοθμιάδαξ ημο εκυξ ηαζ ηδξ αιζκμιάδαξ ημο άθθμο. Απμηέθεζια
αοηήξ ηδξ έκςζδξ είκαζ έκα δζπεπηίδζμ. Καηά ηδ ζοιπφηκςζδ ημ έκα αιζκμλφ πάκεζ έκα άημιμ
οδνμβυκμο (Η), εκχ ημ άθθμ ιζα οδνμλοθμιάδα (ΟΗ). Αθαζνείηαζ δδθαδή ηεθζηά έκα ιυνζμ
κενμφ ηαζ ηα δφμ αιζκμλέα ζοκδέμκηαζ ιε μιμζμπμθζηυ δεζιυ. Ακ ζημ 2μ αιζκμλφ ημο
δζπεπηζδίμο ζοκδεεεί ιε ημκ ίδζμ ηνυπμ έκα 3μ αιζκμλφ, δδιζμονβείηαζ έκα ηνζπεπηίδζμ η.μ.η.
Σα

πεπηίδζα

ζηα

μπμία

μ

ανζειυξ

ηςκ

αιζκμλέςκ

οπενααίκεζ

ηα

50

μκμιάγμκηαζ πμθοπεπηίδζα. Η δζάζπαζδ ηςκ πμθοπεπηζδίςκ ζε αιζκμλέα βίκεηαζ ιε ηδκ
πνμζεήηδ κενμφ ηαζ μκμιάγεηαζ οδνυθοζδ.
α) Παναδείβιαηα δφμ πνςηεσκχκ ηςκ ηοηηάνςκ ημο ακενχπμο είκαζ δ αζιμζθαζνίκδ ηαζ δ
ηαηαθάζδ. Η αζιμζθαζνίκδ, πμο εκημπίγεηαζ ζηα ενοενά αζιμζθαίνζα είκαζ οπεφεοκδ βζα ηδ
ιεηαθμνά μλοβυκμο ζημοξ ζζημφξ ηαζ ηδκ απμιάηνοκζδ ημο δζμλεζδίμο ημο άκεναηα. Η
ηαηαθάζδ, δ μπμία εκημπίγεηαζ ζηα οπενμλεζδζμζχιαηα, είκαζ οπεφεοκδ βζα ηδκ απμημλίκςζδ
απυ ημ οπενμλείδζμ ημο οδνμβυκμο πμο είκαζ ημλζηυ, ημ μπμίμ δζαζπά ζε κενυ ηαζ μλοβυκμ.
Μζα πνςηεΐκδ πάκεζ ηδ θεζημονβζηυηδηά ηδξ υηακ ηαηαζηνέθεηαζ δ ηνζζδζάζηαηδ δμιή ηδξ, υηακ
ζπάγμοκ δδθαδή μζ δεζιμί πμο έπμοκ ακαπηοπεεί ιεηαλφ ηςκ πθεονζηχκ μιάδςκ. Σμ
θαζκυιεκμ αοηυ μκμιάγεηαζ ιεημοζίςζδ ηαζ ιπμνεί κα πνμηθδεεί απυ ηδκ έηεεζδ ηδξ
πνςηεΐκδξ ζε αηναίεξ ηζιέξ εενιμηναζίαξ ή pH.
ΙΙ. α) Οζ ζδιακηζηυηενεξ ηαηδβμνίεξ θζπζδίςκ πμο οπάνπμοκ ζηα ηφηηανα είκαζ ηα μοδέηενα
θίπδ, ηα θςζθμθζπίδζα ηαζ ηα ζηενμεζδή.
α) Σα θςζθμθζπίδζα είκαζ ηα ααζζηά ζοζηαηζηά ηδξ πθαζιαηζηήξ ιειανάκδξ. Σα
θςζθμθζπίδζα ειθακίγμοκ έκα ζδζαίηενμ παναηηδνζζηζηυ ζε ζπέζδ ιε ημ κενυ. Η ηεθαθή ημο
ιμνίμο ημοξ είκαζ οδνυθζθδ, εκχ ακηίεεηα δ μονά ημο ιμνίμο ημοξ είκαζ οδνυθμαδ. Γζα ημ
θυβμ αοηυ, υηακ ηα θςζθμθζπίδζα ημπμεεηδεμφκ πάκς ζημ κενυ, ηείκμοκ κα ζπδιαηίζμοκ έκα
θεπηυ ζηνχια, ζημ μπμίμ μζ οδνυθζθεξ ηεθαθέξ ανίζημκηαζ ιέζα ζημ κενυ, εκχ μζ οδνυθμαεξ
μονέξ πνμαάθθμοκ έλς απυ ηδκ εθεφεενδ επζθάκεζα.
ηα ηφηηανα, επεζδή ηαζ ημ ελςηενζηυ ηαζ ημ εζςηενζηυ ημοξ πενζαάθθμκ είκαζ οδαηζηυ, ηα
θςζθμθζπίδζα αοευνιδηα ζοβηνμημφκ δζπθμζηζαάδα. Οζ οδνυθζθεξ ηεθαθέξ ημοξ ζηνέθμκηαζ
πνμξ ημ οδαηζηυ ελςηοηηάνζμ ηαζ εκδμηοηηάνζμ πενζαάθθμκ, εκχ μζ οδνυθμαεξ μονέξ ημοξ
«ηνφαμκηαζ» ζημ εζςηενζηυ ηδξ δζπθμζηζαάδαξ. Η «επζεοιία» ημο οδνυθμαμο ιένμοξ ηςκ
θςζθμθζπζδίςκ κα απμθεφβεζ μπςζδήπμηε ημ κενυ ηάκεζ ηα ιυνζα αοηά κα έθημκηαζ ηαζ κα
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πνμζεββίγμοκ ζηεκά ημ έκα ιε ημ άθθμ. Γδιζμονβείηαζ έηζζ ιζα ζηαεενή δμιή. Η ζδζυηδηα αοηή
είκαζ ζδιακηζηή βζα ηδ ζοβηνυηδζδ ηαζ ηδ θεζημονβζηυηδηα ηςκ ιειανακχκ ημο ηοηηάνμο, ηςκ
μπμίςκ ηφνζμ δμιζηυ ζοζηαηζηυ είκαζ ηα θςζθμθζπίδζα.
β) Σα μοδέηενα θίπδ (ηνζβθοηενίδζα) θεζημονβμφκ ςξ απμεήηεξ εκένβεζαξ.
Η πμθδζηενυθδ απμηεθεί ζοζηαηζηυ ηςκ ιειανακχκ ηαζ ζοιαάθθεζ ζηδ δζαηήνδζδ ηδξ
νεοζηυηδηάξ ημοξ. Η δζαηήνδζδ ηδξ νεοζηυηδηαξ ηςκ ιειανακχκ έπεζ ιεβάθδ ζδιαζία βζα ηδ
θεζημονβία ημοξ. Μειανάκεξ πμο έπμοκ «ζηενεμπμζδεεί» παφμοκ κα είκαζ θεζημονβζηέξ, βζαηί
πμθθέξ απυ ηζξ πνςηεΐκεξ ημοξ αδνακμπμζμφκηαζ. Αοηυ ζοκεπάβεηαζ υηζ δεκ ιπμνμφκ πθέμκ
μζ ιειανακζηέξ πνςηεΐκεξ κα επζηεθέζμοκ ημ θεζημονβζηυ ημοξ νυθμ, κα εθέβπμοκ, βζα
πανάδεζβια, ηδκ είζμδμ ή έλμδμ μοζζχκ, κα δέπμκηαζ ηαζ κα ιεηααζαάγμοκ ζημ εζςηενζηυ ημο
ηοηηάνμο ιδκφιαηα απυ ημ πενζαάθθμκ η.ά.

ΘΔΜΑ Γ:
Ι. ηα παναηάης ζπήιαηα εκημπίζηδηακ ηαζ ζδιάκεδηακ ηνεζξ μιμζυηδηεξ ηαζ ηνεζξ δζαθμνέξ
ιεηαλφ εκυξ θοηζημφ ηαζ εκυξ γςζημφ ηοηηάνμο. Με ημοξ ανζειμφξ 1, 2 ηαζ 3 ζδιαίκμκηαζ μζ
μιμζυηδηεξ, μζ μπμίεξ ακηίζημζπα είκαζ δ πανμοζία πονήκα, ιζημπμκδνίςκ ηαζ αδνμφ
εκδμπθαζιαηζημφ δζηηφμο. Μα ημοξ ανζειμφξ 4, 5 ηαζ 6 ζδιεζχκμκηαζ μζ δμιέξ ημο θοηζημφ
ηοηηάνμο πμο δεκ απακηχκηαζ ζημ γςζηυ, μζ μπμίεξ ακηίζημζπα είκαζ ηα ποιμηυπζα, ημ
ηοηηανζηυ ημίπςια ηαζ μζ πθςνμπθάζηεξ.

Επιμζλεια : Καλαμάσ Γιϊργοσ, Βιολόγοσ

ΙΙ. Έκαξ πμθοζαηπανίηδξ ηςκ γςζηχκ ηοηηάνςκ είκαζ ημ βθοημβυκμ ηαζ δφμ πμθοζαηπανίηεξ
ηςκ θοηζηχκ ηοηηάνςκ είκαζ ημ άιοθμ ηαζ δ ηοηηανίκδ. Σμ ημζκυ ζημζπείμ ημοξ είκαζ υηζ ηαζ μζ
ηνεζξ αοημί πμθοζαηπανίηεξ μζημδμιμφκηαζ απυ ημ ίδζμ ιμκμιενέξ, ημ ιυνζμ ηδξ βθοηυγδξ. Οζ
ηνεζξ πμθοζαηπανίηεξ δζαθένμοκ ςξ πνμξ ημ ιέβεεμξ, ηδ ιμνθή πμο παίνκεζ ημ ιυνζυ ημοξ
ζημ πχνμ ηαζ ημ αζμθμβζηυ ημοξ νυθμ. Η ηοηηανίκδ ηαζ ημ άιοθμ ζοκακηχκηαζ ζηα θοηζηά
ηφηηανα, δ πνχηδ ςξ ζοζηαηζηυ ημο ηοηηανζημφ ημζπχιαημξ (δμιζηυξ πμθοζαηπανίηδξ) ηαζ ημ
δεφηενμ ςξ απμηαιζεοηζηή μοζία. Σμ βθοημβυκμ οπάνπεζ ζηα γςζηά ηφηηανα ηαζ ζηα ηφηηανα
ηςκ ιοηήηςκ ςξ απμηαιζεοηζηή μοζία.

Επιμζλεια : Καλαμάσ Γιϊργοσ, Βιολόγοσ

ΑΡΧΕΙΟ: GI_V_VIO_0_14420
ΘΕΜΑ Β:
Ι. Σο μοντζλο που δεχόμαςτε ςιμερα για τθ δομι και λειτουργία τθσ πλαςματικισ μεμβράνθσ είναι
αυτό του «ρευςτοφ μωςαϊκοφ». Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:
α) Σι υποςτθρίηει το μοντζλο του ρευςτοφ μωςαϊκοφ για τθ δομι τθσ πλαςματικισ μεμβράνθσ; (6μ)
β) τθ δομι τθσ μεμβράνθσ, εκτόσ των κφριων ειδϊν χθμικϊν μορίων που αναφζρατε ςτο α. ερϊτθμα
ςυμμετζχουν και άλλα μόρια. Να ονομάςετε 2 ακόμθ χθμικά μόρια που υπάρχουν ςτθν πλαςματικι
μεμβράνθ, από τα οποία το ζνα να είναι γνωςτό για τθ ςυμβολι του ςτθ διατιρθςθ τθσ ρευςτότθτασ τθσ.
Γιατί θ διατιρθςθ τθσ ρευςτότθτασ των μεμβρανϊν είναι ςθμαντικι για τθ λειτουργία τουσ; (6μ)
ΙΙ. Ουςίεσ μεγάλου μοριακοφ βάρουσ μεταφζρονται μζςω τθσ πλαςματικισ μεμβράνθσ μζςα ςτο
κφτταρο και ζξω από αυτό με τθ διαδικαςία τθσ ενδοκφττωςθσ και τθσ εξωκφττωςθσ αντίςτοιχα. Να
απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:
α) Να ονομάςετε δφο διαφορετικά κφτταρα ςτα οποία ςυμβαίνει ενδοκφττωςθ και να προςδιορίςετε ςε
κακζνα από αυτά τθ ςθμαςία τθσ. (4μ)
β) Να περιγράψετε τα διαφορετικά ςτάδια τθσ ενδοκφττωςθσ. (6μ)
γ) Ποιοσ είναι ο βιολογικόσ ρόλοσ τθσ εξωκφττωςθσ; (3μ)
ΘΕΜΑ Δ:
ε ζνα πείραμα χορθγικθκε ραδιενεργόσ ουρακίλθ, προκειμζνου να ανιχνευκοφν τα μακρομόρια ςτα
οποία ενςωματϊνεται κακϊσ και οι περιοχζσ του κυττάρου ςτισ οποίεσ εντοπίηονται τα μακρομόρια.
Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:
I. ε ποια κατθγορία μακρομορίων κα εντοπιςτεί θ ραδιενεργόσ ουρακίλθ και ςε ποια ιδιαίτερα είδθ του;
ε ποιεσ από τισ ακόλουκεσ κυτταρικζσ δομζσ, οργανίδια και τμιματα του κυττάρου:
Κυτταρικι μεμβράνθ
Τπεροξειδιοςϊματα
Πυρθνίςκοσ
Κυτταρόπλαςμα
Μιτοχόνδρια
είναι αναμενόμενο να εντοπιςτεί θ ραδιενεργόσ ουρακίλθ, ενταγμζνθ ςτθν κατθγορία των μακρομορίων
που αναφζρατε ςτο προθγοφμενο υποερϊτθμα; Να αιτιολογιςετε τισ απαντιςεισ ςασ. (12μ)
II. Σο μακρομόριο ςτο οποίο ενςωματϊνεται θ ουρακίλθ, ςυνικωσ παρουςιάηεται ωσ ζνα μθ
αναδιπλωμζνο ςτο χϊρο, μόριο. Ωςτόςο ςε μερικζσ περιπτϊςεισ το μόριο αναδιπλϊνεται ςτο χϊρο.
Ποιοι χθμικοί δεςμοί ευκφνονται γιϋ αυτό; Μεταξφ ποιων χθμικϊν ομάδων αναπτφςςονται; Ζνα τζτοιο
μόριο με ποιεσ κυτταρικζσ δομζσ ςυνεργάηεται; Που εντοπίηονται οι δομζσ αυτζσ ςε ζνα φυτικό κφτταρο
και ποιοσ είναι ο βιολογικόσ ρόλοσ τουσ; (13μ)

Επιμζλεια : Καλαμάσ Γιϊργοσ, Βιολόγοσ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ:
ΘΔΜΑ Β:
Ι. α) Σμ ιμκηέθμ πμο δεπυιαζηε ζήιενα βζα ηδ δμιή ηδξ πθαζιαηζηήξ ιειανάκδξ είκαζ αοηυ
ημο «νεοζημφ ιςζασημφ», πμο πνμηάεδηε ημ 1972 απυ ημοξ . ίκβηεν ηαζ Σ. Νίημθζμκ.
φιθςκα ιε ημ ιμκηέθμ αοηυ, μζ ιειανάκεξ απμηεθμφκηαζ απυ ιζα δζπθμζηζαάδα,
θςζθμθζπζδίςκ ηονίςξ, ακάιεζα ζηα μπμία πανειαάθθμκηαζ ζηενμεζδή υπςξ δ πμθδζηενυθδ
ηαζ πνςηεΐκεξ, μζ μπμίεξ είηε ανίζημκηαζ ζηδκ επζθάκεζα ηδξ ιειανάκδξ είηε αοείγμκηαζ ζημ
εζςηενζηυ ηδξ είηε ηδ δζαπενκμφκ ηάεεηα, ζπδιαηίγμκηαξ έκα είδμξ ιςζασημφ. Η μκμιαζία
«νεοζηυ ιςζασηυ» απμδίδεζ αηνζαχξ ηδ δοκαηυηδηα πμο έπμοκ ηα πενζζζυηενα θζπίδζα ηαζ
ανηεηέξ απυ ηζξ πνςηεΐκεξ ηδξ ιειανάκδξ κα μθζζεαίκμοκ πθαβίςξ, αθθάγμκηαξ εέζδ ιε
βεζημκζηά ημοξ ιυνζα.
α) Γφμ αηυιδ πδιζηά ιυνζα πμο οπάνπμοκ ζηδκ πθαζιαηζηή ιειανάκδ είκαζ μζ πνςηεΐκεξ ηαζ
δ πμθδζηενυθδ, δ μπμία ζοιαάθθεζ ζηδ δζαηήνδζδ ηδξ νεοζηυηδηαξ ηδξ ιειανάκδξ.
Η δζαηήνδζδ ηδξ νεοζηυηδηαξ ηςκ ιειανακχκ έπεζ ιεβάθδ ζδιαζία βζα ηδ θεζημονβία ημοξ.
Μειανάκεξ πμο έπμοκ «ζηενεμπμζδεεί» παφμοκ κα είκαζ θεζημονβζηέξ, βζαηί πμθθέξ απυ ηζξ
πνςηεΐκεξ ημοξ αδνακμπμζμφκηαζ. Αοηυ ζοκεπάβεηαζ υηζ δεκ ιπμνμφκ πθέμκ μζ ιειανακζηέξ
πνςηεΐκεξ κα επζηεθέζμοκ ημ θεζημονβζηυ ημοξ νυθμ, κα εθέβπμοκ, βζα πανάδεζβια, ηδκ είζμδμ
ή έλμδμ μοζζχκ, κα δέπμκηαζ ηαζ κα ιεηααζαάγμοκ ζημ εζςηενζηυ ημο ηοηηάνμο ιδκφιαηα απυ
ημ πενζαάθθμκ η.ά.
ΙΙ. α) Σμ θαζκυιεκμ ηδξ εκδμηφηηςζδξ ιζηνμμνβακζζιχκ παναηδνείηαζ ζε ιμκμηφηηανμοξ
μνβακζζιμφξ υπςξ ηα πνςηυγςα αιμζαάδα ηαζ Didinium ηαζ ελοπδνεηεί ηδ ενέρδ ημφξ, αθθά
ηαζ ζε ηφηηανα πμθοηφηηανςκ μνβακζζιχκ, υπςξ ημο ακενχπμο, ςξ αιοκηζηυξ ιδπακζζιυξ
(θεοηά αζιμζθαίνζα ημο αίιαημξ). ηζξ πενζπηχζεζξ αοηέξ μκμιάγεηαζ ηαζ θαβμηφηηςζδ.
α) Η εκδμηφηηςζδ πενζθαιαάκεζ ηα αηυθμοεα ζηάδζα: (α) Η μοζία πενζηθείεηαζ ζημ εζςηενζηυ
ιζαξ

εβηυθπςζδξ,

πμο

δδιζμονβείηαζ

απυ

πνμεηαμθέξ

ημο

ηοηηανμπθάζιαημξ.

ηα ρεοδμπυδζα. (α) Σα άηναηςκ ρεοδμπμδίςκ εκχκμκηαζ, πενζηθείμκηαξ ηδκ εζζαβυιεκδ
μοζία, (β) Η πθαζιαηζηή ιειανάκδ πενζζθίββεηαζ ηαζ απμηυπηεηαζ ιε απμηέθεζια ηδ
δδιζμονβία εκυξ ηοζηζδίμο πμο απεθεοεενχκεηαζ ζημ ηοηηανυπθαζια.
β) Με ηδ δζαδζηαζία ηδξ ελςηφηηςζδξ ηα ηφηηανα απμιαηνφκμοκ άπνδζηα οπμθείιιαηα ηςκ
ηνμθχκ, ημλζηέξ μοζίεξ ή μοζίεξ πμο έπμοκ παναπεεί ζ' αοηά ηαζ πνέπεζ κα ιεηαθενεμφκ, βζα
κα πνδζζιμπμζδεμφκ αθθμφ (δζάθμνεξ μνιυκεξ, πνςηεΐκεξ, οδαηάκεναηεξ η.ά).

Επιμζλεια : Καλαμάσ Γιϊργοσ, Βιολόγοσ

ΘΔΜΑ Γ:
I. Η ναδζεκενβυξ μοναηίθδ εα εκημπζζηεί ζηα ιυνζα RNA ηαζ εζδζηυηενα ζε ιυνζα mRNA,
tRNA ηαζ rRNA. H ναδζεκενβυξ μοναηίθδ εκημπζζηεί ζημκ πονδκίζημ ζε ιυνζα rRNA, δζυηζ ζε
αοηή ηδ δμιή βίκεηαζ δ ζφκεεζδ rRNA. Δπζπνμζεέηςξ, εα εκημπζζηεί ηυζμ ζηα ιζημπυκδνζα
υζμ ηαζ ζημ ηοηηανυπθαζια ζε ιυνζα rRNA, mRNA ηαζ tRNA, ηα μπμία εα ζοιιεηέπμοκ ιε
ημ δζηυ ημο νυθμ ημ ηαεέκα ζηδ δζαδζηαζία ηδξ πνςηεσκμζφκεεζδξ πμο πναβιαημπμζείηαζ
ηυζμ ζημ ηοηηανυπθαζια υζμ ηαζ ζηδ ιήηνα ηςκ ιζημπμκδνίςκ. Ακηζεέηςξ, δε εα εκημπζζηεί
ναδζεκενβυξ μοναηίθδ ζηδκ

ηοηηανζηή ιειανάκδ ηαζ ζηα οπενμλεζδζμζχιαηα, υπμο δεκ

εκημπίγμκηαζ ιυνζα RNA.
II. Οζ πδιζημί δεζιμί πμο εοεφκμκηαζ βζα ηδκ ακαδίπθςζδ ημο ιμνίμο RNA ζε ιενζηέξ
πενζπηχζεζξ είκαζ μζ δεζιμί οδνμβυκμο πμο ακαπηφζζμκηαζ ιεηαλφ ηςκ αγςημφπςκ αάζεςκ.
οβηεηνζιέκα, ακαπηφζζμκηαζ δφμ δεζιμί οδνμβυκμο ιεηαλφ αδεκίκδξ ηαζ μοναηίθδξ ηαζ
ηνεζξ δεζιμί οδνμβυκμο ιεηαλφ βμοακίκδξ ηαζ ηοημζίκδξ. Σα ιυνζα RNA ζοκενβάγμκηαζ είηε
δμιζηά είηε θεζημονβζηά ιε ηα νζαμζχιαηα. Σα νζαμζχιαηα ζε έκα θοηζηυ ηφηηανμ
εκημπίγμκηαζ εθεφεενα ζημ ηοηηανυπθαζια, ζηδκ ελςηενζηή πθεονά ηδξ ιειανάκδξ ημο
εκδμπθαζιαηζημφ δζηηφμο, ζηα ιζημπυκδνζα ηαζ ζημοξ πθςνμπθάζηεξ. ηα νζαμζχιαηα
πναβιαημπμζείηαζ δ πνςηεσκμζφκεεζδ.

Επιμζλεια : Καλαμάσ Γιϊργοσ, Βιολόγοσ

ΑΡΧΕΙΟ: GI_V_VIO_0_14421
ΘΔΜΑ Β:
Ι. ε μερικά από τα μακρομόρια ςυναντϊνται δεςμοί υδρογόνου. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:
α) Να αναφζρετε δφο κατθγορίεσ μακρομορίων ςτισ οποίεσ αναπτφςςονται δεςμοί υδρογόνου. Μεταξφ
ποιων χθμικϊν ομάδων των μορίων αυτϊν αναπτφςςονται οι δεςμοί υδρογόνου; (4μ)
β) Ποια είναι θ βιολογικι ςθμαςία των δεςμϊν υδρογόνου ςτα μακρομόρια που αναφζρατε ςτο
προθγοφμενο ερϊτθμα; (4μ)
γ) ε δφο τουλάχιςτον από τα ςτάδια τθσ ροισ τθσ Γενετικισ πλθροφορίασ που αποδίδεται με το
Κεντρικό Δόγμα τθσ Βιολογίασ ςπάνε δεςμοί υδρογόνου. Να ονομάςετε το ζνα από τα ςτάδια αυτά και
να εξθγιςετε γιατί είναι αναγκαίο το ςπάςιμο των δεςμϊν υδρογόνου προκειμζνου να ολοκλθρωκεί θ
διαδικαςία που ςυμβαίνει κατά τθ διάρκειά του. (4μ)
ΙΙ. Μια από τισ κατθγορίεσ λιπιδίων είναι τα φωςφολιπίδια.
α) Να περιγράψετε τθ δομι ενόσ μορίου φωςφολιπιδίου. (4μ)
β) Να αναφζρετε δφο διαφορζσ ςτθ δομι των φωςφολιπιδίων ςε ςχζςθ με τθ δομι των ουδετζρων
λιπϊν. (4μ)
γ) Να εξθγιςετε πϊσ τα φωςφολιπίδια ςυγκροτοφν διπλοςτιβάδα και να αναφζρετε τθ βιολογικι τθσ
ςθμαςία για το κφτταρο. (5μ)
ΘΕΜΑ Δ:
Μια από τισ κφριεσ διαφορζσ μεταξφ DNA και RNA είναι ότι το RNA είναι ςυνικωσ μονόκλωνο,
αντίκετα από το DNA, το οποίο ςτουσ προκαρυωτικοφσ και ευκαρυωτικοφσ οργανιςμοφσ είναι πάντα
δίκλωνο. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:

Ι. α) Πϊσ ονομάηεται το μακρομόριο που εικονίηεται ςτο ςχιμα; Να ονομάςετε ζνα οργανίδιο του ηωικοφ
κυττάρου ςτο οποίο εντοπίηεται αυτό το μακρομόριο. (4μ)
β) Να εξθγιςετε τι ςυμβαίνει μεταξφ οριςμζνων μονομερϊν του μακρομορίου, ϊςτε αυτό να αποκτά τθ
διαμόρφωςθ με τθν οποία παρουςιάηεται ςτθν εικόνα.(4μ)
γ) Αν το μόριο υδρολυκεί ποιο είναι το είδοσ των μονομερϊν που κα προκφψουν; Από ποιεσ επιμζρουσ
χθμικζσ ομάδεσ αποτελείται το κακζνα από τα μονομερι αυτά; (4μ)
ΙΙ. α) ε ποια βαςικι διαδικαςία του Κεντρικοφ Δόγματοσ τθσ Βιολογίασ παίηει ςθμαντικό ρόλο το
εικονιηόμενο μόριο; Ποιοσ ακριβϊσ είναι ο ρόλοσ αυτόσ; (5μ)
β) Σο εικονιηόμενο μόριο ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ που αναφζρατε ςτο προθγοφμενο ερϊτθμα,
ςυνδζεται παροδικά με μια αλλθλουχία ενόσ άλλου μορίου, θ οποία ονομάηεται κωδικόνιο. Πϊσ
ονομάηεται το μόριο ςτο οποίο υπάρχει το κωδικόνιο; Ποια είναι θ αλλθλουχία των βάςεων του
κωδικονίου που ςυνδζεται με το εικονιηόμενο μόριο; Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. (8μ)

Επιμζλεια : Καλαμάσ Γιϊργοσ, Βιολόγοσ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ:
ΘΔΜΑ Β:
Ι. α) Γφμ ηαηδβμνίεξ ιαηνμιμνίςκ ζηζξ μπμίεξ ακαπηφζζμκηαζ δεζιμί οδνμβυκμο είκαζ ημ
DNA ηαζ μζ πνςηεΐκεξ. ημ DNA ακαπηφζζμκηαζ δεζιμί οδνμβυκμο ιεηαλφ ηςκ
ζοιπθδνςιαηζηχκ αγςημφπςκ αάζεςκ ηαζ ζηζξ πνςηεΐκεξ ιεηαλφ ηςκ πθεονζηχκ μιάδςκ
ηςκ αιζκμλέςκ.
α) Οζ δεζιμί οδνμβυκμο ζημ DNA ηζ ζηζξ πνςηεΐκεξ, παν' υθμ πμο δε ζοιιεηέπμοκ ζηδ
ζοκέκςζδ ηςκ ιμκμιενχκ ημοξ, παίγμοκ ζδιακηζηυ νυθμ ζηδκ ηεθζηή δζαιυνθςζδ ηςκ
ιαηνμιμνίςκ αοηχκ.
β) Έκα απυ ηα ζηάδζα ηδξ νμήξ ηδξ Γεκεηζηήξ πθδνμθμνίαξ ζημ μπμίμ ζπάκε δεζιμί
οδνμβυκμο είκαζ δ ακηζβναθή ημο DNA. Καηά ηδκ ακηζβναθή ζπάγμοκ μζ δεζιμί οδνμβυκμο
ιεηαλφ ηςκ ζοιπθδνςιαηζηχκ αάζεςκ ιζαξ πενζμπήξ βζα κα αημθμοεήζεζ λεηφθζβια ηδξ
δίηθςκδξ έθζηαξ ζηδκ πενζμπή αοηή ηαζ κα είκαζ έηζζ εθζηηή δ ακηζβναθή ηαζ ηςκ δφμ ηθχκςκ
ημο DNA ηαοηυπνμκα, ιε ηδ αμήεεζα εκυξ εκγφιμο.
ΙΙ. α) Σα πενζζζυηενμ δζαδεδμιέκα θςζθμθζπίδζα είκαζ αοηά πμο απμηεθμφκηαζ απυ έκα
ιυνζμ βθοηενυθδξ ζοκδεδειέκμ ιε δφμ ιυνζα θζπανχκ μλέςκ, έκα ιυνζμ θςζθμνζημφ μλέμξ
ηαζ έκα ιζηνυηενμ πμθζηυ ιυνζμ.
α) Γφμ δζαθμνέξ ζηδ δμιή ηςκ θςζθμθζπζδίςκ ζε ζπέζδ ιε ηδ δμιή ηςκ μοδεηένςκ θζπχκ
είκαζ υηζ 1) ζηα θςζθμθζπίδζα δφμ θζπανά μλέα εκχκμκηαζ ιε ηδ βθοηενυθδ, εκχ ζηα
μοδέηενα θίπδ ηνία θζπανά μλέα εκχκμκηαζ ιε ηδ βθοηενυθδ ηαζ 2) ηα θςζθμθζπίδζα έπμοκ
ζημ ιυνζμ ημοξ ηαζ έκα ιυνζμ θςζθμνζημφ μλέμξ εκυξ ηα μοδέηενα θίπδ υπζ.
β) Σα θςζθμθζπίδζα ειθακίγμοκ έκα ζδζαίηενμ παναηηδνζζηζηυ ζε ζπέζδ ιε ημ κενυ. Η ηεθαθή
ημο ιμνίμο ημοξ είκαζ οδνυθζθδ, εκχ ακηίεεηα δ μονά ημο ιμνίμο ημοξ είκαζ οδνυθμαδ. Γζα ημ
θυβμ αοηυ, υηακ ηα θςζθμθζπίδζα ημπμεεηδεμφκ πάκς ζημ κενυ, ηείκμοκ κα ζπδιαηίζμοκ έκα
θεπηυ ζηνχια, ζημ μπμίμ μζ οδνυθζθεξ ηεθαθέξ ανίζημκηαζ ιέζα ζημ κενυ, εκχ μζ οδνυθμαεξ
μονέξ πνμαάθθμοκ έλς απυ ηδκ εθεφεενδ επζθάκεζα.
ηα ηφηηανα, επεζδή ηαζ ημ ελςηενζηυ ηαζ ημ εζςηενζηυ ημοξ πενζαάθθμκ είκαζ οδαηζηυ, ηα
θςζθμθζπίδζα αοευνιδηα ζοβηνμημφκ δζπθμζηζαάδα. Οζ οδνυθζθεξ ηεθαθέξ ημοξ ζηνέθμκηαζ
πνμξ ημ οδαηζηυ ελςηοηηάνζμ ηαζ εκδμηοηηάνζμ πενζαάθθμκ, εκχ μζ οδνυθμαεξ μονέξ ημοξ
«ηνφαμκηαζ» ζημ εζςηενζηυ ηδξ δζπθμζηζαάδαξ. Η «επζεοιία» ημο οδνυθμαμο ιένμοξ ηςκ
θςζθμθζπζδίςκ κα απμθεφβεζ μπςζδήπμηε ημ κενυ ηάκεζ ηα ιυνζα αοηά κα έθημκηαζ ηαζ κα
πνμζεββίγμοκ ζηεκά ημ έκα ιε ημ άθθμ. Γδιζμονβείηαζ έηζζ ιζα ζηαεενή δμιή. Η ζδζυηδηα αοηή
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είκαζ ζδιακηζηή βζα ηδ ζοβηνυηδζδ ηαζ ηδ θεζημονβζηυηδηα ηςκ ιειανακχκ ημο ηοηηάνμο, ηςκ
μπμίςκ ηφνζμ δμιζηυ ζοζηαηζηυ είκαζ ηα θςζθμθζπίδζα.
ΘΔΜΑ Γ:
Ι. α) Σμ ιαηνμιυνζμ πμο εζημκίγεηαζ ζημ ζπήια είκαζ έκα ιυνζμ tRNA. Έκα μνβακίδζμ ημο
γςζημφ ηοηηάνμο ζημ μπμίμ εκημπίγεηαζ tRNA είκαζ ημ ιζημπυκδνζμ.
α) Παναηδνμφιε υηζ ημ tRNA πανμοζζάγεζ ζε ηάπμζα ηιήιαηα ημο δίηθςκδ αθοζίδα, θυβς ηδξ
δδιζμονβίαξ δεζιχκ οδνμβυκμο ιεηαλφ ζοιπθδνςιαηζηχκ αάζεςκ ηςκ νζαμκμοηθεμηζδίςκ
ημο.
β) Ακ ημ ιυνζμ αοηυ tRNA οδνμθοεεί εα πνμηφρμοκ νζαμκμοηθεμηίδζα. Σα νζαμκμοηθεμηίδζα
απμηεθμφκηαζ απυ ιζα θςζθμνζηή μιάδα, ιζα νζαυγδ (πεκηυγδ) ηαζ ιζα αγςημφπμ αάζδ (A,U,
G ήC).
ΙΙ. α) Σμ ιυνζμ tRNA παίγεζ ζδιακηζηυ νυθμ ζηδ δζαδζηαζία ηδξ πνςηεσκμζφκεεζδξ ηαεχξ
είκαζ οπεφεοκμ βζα ηδ ιεηαθμνά ηςκ αιζκμλέςκ ζηα νζαμζχιαηα βζα ηδ ζφκεεζδ ηςκ
πεπηζδίςκ.
α) Σμ ιυνζμ ζημ μπμίμ οπάνπεζ ημ ηςδζηυκζμ μκμιάγεηαζ mRNA. Σμ ακηζηςδζηυκζμ ημο
ζοβηεηνζιέκμο ιμνίμο tRNA είκαζ ημ 5΄- GAA – 3΄ . Η αθθδθμοπία ηςκ αάζεςκ ημο
ηςδζημκίμο πμο ζοκδέεηαζ ιε ημ εζημκζγυιεκμ ιυνζμ tRNA είκαζ 5΄-UUC-3΄ βζαηί ημ
ακηζηςδζηυκζμ είκαζ ζοιπθδνςιαηζηυ ημο ηςδζημκίμο ηαζ έπεζ ακηίεεηδ ηαηεφεοκζδ.
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ΑΡΧΕΙΟ: GI_V_VIO_0_14422
ΘΕΜΑ Β:
Ι. τον πίνακα που δίνεται να τοποκετιςετε το ςφμβολο + ςτα ορκογϊνια ςτα οποία υπάρχει
αντιςτοιχία ανάμεςα ςτισ προτάςεισ τθσ οριηόντιασ ςειράσ και ςτα μακρομόρια τθσ κατακόρυφθσ
ςτιλθσ.

ΙΙ. το ςχιμα παρουςιάηεται ζνασ χλωροπλάςτθσ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:

α) Πϊσ ονομάηεται κακεμία από τισ δομζσ Α, Β, Γ, Δ; (4μ)
β) ε ποια ευρφτερθ κατθγορία οργανιδίων ανικει ο χλωροπλάςτθσ; Ποια άλλα οργανίδια ανικουν ςτθν
κατθγορία αυτι, που βρίςκονται, τι περιζχουν; (6μ)
γ) Ποια χαρακτθριςτικά του χλωροπλάςτθ του επιτρζπουν να ζχει μια ςχετικι γενετικι αυτοδυναμία, ωσ
προσ τον πυρινα του κυττάρου; (3μ)
ΘΕΜΑ Δ:
ε μια ιδιαίτερθ κατθγορία επικθλιακοφ ιςτοφ υπάρχουν κφτταρα ςε μορφι κφβου. Σο κφτταρο Α ςτον
ιςτό αυτό ζχει ακμι 10 μm, ενϊ το κφτταρο Β ζχει ακμι 20 μm. Λαμβάνοντασ υπόψθ ότι το εμβαδόν
(επιφάνεια) του κφβου είναι 6Χα2, ενϊ ο όγκοσ του είναι α3:
Ι) Να ςυμπλθρϊςετε τον πίνακα:
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Ποιο από τα δφο κφτταρα ζχει ευνοϊκότερθ ςχζςθ επιφάνειασ-όγκου για τθν κάλυψθ των μεταβολικϊν
αναγκϊν του; Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. (12μ)
ΙΙ) Προκειμζνου τα κφτταρα να διατθροφν μια ευνοϊκι ςχζςθ επιφάνειασ-όγκου, αλλά και για να
καλφψουν διάφορεσ ανάγκεσ του οργανιςμοφ, είναι υποχρεωμζνα να διαιροφνται. Κατά τθ διαίρεςθ
τουσ αυτι μοιράηουν τα μιτοχόνδρια του αρχικοφ κυττάρου ςτα δφο κυγατρικά τουσ κφτταρα. Όμωσ
τελικϊσ, κακζνα από τα κφτταρα αυτά, ςυνικωσ αποκτά κατά τθν ανάπτυξι του περιςςότερο
μιτοχόνδρια, απ’ όςα αρχικά ζλαβε από το μθτρικό κφτταρο. Αξιοποιϊντασ τισ γνϊςεισ ςασ από τα
χαρακτθριςτικά των μιτοχονδρίων και τθ ςχζςθ αυτϊν των οργανιδίων με το κφτταρο, να παρακζςετε
μια εξιγθςθ για το πϊσ ςυμβαίνει αυτό. (13μ)
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ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ:
ΘΔΜΑ Β:
Ι.

DNA
Πνςηεΐκεξ
Πμθοζαηπανίηεξ
RNA
Λζπίδζα

Απμηεθμφκ
Δίκαζ ημ
Δπζηαπφκμοκ ηζξ
δμιζηά
βεκεηζηυ
Απμηεθμφκ ηφνζεξ
αζμπδιζηέξ
ζοζηαηζηά ηδξ
οθζηυ ηςκ
πδβέξ εκένβεζαξ.
ακηζδνάζεζξ.
πθαζιαηζηήξ
ηοηηάνςκ.
ιειανάκδξ.
+
+
+
+
+
+

+

ΙΙ. α) Οζ δμιέξ ημο πθςνμπθάζηδ πμο απεζημκίγμκηαζ είκαζ μζ ελήξ:
Α – εζςηενζηή ιειανάκδ
Β – ελςηενζηή ιειανάκδ
Γ – εοθαημεζδέξ
Γ – granum
α) Οζ πθςνμπθάζηεξ ακήημοκ ζηα μνβακίδζα ημο εοηανοςηζημφ ηοηηάνμο πμο είκαζ
ελεζδζηεοιέκα ζηδ ιεηαηνμπή ηδξ ελςηενζηήξ εκένβεζαξ ζε πνδζζιμπμζήζζιδ ιμνθή. ηδκ ίδζα
ηαηδβμνία ακήημοκ ηαζ ηα ιζημπυκδνζα, ηα μπμία οπάνπμοκ ζε υθα ηα εοηανοςηζηά ηφηηανα
(θςημζοκεεηζηά ηαζ ιδ), ιε ελαίνεζδ ηα χνζια ενοενά αζιμζθαίνζα. Σα ιζημπυκδνζα
πενζέπμοκ DNA, έκγοια ηαζ νζαμζχιαηα.
β) ημ ζηνχια ημο πθςνμπθάζηδ οπάνπμοκ DNA, έκγοια ηαζ νζαμζχιαηα. Σμ μνβακίδζμ
δδθαδή αοηυ δζαεέηεζ ημκ απαναίηδημ ελμπθζζιυ, πμο ημο ελαζθαθίγεζ ιζα ζπεηζηή βεκεηζηή
αοημδοκαιία. Υάνδ ζ' αοηυ ημ ιδπακζζιυ ιπμνεί κα πανάβεζ μνζζιέκεξ πνςηεΐκεξ ηαζ κα
δζπθαζζάγεηαζ ακελάνηδηα απυ ημ δζπθαζζαζιυ ημο ηοηηάνμο.
ΘΔΜΑ Γ:
Ι)
Δπηθάλεηα θπηηάξνπ
Όγθνο θπηηάξνπ
Σρέζε επηθάλεηαο-όγθνπ
(S/V)
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Κύηηαξν Α
600 ιΜ2
1000ιΜ3

Κύηηαξν Β
2400 ιΜ2
8000ιΜ3

6/10

3/10

Σμ ηφηηανμ Α έπεζ ηδκ εοκμσηυηενδ ζπέζδ επζθάκεζαξ-υβημο βζα ηδκ ηάθορδ ηςκ ιεηααμθζηχκ
ακαβηχκ ημο, δζυηζ έπεζ ιεβαθφηενμ θυβμ επζθάκεζαξ πνμξ υβημ. Αοηυ είκαζ ζδζαίηενα
ζδιακηζηυ βζα ηδκ ηάθορδ ηςκ ιεηααμθζηχκ ημο ακαβηχκ δζυηζ υζμ ιεβαθφηενδ είκαζ δ
επζθάκεζα ημο ηοηηάνμο ηυζμ ιεβαθφηενδ είκαζ ηαζ δ δοκαηυηδηα ακηαθθαβήξ μοζζχκ ιε ημ
πενζαάθθμκ ηαζ επζπθέμκ υζμ ιζηνυηενμξ είκαζ μ υβημξ ημο ηυζμ ηαπφηενα βίκεηαζ δ
ιεηααίααζδ ηςκ ιδκοιάηςκ απυ ημ ελςηενζηυ ζημ εζςηενζηυ ημο ηοηηάνμο, αθθά ηαζ ζημ
εζςηενζηυ ιεηαλφ ηςκ δζαθμνεηζηχκ πενζμπχκ ημο. Δπμιέκςξ, ημ αέθηζζημ ζπήια ηςκ
ηοηηάνςκ είκαζ ηέημζμ, χζηε αοηά κα έπμοκ ιζηνυ υβημ ηαζ ζοβπνυκςξ ηδ ιεβαθφηενδ δοκαηή
επζθάκεζα πμο ακηζζημζπεί ζημκ υβημ αοηυ. Έηζζ ζηακμπμζμφκ ηαοηυπνμκα ηαζ ηζξ δφμ
πνμτπμεέζεζξ: ιεβάθδ επζθάκεζα βζα άκεηεξ ακηαθθαβέξ μοζζχκ ηαζ οπμδμπή ιδκοιάηςκ, ηαζ
ιζηνυ υβημ βζα έβηαζνδ ιεηααίααζδ ηςκ ιδκοιάηςκ ζημ εζςηενζηυ ημο ηοηηάνμο.
ΙΙ) Πμθθά ιζημπυκδνζα αθμφ απμηηήζμοκ έκα ηνίζζιμ ιέβεεμξ, ζοκήεςξ δζαζνμφκηαζ βζα κα
αολήζμοκ ημ θυβμ ηδξ επζθάκεζαξ πνμξ ημκ υβημ. Αοηυ εα ημοξ επζηνέρεζ, υπςξ ακαθένεδηε
ηαζ ζημ πνμδβμφιεκμ ενχηδια κα ζηακμπμζμφκ ηαοηυπνμκα ηαζ ηζξ δφμ πνμτπμεέζεζξ:
ιεβάθδ επζθάκεζα βζα άκεηεξ ακηαθθαβέξ μοζζχκ ηαζ οπμδμπή ιδκοιάηςκ απυ ημ
ηοηηανυπθαζια, ηαζ ιζηνυ υβημ βζα έβηαζνδ ιεηααίααζδ ηςκ ιδκοιάηςκ ζημ εζςηενζηυ ημο
ιζημπμκδνίμο.
Σα ιζημπυκδνζα έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα κα δζαζνμφκηαζ ακελάνηδηα απυ ημ ηφηηανμ, θυβς ηδξ
πανμοζίαξ DNA, εκγφιςκ ηαζ νζαμζςιάηςκ ζηδ ιήηνα ημοξ. Σα μνβακίδζα δδθαδή αοηά
δζαεέημοκ ημκ απαναίηδημ ελμπθζζιυ, πμο ημοξ ελαζθαθίγεζ ιζα ζπεηζηή βεκεηζηή
αοημδοκαιία.
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ΑΡΧΕΙΟ: GI_V_VIO_0_14423
ΘΕΜΑ Β:
Ι. Οι πολυςακχαρίτεσ αποτελοφν μια πολφ διαδεδομζνθ ομάδα μακρομορίων ςτα ηωικά και φυτικά
κφτταρα. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:
α) Ποιοι είναι οι κφριοι πολυςακχαρίτεσ και ποιο είναι το κοινό δομικό τουσ μονομερζσ; (4μ)
β) Ποιοσ από τουσ κφριουσ πολυςακχαρίτεσ βρίςκεται ςτο εξωτερικό περίβλθμα των φυτικϊν κυττάρων;
Πϊσ ονομάηεται το περίβλθμα αυτό και ποιοσ είναι ο ρόλοσ του ςτθ ηωι του φυτικοφ κυττάρου; (8μ)
ΙΙ. Tα μόρια του DNA φζρουν μια ςειρά πλθροφοριϊν οι οποίεσ κακορίηουν το ςφνολο ςχεδόν των
χαρακτθριςτικϊν των οργανιςμϊν. Να απαντιςετε ςτισ παρακάτω ερωτιςεισ :
α) ε ποια τμιματα ενόσ φυτικοφ και ςε ποια τμιματα ενόσ ηωικοφ κυττάρου μποροφμε να εντοπίςουμε
μόρια DNA; (5μ)
β) Ποια χαρακτθριςτικά του μορίου του DNA του επιτρζπουν να ζχει καταγεγραμμζνθ τθ γενετικι
πλθροφορία και να αποτελεί ζνα ςτακερό, από χθμικι άποψθ, μόριο; (8μ)
ΘΕΜΑ Δ: Η καταλάςθ είναι ζνα ζνηυμο που αποτελείται από τζςςερισ (4) πανομοιότυπεσ
πολυπεπτιδικζσ αλυςίδεσ και βρίςκεται ςτα υπεροξειδιοςϊματα. Σο υπόςτρωμά τθσ είναι το
υπεροξείδιο του υδρογόνου Η2Ο2. Σα τελευταία πζντε ζτθ ζχουν ανακοινωκεί ςθμαντικζσ εργαςίεσ
που τονίηουν τθν αντιγθραντικι τθσ δράςθ και τθν προςταςία που προςφζρει από τθν καταςτροφι
του DNA και των κυτταρικϊν μεμβρανϊν. Να απαντιςετε ςτισ παρακάτω ερωτιςεισ.
Ι. α) Να διερευνιςετε ποιο είναι το ανϊτερο επίπεδο διαμόρφωςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ πρωτεΐνθσ; Να
αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. (6μ)
β) Ποια είναι τα προϊόντα τθσ δράςθσ τθσ καταλάςθσ; Για ποιο λόγο το ζνηυμο αυτό είναι απαραίτθτο για
τθ ςωςτι λειτουργία των κυττάρων; (6μ)
ΙΙ. Με δεδομζνο ότι το Η2Ο2 καταςτρζφει τθ μελανίνθ να εξθγιςετε πϊσ θ μείωςθ των επιπζδων τθσ
καταλάςθσ ςτα κφτταρα των κυλάκων των μαλλιϊν μασ ςυνδζεται με το πρόωρο άςπριςμα των μαλλιϊν
μασ; (13μ)
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ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ:
ΘΔΜΑ Β:
Ι. α) Οζ ηφνζμζ πμθοζαηπανίηεξ είκαζ δ ηοηηανίκδ, ημ άιοθμ ηαζ ημ βθοημβυκμ. Οζ ηνεζξ αοημί
πμθοζαηπανίηεξ μζημδμιμφκηαζ απυ ημ ίδζμ ιμκμιενέξ, ημ ιυνζμ ηδξ βθοηυγδξ.
α) ημ ελςηενζηυ πενίαθδια ηςκ θοηζηχκ ηοηηάνςκ ανίζηεηαζ δ ηοηηανίκδ. Σμ πενίαθδια
αοηυ ηαθείηαζ ηοηηανζηυ ημίπςια. Σμ ηοηηανζηυ ημίπςια είκαζ ζοιπαβέξ ηαζ ζηακυ κα
ακείζηαηαζ ζε ζζπονέξ πζέζεζξ. Πνμζηαηεφεζ έηζζ ημ θοηζηυ ηφηηανμ απυ δζάννδλδ, υηακ
ανίζηεηαζ ζε οπμημκζηυ πενζαάθθμκ, ηαζ, επεζδή ημο πνμζδίδεζ ακεεηηζηυηδηα ηαζ
εθαζηζηυηδηα, πνμζθένεζ «ζηεθεηζηή» οπμζηήνζλδ ζε μθυηθδνμ ημ θοηυ.
ΙΙ. α) ε έκα θοηζηυ ηφηηανμ εκημπίγμοιε ιυνζα DNA ζημκ πονήκα, ζηα ιζημπυκδνζα ηαζ ζημοξ
πθςνμπθάζηεξ. ε έκα γςζηυ ηφηηανμ εκημπίγμοιε ιυνζα DNA ζημκ πονήκα ηαζ ζηα
ιζημπυκδνζα.
α) Σα παναηηδνζζηζηά ημο ιμνίμο ημο DNA ημο επζηνέπμοκ κα έπεζ ηαηαβεβναιιέκδ ηδ
βεκεηζηή πθδνμθμνία ηαζ κα απμηεθεί έκα ζηαεενυ, απυ πδιζηή άπμρδ, ιυνζμ είκαζ ηα
αηυθμοεα:
Απμηεθείηαζ απυ δφμ πμθοκμοηθεμηζδζηέξ αθοζίδεξ, ημοξ ηθχκμοξ, πμο ζπδιαηίγμοκ
δζπθή έθζηα.
Οζ αγςημφπεξ αάζεζξ ζε ηάεε ηθχκμ είκαζ ηάεεηεξ ζημκ ηφνζμ άλμκα ημο ιμνίμο ηαζ
πνμελέπμοκ πνμξ ημ εζςηενζηυ ημο.
Οζ δφμ ηθχκμζ ζοβηναημφκηαζ ιεηαλφ ημοξ ιε δεζιμφξ οδνμβυκμο, πμο ζπδιαηίγμκηαζ
ιεηαλφ ηςκ αγςημφπςκ αάζεχκ ημοξ.
ΘΔΜΑ Γ:
Ι. α) Σμ ακχηενμ επίπεδμ δζαιυνθςζδξ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ πνςηεΐκδξ είκαζ δ ηεηανημηαβήξ
δζαιυνθςζδ, δζυηζ δ πνςηεΐκδ αοηή απμηεθείηαζ απυ πενζζζυηενεξ ηςκ ιία πμθοπεπηζδζηέξ
αθοζίδεξ

ηαζ

δ

ηεηανημηαβήξ

δζαιυνθςζδ

είκαζ

μ

ζοκδοαζιυξ

ηςκ

επζιένμοξ

πμθοπεπηζδζηχκ αθοζίδςκ ζε έκα εκζαίμ πνςηεσκζηυ ιυνζμ.
α) Η ηαηαθάζδ δζαζπά ημ οπενμλείδζμ ημο οδνμβυκμο ζε κενυ ηαζ μλοβυκμ. Σμ έκγοιμ αοηυ
είκαζ απαναίηδημ βζα ηδ ζςζηή θεζημονβία ηςκ ηοηηάνςκ, δζυηζ ηα απμημλζκχκεζ απυ ημ
οπενμλείδζμ ημο οδνμβυκμο, πμο είκαζ έκα ημλζηυ πνμσυκ ημο ιεηααμθζζιμφ.
ΙΙ. Η ιείςζδ ηςκ επζπέδςκ ηδξ ηαηαθάζδξ έπεζ ζακ ζοκέπεζα κα ιδκ δζαζπάηαζ ημ
οπενμλείδζμ ημο οδνμβυκμο. Γεδμιέκμο θμζπυκ υηζ ηα επίπεδα ημο οπενμλεζδίμο ημο
Επιμζλεια : Καλαμάσ Γιϊργοσ, Βιολόγοσ

οδνμβυκμο δεκ ιεζχκμκηαζ ηαζ αοηυ ηαηαζηνέθεζ ηδ ιεθακίκδ, δ μπμία ζπεηίγεηαζ ιε ηδ πνχζδ
ηςκ ιαθθζχκ ιαξ, ιπμνεί κα ελδβδεεί ημ πνυςνμ άζπνζζια ηςκ ιαθθζχκ ιαξ.

Επιμζλεια : Καλαμάσ Γιϊργοσ, Βιολόγοσ

ΑΡΧΕΙΟ: GI_V_VIO_0_14424
ΘΕΜΑ Β:
Ι. Οι πολυςακχαρίτεσ και τα λίπθ αποτελοφν είτε δομικά είτε λειτουργικά ςυςτατικά των κυττάρων.
Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:
α) Ποιοι είναι οι κφριοι πολυςακχαρίτεσ και ποιο είναι το κοινό δομικό τουσ χαρακτθριςτικό; (4μ)
β) Ποια κυτταρικι δομι των φυτικϊν κυττάρων ςυμβάλλει ςτθν ςκελετικι υποςτιριξθ των φυτϊν; Ποιοσ
είναι ο κφριοσ πολυςακχαρίτθσ που τθν αποτελεί; (2μ).
γ) Σα αποδθμθτικά πουλιά πριν το μεγάλο ταξίδι τουσ για το Νότο αποκθκεφουν ςτουσ ιςτοφσ τουσ
λίποσ, αντί για πολυςακχαρίτεσ. Γιατί αυτι θ ιδιότθτα του μεταβολιςμοφ τουσ είναι πολφ χριςιμθ ςτο
μεγάλο ταξίδι που κα κάνουν; (6μ)
II. Μεταξφ των κυςτιδίων που υπάρχουν ςτα ευκαρυωτικά κφτταρα περιλαμβάνονται τα κενοτόπια.
Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:
α) Ποια είδθ χθμικϊν μορίων αποτελοφν τθ μεμβράνθ που περιβάλλει τα κενοτόπια; Να περιγράψετε
ςυνοπτικά, πϊσ είναι διαταγμζνα τα μόρια αυτά ςτθ μεμβράνθ των κενοτοπίων. (4μ)
β) Να περιγράψετε τθ διαδικαςία τθσ ενδοκφττωςθσ και να προςδιορίςετε τον τρόπο με τον οποίο
ςυμβάλλουν τα κενοτόπια ςτθ διαδικαςία τθσ ενδοκυτταρικισ πζψθσ. (5μ)
γ) Πϊσ ονομάηονται τα κενοτόπια των φυτικϊν κυττάρων; Ποιεσ είναι οι διαφορετικζσ χθμικζσ ουςίεσ
που αποκθκεφουν; (4μ)

ΘΔΜΑ Γ:
Γπν θίιεο, καζήηξηεο ηεο Β΄ ιπθείνπ πξνεηνίκαζαλ θαζεκία κόλε ηεο έλα γιύθηζκα, κε
δειέ θαη θξνύηα αλαλά, γηα κηα εθδήισζε ηνπ ζρνιείνπ ηνπο.
Η πξώηε αθνύ πξνεηνίκαζε ην κείγκα ηνπ δειέ, κε βάζε ηηο νδεγίεο ηεο
ζπζθεπαζίαο ηνπ δειέ πνπ αγόξαζε από ην ζνύπεξ κάξθεη, πξνζέζεζε θξνύην
από αλαλά θνλζέξβαο θαη ην γιύθηζκα ηεο έπεμε θαλνληθά.
Η δεύηεξε αθνινύζεζε ηελ ίδηαλ αθξηβώο δηαδηθαζία κε ηε δηαθνξά όηη
ρξεζηκνπνίεζε θνκκάηηα θξέζθνπ αλαλά αιιά ην γιπθό πνπ παξαζθεύαζε δελ
έπεμε θαζόινπ.
Αλαδεηώληαο πιεξνθνξίεο ζην δηαδίθηπν γηα ηηο αηηίεο ηεο απνηπρίαο ηνπ γιπθνύ ε
καζήηξηα βξήθε όηη: α) ην δειέ πήδεη ζε ρακειή ζεξκνθξαζία εμαηηίαο κηα πξσηεΐλεο,
ηεο δειαηίλεο, ε νπνία πεξηέρεηαη ζε απηό, β) όηη ν θξέζθνο αλαλάο όπσο θαη θάπνηα
άιια θξνύηα πεξηέρεη κεηαμύ άιισλ, ην έλδπκν βξνκειίλε, πνπ δηαζπά πξσηεΐλεο θαη
γ) όηη ε θνλζεξβνπνίεζε πεξηιακβάλεη κεηαμύ ησλ άιισλ ζηαδίσλ θαη ζέξκαλζε ηνπ
ηξνθίκνπ ζε πςειή ζεξκνθξαζία.
Ι. Πϊσ ονομάηονται τα μόρια που προκφπτουν από τθ δράςθ τθσ βρομελίνθσ ςτισ πρωτεΐνεσ; Να
ονομάςετε το είδοσ του χθμικοφ μθχανιςμοφ με τον οποίον προζκυψαν τα μόρια αυτά και να
προςδιορίςετε αν κατά τθ διεξαγωγι του, ζγινε κατανάλωςθ ι παραγωγι νεροφ; Ποια ςχζςθ
υπάρχει ανάμεςα ςτθ δομι των μακρομορίων, όπωσ π.χ. θ βρομελίνθ, με τθ βιολογικι λειτουργία
που εκδθλϊνουν; Να αιτιολογιςετε τισ απαντιςεισ ςασ. (12κ)
ΙΙ. υνδυάηοντασ τισ απαντιςεισ που δϊςατε ςτο προθγοφμενο ερϊτθμα, να εξθγιςετε τα αίτια τθσ
αποτυχίασ του γλυκοφ τθσ δεφτερθσ μακιτριασ και αντίςτοιχα τθσ επιτυχίασ ςτο γλυκό τθσ πρϊτθσ.
(13κ)
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ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ:
ΘΔΜΑ Β:
Ι. α) Οζ ηφνζμζ πμθοζαηπανίηεξ είκαζ δ ηοηηανίκδ, ημ άιοθμ ηαζ ημ βθοημβυκμ. Οζ ηνεζξ αοημί
πμθοζαηπανίηεξ μζημδμιμφκηαζ απυ ημ ίδζμ ιμκμιενέξ, ημ ιυνζμ ηδξ βθοηυγδξ.
α) Η ηοηηανζηή δμιή ηςκ θοηζηχκ ηοηηάνςκ πμο ζοιαάθθεζ ζηδκ ζηεθεηζηή οπμζηήνζλδ ηςκ
θοηχκ είκαζ ημ ηοηηανζηυ ημίπςια. Ο ηφνζμξ πμθοζαηπανίηδξ ημο ηοηηανζημφ ημζπχιαημξ ηςκ
θοηχκ είκαζ δ ηοηηανίκδ.
β) Σα απμδδιδηζηά πμοθζά ζημ ιεβάθμ ηαλίδζ πμο εα ηάκμοκ εα έπμοκ ορδθέξ εκενβεζαηέξ
ακάβηεξ. Ο θυβμξ θμζπυκ

πμο απμεδηεφμοκ ζημοξ ζζημφξ ημοξ θίπμξ, ακηί βζα

πμθοζαηπανίηεξ, είκαζ υηζ ηα θίπδ απμηεθμφκ βζα ημοξ μνβακζζιμφξ ζπμοδαίεξ απμεδηεοηζηέξ
μοζίεξ ηαεχξ, βζα ημ ίδζμ αάνμξ ιε ημοξ οδαηάκεναηεξ, πενζηθείμοκ δζπθάζζμ πμζυ
εκένβεζαξ. ε μνζζιέκα γχα ηα θίπδ πμο ζοζζςνεφμκηαζ ζημκ οπμδυνζμ ζζηυ, εηηυξ απυ ημ
υηζ είκαζ απμεήηεξ εκένβεζαξ, παίγμοκ ηαζ εενιμιμκςηζηυ νυθμ.
II. α) Σα ηεκμηυπζα πενζαάθθμκηαζ απυ απθή ζημζπεζχδδ ιειανάκδ. Η μπμία δμιείηαζ απυ
θςζθμθζπίδζα, πνςηεΐκεξ ηαζ πμθδζηενυθδ. Σμ ιμκηέθμ πμο δεπυιαζηε ζήιενα βζα ηδ δμιή
ηδξ ιειανάκδξ αοηήξ είκαζ αοηυ ημο «νεοζημφ ιςζασημφ», πμο πνμηάεδηε ημ 1972 απυ ημοξ
. ίκβηεν ηαζ Σ. Νίημθζμκ. φιθςκα ιε ημ ιμκηέθμ αοηυ, μζ ιειανάκεξ απμηεθμφκηαζ απυ
ιζα δζπθμζηζαάδα, θςζθμθζπζδίςκ ηονίςξ, ακάιεζα ζηα μπμία πανειαάθθμκηαζ ζηενμεζδή
υπςξ δ πμθδζηενυθδ ηαζ πνςηεΐκεξ, μζ μπμίεξ είηε ανίζημκηαζ ζηδκ επζθάκεζα ηδξ ιειανάκδξ
είηε αοείγμκηαζ ζημ εζςηενζηυ ηδξ είηε ηδ δζαπενκμφκ ηάεεηα, ζπδιαηίγμκηαξ έκα είδμξ
ιςζασημφ.
α) Η εκδμηφηηςζδ πενζθαιαάκεζ ηα αηυθμοεα ζηάδζα: (α) Ο ιζηνμμνβακζζιυξ πενζηθείεηαζ
ζημ

εζςηενζηυ

ιζαξ

εβηυθπςζδξ,

πμο

δδιζμονβείηαζ

απυ

πνμεηαμθέξ

ημο

ηοηηανμπθάζιαημξ, ηα ρεοδμπυδζα. (α) Σα άηνα ηςκ ρεοδμπμδίςκ εκχκμκηαζ, πενζηθείμκηαξ
ηδκ εζζαβυιεκδ μοζία, (β) Η πθαζιαηζηή ιειανάκδ πενζζθίββεηαζ ηαζ απμηυπηεηαζ ιε
απμηέθεζια ηδ δδιζμονβία εκυξ ηοζηζδίμο πμο απεθεοεενχκεηαζ ζημ ηοηηανυπθαζια.
Σα ηεκμηυπζα ζοιαάθθμοκ ζηδ δζαδζηαζία ηδξ εκδμηοηηανζηήξ πέρδξ ηαεχξ δδιζμονβμφκηαζ
ηαηά ηδκ εκδμηφηηςζδ ιζηνμμνβακζζιχκ ηαζ ζςιαηζδίςκ ηνμθήξ, ιε ηδ ζφκηδλδ ηςκ
ηοζηζδίςκ πμο ειπενζέπμοκ ημ ιζηνμμνβακζζιυ ή ημ ζςιαηίδζμ ηδξ ηνμθήξ ιε θοζμζχιαηα.
Δπμιέκςξ, ζηα πεπηζηά ηεκμηυπζα πμο δδιζμονβμφκηαζ απυ ηδ ζφκηδλδ αοηή, ηα οδνμθοηζηά
έκγοια ηςκ θοζμζςιάηςκ απμζημδμιμφκ ηα ιαηνμιυνζα ημο ιζηνμμνβακζζιμφ ή ημο
ζςιαηζδίμο ηδξ ηνμθήξ.
Επιμζλεια : Καλαμάσ Γιϊργοσ, Βιολόγοσ

β) Σα ηεκμηυπζα ηςκ θοηζηχκ ηοηηάνςκ μκμιάγμκηαζ ποιμηυπζα. Σα ποιμηυπζα απμηεθμφκ
ζοκήεςξ απμεήηεξ ενεπηζηχκ μοζζχκ (π.π, ζαηπανυγδξ), πνςζηζηχκ ή ζυκηςκ δζαθοιέκςκ
ζημ οδαηχδεξ οβνυ. ε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ απμεδηεφμοκ επίζδξ άπνδζηα πνμσυκηα ημο
ιεηααμθζζιμφ.
ΘΔΜΑ Γ:
Ι. Τα ιυνζα πμο πνμηφπημοκ απυ ηδ δνάζδ ηδξ ανμιεθίκδξ ζηζξ πνςηεΐκεξ είκαζ ηα αιζκμλέα.
Ο πδιζηυξ ιδπακζζιυξ ιε ημκ μπμίμκ πνμέηορακ ηα αιζκμλέα απυ ηδ δζάζπαζδ ηδξ
πνςηεΐκδξ είκαζ δ οδνυθοζδ, ηαηά ηδκ μπμία έβζκε ηαηακάθςζδ κενμφ.
Η ηνζζδζάζηαηδ δμιή ιζαξ πνςηεΐκδξ ηαεμνίγεζ ηδ θεζημονβία πμο αοηή εηηεθεί. Αοηυ θαίκεηαζ
απυ ηζξ ζοκέπεζεξ ηδξ έηεεζδξ ηδξ ζε αηναίεξ ηζιέξ εενιμηναζίαξ ή νΗ. Συηε δ πνςηεΐκδ
οθίζηαηαζ αοηυ πμο μκμιάγμοιε ιεημοζίςζδ. πάγμοκ δδθαδή μζ δεζιμί πμο έπμοκ
ακαπηοπεεί ιεηαλφ ηςκ πθεονζηχκ μιάδςκ, ηαηαζηνέθεηαζ δ ηνζζδζάζηαηδ δμιή ηδξ ηαζ δ
πνςηεΐκδ πάκεζ ηδ θεζημονβζηυηδηά ηδξ.
ΙΙ. Γεδμιέκμο υηζ δ δεφηενδ ημπέθα πνδζζιμπμίδζε θνέζημ ακακά, πμο πενζέπεζ, ιεηαλφ
άθθςκ, ημ έκγοιμ ανμιεθίκδ, ημ μπμίμ δζαζπά πνςηεΐκεξ, ζοιπεναίκμοιε υηζ δ ανμιεθίκδ
οδνυθοζε ηδ γεθαηίκδ, ηδκ πνςηεΐκδ δδθαδή πμο εοεφκεηαζ βζα ηδκ πήλδ ημο γεθέ. Δπμιέκςξ,
δ γεθαηίκδ πμο οδνμθφεδηε δεκ ιπμνμφζε πθέμκ κα επζηεθέζεζ ημ νυθμ ηδξ ηαζ βζα αοηυ
απέηοπε δ πήλδ ημο γεθέ.
Ακηζεέηςξ, δ πνχηδ ημπέθα πνδζζιμπμίδζε ημκζεναμπμζδιέκμ ακακά, μ μπμίμξ είπε οπμζηεί
εενιζηή επελενβαζία. Λυβς ηδξ έηεεζδξ ημο ακακά ζε ορδθή εενιμηναζία δ ανμιεθίκδ
ιεημοζζχεδηε, ηαηαζηνάθδηε δδθαδή δ ηνζημηαβήξ ηδξ δμιή, ιε απμηέθεζια κα πάζεζ ηδ
θεζημονβζηυηδηά ηδξ. Οπυηε, δεκ οπήνπε ηάπμζμ έκγοιμ ζημ παναζηεφαζια πμο κα
επδνεάγεζ ηδ γεθαηίκδ ηαζ έηζζ ημ γεθέ έπδλε.
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ΑΡΧΕΙΟ: GI_V_VIO_0_14425
ΘΕΜΑ Β:
Ι. Σο ριβόςωμα αποτελεί μια βαςικι κυτταρικι δομι, ςτθν οποία γίνεται θ παραγωγι των πρωτεϊνϊν.
Να απαντιςετε ςτισ ακόλουκεσ ερωτιςεισ:
α) Ποια μακρομόρια ςυνιςτοφν το ριβόςωμα;(4μ)
β) ε ποια μζρθ ενόσ ευκαρυωτικοφ κυττάρου ςυναντάμε ριβοςϊματα; (4μ)
γ) Είναι δυνατό πολλά ριβοςϊματα να ςυνδζονται ταυτόχρονα με το ίδιο μόριο mRNA. ε τι αποςκοπεί
αυτι θ δυνατότθτα; (4μ)
ΙΙ. Δφο από τα χαρακτθριςτικά του πυρινα είναι θ φπαρξθ πυρθνίςκου και θ οριοκζτθςι του από το
κυτταρόπλαςμα μζςω του πυρθνικοφ φακζλου. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:
α) Με ποια μορφι γίνεται αντιλθπτόσ ο πυρθνίςκοσ από το μικροςκόπιο; Από τι αποτελείται αυτόσ; Ποια
είναι θ ςχζςθ του πυρθνίςκου με τα ριβοςϊματα; (6μ)
β) Ποια είναι θ δομι του πυρθνικοφ φακζλου; Πϊσ θ δομι αυτι επιτρζπει ςτο κφτταρο να ελζγχει το
είδοσ των ουςιϊν που ανταλλάςςονται μεταξφ του πυρινα και του κυτταροπλάςματοσ; Να ονομάςετε
ζνα μακρομόριο που πρζπει υποχρεωτικά να διαςχίηει τον πυρθνικό φάκελο προκειμζνου το γενετικό
υλικό να κατευκφνει τθν παραγωγι των πρωτεϊνϊν. (7μ)
ΘΕΜΑ Δ:
Οι λιπάςεσ είναι ζνηυμα που διαςποφν τα λίπθ, ενϊ οι πρωτεάςεσ είναι ζνηυμα που διαςποφν τισ
πρωτεΐνεσ. Σα ζνηυμα αυτά χρθςιμοποιοφνται ευρζωσ ςτθ βιομθχανία των απορρυπαντικϊν.
Ι. Για να κακαρίςετε τον κόκκινο λεκζ από αίμα κα χρθςιμοποιιςετε απορρυπαντικό με λιπάςεσ ι με
πρωτεάςεσ; Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. (12μ)
ΙΙ. Οι οδθγίεσ ςτθ ςυςκευαςία των απορρυπαντικϊν αναφζρουν ότι τα προϊόντα αυτά δρουν ςε
κερμοκραςίεσ 30-50 0C. Να εξθγιςετε αναλυτικά τι είναι πικανό να ςυμβεί ςτο μόριο του ενηφμου αν θ
κερμοκραςία υπερβεί τουσ 50 0C και γιατί; (13μ)
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ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ:
ΘΔΜΑ Β:
Ι. α) Σμ νζαυζςια απμηεθείηαζ απυ rRNA ηαζ πνςηεΐκεξ.
α) ε έκα εοηανοςηζηυ ηφηηανμ ζοκακηάιε νζαμζχιαηα εθεφεενα ζημ ηοηηανυπθαζια, ζηδκ
ελςηενζηή πθεονά ηδξ ιειανάκδξ ημο αδνμφ εκδμπθαζιαηζημφ δζηηφμο, ζηα ιζημπυκδνζα ηαζ
ζημοξ πθςνμπθάζηεξ.
β) Δίκαζ δοκαηυ ζε έκα ιυνζμ mRNA κα ζοκδέμκηαζ ηαοηυπνμκα πμθθά νζαμζχιαηα. Έηζζ ηα
ηφηηανα ιπμνμφκ κα πανάβμοκ ζε ιζηνυ πνμκζηυ δζάζηδια πμθοάνζεια ακηίβναθα ημο ίδζμο
πνςηεσκζημφ ιμνίμο.
ΙΙ. α) Ο πονδκίζημξ είκαζ ιζα δμιή πμο δζαηνίκεηαζ εφημθα ζημ ιζηνμζηυπζμ απυ ημ ζθαζνζηυ
ζπήια ηδξ ηαζ ηδκ ποηκή οθή ηδξ. Απμηεθείηαζ ηονίςξ απυ RNA ηαζ DNA ηαζ δεκ
πενζαάθθεηαζ απυ ζημζπεζχδδ ιειανάκδ. ' αοηυκ ζοκηίεεηαζ ημ rRNA, ημ μπμίμ είκαζ
ζοζηαηζηυ ηςκ νζαμζςιάηςκ.
α) Ο πονήκαξ πενζαάθθεηαζ απυ ημκ πονδκζηυ θάηεθμ ή πονδκζηή ιειανάκδ, πμο
απμηεθείηαζ απυ δφμ ζημζπεζχδεζξ ιειανάκεξ, ιζα εζςηενζηή ηαζ ιζα ελςηενζηή. Η
παναηήνδζδ ημο πονδκζημφ θαηέθμο ιε ημ δθεηηνμκζηυ ιζηνμζηυπζμ δείπκεζ υηζ ηαηά
δζαζηήιαηα πανμοζζάγεζ πυνμοξ, πμο ζπδιαηίγμκηαζ απυ ηδ ζοκέκςζδ ηδξ εζςηενζηήξ ιε
ηδκ ελςηενζηή ιειανάκδ. Οζ πονδκζημί πυνμζ παίγμοκ ζδιακηζηυ νυθμ ζηδκ επζημζκςκία ημο
πονήκα ιε ημ ηοηηανυπθαζια, βζαηί εθέβπμοκ ηα ιαηνμιυνζα πμο ακηαθθάζζμκηαζ ιεηαλφ
ημοξ. Έκα ιαηνμιυνζμ πμο πνέπεζ οπμπνεςηζηά κα δζαζπίγεζ ημκ πονδκζηυ θάηεθμ
πνμηεζιέκμο ημ βεκεηζηυ οθζηυ κα ηαηεοεφκεζ ηδκ παναβςβή ηςκ πνςηεσκχκ είκαζ ημ mRNA.
ΘΔΜΑ Γ:
Ι. Σμ πνχια ημο θεηέ απυ αίια πνμένπεηαζ απυ ηδκ αζιμζθαζνίκδ πμο είκαζ ιζα πνςηεΐκδ.
Οπυηε, βζα κα ηαεανίζoοιε ημκ ηυηηζκμ θεηέ απυ αίια εα πνδζζιμπμζήζεηε απμννοπακηζηυ
ιε πνςηεάζεξ, χζηε κα δζαζπαζηεί δ ζοβηεηνζιέκδ πνςηεΐκδ ηαζ κα απμιαηνοκεεί μ θεηέξ.
ΙΙ. Γεδμιέκμο υηζ μζ πνςηεάζεξ ηαζ μζ θζπάζεξ είκαζ πνςηεΐκεξ, ζε πενίπηςζδ πμο δ
εενιμηναζία οπεναεί ημοξ 50 0C εα ιεημοζζςεμφκ, εα ζπάζμοκ δδθαδή μζ δεζιμί πμο
έπμοκ ακαπηοπεεί ιεηαλφ ηςκ πθεονζηχκ μιάδςκ ηςκ πνςηεσκχκ αοηχκ, εα ηαηαζηναθεί δ
ηνζζδζάζηαηδ δμιή ημοξ ηαζ μζ θζπάζεξ ηαζ μζ πνςηεάζεξ εα πάζμοκ ηδ θεζημονβζηυηδηά ημοξ.

Επιμζλεια : Καλαμάσ Γιϊργοσ, Βιολόγοσ

ΑΡΧΕΙΟ: GI_V_VIO_0_14426
ΘΕΜΑ Β:
Ι. ε ζνα ανκρϊπινο κφτταρο, μεταξφ άλλων υπάρχουν τα μόρια που αναγράφονται ςτον πίνακα:

Να τοποκετιςετε το ςφμβολο + ςε όποια ςειρά υπάρχει αντιςτοιχία ανάμεςα ςτο είδοσ του μονομεροφσ
τθσ κατακόρυφθσ ςτιλθσ και ςτα μακρομόρια τθσ οριηόντιασ ςειράσ. (12μ)
ΙΙ. Να επιλζξετε τζςςερα από τα μόρια του πίνακα και να περιγράψετε ςυνοπτικά το ρόλο που παίηουν
μζςα ςτο κφτταρο. (13μ)
ΘΕΜΑ Δ:
Ζνα δίκλωνο μόριο DNA αποτελείται από 80.000 νουκλεοτίδια, από τα οποία 16.000 περιζχουν τθν
αηωτοφχο βάςθ αδενίνθ (Α). Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:
Ι. Από πόςα νουκλεοτίδια αποτελείται θ κάκε αλυςίδα αυτοφ του μορίου; Να υπολογίςετε τον αρικμό
των δεςμϊν που αναπτφςςονται μεταξφ τουσ. Να αιτιολογιςετε τισ απαντιςεισ ςασ. (12μ)
ΙΙ. Να υπολογίςετε τον αρικμό κάκε είδουσ αηωτοφχων βάςεων, κακϊσ και τον ςυνολικό αρικμό δεςμϊν
υδρογόνου που υπάρχουν ςτο μόριο. Να αιτιολογιςετε τισ απαντιςεισ ςασ. (13μ)

Επιμζλεια : Καλαμάσ Γιϊργοσ, Βιολόγοσ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ:
ΘΔΜΑ Β:
Ι.
Νμοηθεμηίδζα
Αιζκμλέα

DNA

mRNA

ΑΣΡ

+

+

+

rRNA πμθδζηενυθδ tRNA Καηαθάζδ
+

RNA
πμθοιενάζδ

+
+

+

ΙΙ. Ο νυθμξ ηςκ αηυθμοεςκ ιμνίςκ είκαζ μ ελήξ:
rRNA – ζοζηαηζηυ ηςκ νζαμζςιάηςκ
mRNA – ημ ιυνζμ πμο ιεηαθένεζ ηδ βεκεηζηή πθδνμθμνία απυ ημ DNA ζηα
νζαμζχιαηα βζα ηδ ζφκεεζδ πνςηεσκχκ
tRNA – ημ ιυνζμ πμο ιεηαθένεζ ηα αιζκμλέα ζηα νζαμζχιαηα βζα ηδ ηδκ
πνςηεσκμζφκεεζδ
RNA πμθοιενάζδ – έκγοιμ οπεφεοκμ βζα ηδ ιεηαβναθή ημο DNA ζε RNA
ΘΔΜΑ Γ:
Ι. Γεδμιέκμο υηζ ημ DNA είκαζ δίηθςκμ ηαζ ημ ζοβηεηνζιέκμ ιυνζμ απμηεθείηαζ απυ 80.000
κμοηθεμηίδζα, ζοιπεναίκμοιε υηζ ηάεε αθοζίδα απμηεθείηαζ απυ 40.000 κμοηθεμηίδζα. ε ηάεε
ιζα απυ ηζξ αθοζίδεξ ακαπηφζζμκηαζ Ν-1 μιμζμπμθζημί δεζιμί, υπμο Ν μ ανζειυξ ηςκ
κμοηθεμηζδίςκ ηδξ αθοζίδαξ.

Δπμιέκςξ ζε

ηάεε

αθοζίδα ακαπηφζζμκηαζ

39.999

μιμζμπμθζημί δεζιμί ηαζ ζοκμθζηά ζημ ιυνζμ ακαπηφζζμκηαζ 79.998 μιμζμπμθζημί δεζιμί
ιεηαλφ ηςκ κμοηθεμηζδίςκ.
ΙΙ. ε έκα δίηθςκμ ιυνζμ DNA ζζπφεζ υηζ ηα κμοηθεμηίδζα ιε αγςημφπμ αάζδ αδεκίκδ είκαζ ίζα
ιε ηα κμοηθεμηίδζα ιε αγςημφπμ αάζδ εοιίκδ ηαζ ακηίζημζπα ηα κμοηθεμηίδζα ιε αγςημφπμ
αάζδ ηοημζίκδ είκαζ ίζα ιε ηα κμοηθεμηίδζα ιε αγςημφπμ αάζδ βμοακίκδ. Δπμιέκςξ Α=Σ ηαζ
G=C. Δπίζδξ ζζπφεζ υηζ Ν = Α+Σ+G+C. Απυ ηζξ ζπέζεζξ αοηέξ πνμηφπηεζ υηζ Σ=Α=16.000,
G+C=80.000-32.000=48.000 ηαζ G=C=24.000. Γζα κα οπμθμβίζμοιε ημ ζοκμθζηυ ανζειυ
δεζιχκ οδνμβυκμο πμο οπάνπμοκ ζημ ιυνζμ εα πνέπεζ κα θάαμοιε οπυρδ ιαξ υηζ ακάιεζα
ζηδκ αδεκίκδ ηαζ ζηδ εοιίκδ ακαπηφζζμκηαζ δφμ δεζιμί οδνμβυκμο, εκχ ακάιεζα ζηδκ
ηοημζίκδ ηαζ ζηδ βμοακίκδ ηνεζξ δεζιμί οδνμβυκμο. Ακ θμζπυκ εέζμοιε έζης x=Α=Σ ηαζ
y=G=C, μζ δεζιμί οδνμβυκμο δίκμκηαζ απυ ημκ ηφπμ δΗ=2x+3y=2*16.000 + 3*24.000 =
104.000

Επιμζλεια : Καλαμάσ Γιϊργοσ, Βιολόγοσ

ΑΡΧΕΙΟ: GI_V_VIO_0_14427
ΘΕΜΑ Β:
Ι. ε ζνα φυτικό κφτταρο, μεταξφ άλλων, υπάρχουν τα μόρια: DNA, mRNA, ΑΣΡ, πρωτεΐνεσ, rRNA,
λιπίδια, tRNA, κυτταρίνθ.
α) Ποια από τα παραπάνω μόρια παράγονται με τθ διαδικαςία τθσ μεταγραφισ; Να αιτιολογιςετε τθν
απάντθςι ςασ. (6μ)
β) ε ποια κυτταρικά οργανίδια ενόσ φωτοςυνκετικοφ φυτικοφ κυττάρου ςυντίκεται το mRNA; Να
αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. (6μ)
II. Σο φυτικό κφτταρο, προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτισ ενεργειακζσ ανάγκεσ του, παράγει ΑΣΡ.
Επίςθσ μεταξφ των μακρομορίων που παράγει, περιλαμβάνεται και θ κυτταρίνθ. Να απαντιςετε ςτισ
ερωτιςεισ:
α) ε ποια μζρθ του κυττάρου παράγεται ATP; ε ποιεσ μεταβολικζσ διαδικαςίεσ ςυμβαίνει αυτό; (6μ)
β) Ποιοσ είναι ο βιολογικόσ ρόλοσ τθσ κυτταρίνθσ ςτα φυτικά κφτταρα; Πϊσ ονομάηεται το μονομερζσ
από το οποίο δομείται; ε ποιο μζροσ του κυττάρου παράγεται το μονομερζσ αυτό, με ποια μεταβολικι
διαδικαςία; (7μ)
ΘΕΜΑ Δ:
Ι. Χρθςιμοποιϊντασ ωσ παράδειγμα τα ζνηυμα να ςυντάξετε ζνα μικρό κείμενο, που να περιζχει
υποχρεωτικά τουσ όρουσ:
Ενεργό κζντρο του ενηφμου,
Τπόςτρωμα
και ςτο οποίο να αποδεικνφετε τθν αλλθλεξάρτθςθ δομισ και λειτουργίασ των μακρομορίων. (12μ)
ΙΙ. Αν τοποκετιςουμε όλα τα ςυςτατικά ενόσ κυττάρου και ςτθ ςωςτι ποςότθτα ςε ζνα δοκιμαςτικό
ςωλινα, το διάλυμα κα εκδθλϊςει το φαινόμενο τθσ ηωισ; Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. (13μ)

Επιμζλεια : Καλαμάσ Γιϊργοσ, Βιολόγοσ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ:
ΘΔΜΑ Β:
Ι. α) Aπυ ηα παναπάκς ιυνζα πανάβμκηαζ ιε ηδ δζαδζηαζία ηδξ ιεηαβναθήξ ηα mRNA, rRNA
ηαζ tRNA, δζυηζ είκαζ ηα πνμσυκηα ηδξ δνάζδξ ηδξ RNA πμθοιενάζδξ, δ μπμία πνδζζιμπμζεί
ζακ ιήηνα βζα ηδ ζφκεεζδ ηςκ ιμνίςκ αοηχκ ημ DNA.
α) Σα ηοηηανζηά μνβακίδζα εκυξ θςημζοκεεηζημφ θοηζημφ ηοηηάνμο ζηα μπμία ζοκηίεεηαζ ημ
mRNA είκαζ μ πονήκαξ, ηα ιζημπυκδνζα ηαζ μζ πθςνμπθάζηεξ. ημκ πονήκα ζοκηίεεηαζ mRNA
ζηα πθαίζζα ηδξ ιεηαθμνάξ ηδξ βεκεηζηήξ πθδνμθμνίαξ απυ ημ πονδκζηυ DNA ζημ
ηοηηανυπθαζια βζα ηδ ζφκεεζδ πνςηεσκχκ. ηα ιζημπυκδνζα ηαζ ζημοξ πθςνμπθάζηεξ
ζοκηίεεηαζ mRNA, δζυηζ ηα μνβακίδζα αοηά δζαεέημοκ ημκ απαναίηδημ ελμπθζζιυ (DNA,
έκγοια, νζαμζχιαηα), πμο ημοξ ελαζθαθίγεζ ιζα ζπεηζηή βεκεηζηή αοημδοκαιία, πάνδ ζηδκ
μπμία ιπμνμφκ κα ιεηαβνάθμοκ ηα βμκίδζα ημοξ ηαζ κα πανάβμοκ μνζζιέκεξ πνςηεΐκεξ.
II. α) ε έκα θοηζηυ ηφηηανμ, ATP πανάβεηαζ ζηα ιζημπυκδνζα ιέζς ηδξ ηοηηανζηήξ ακαπκμήξ
ηαζ ζημοξ πθςνμπθάζηεξ απυ ηζξ ακηζδνάζεζξ ηδξ θςηεζκήξ θάζδξ ηδξ θςημζφκεεζδξ.
α) Η ηοηηανίκδ είκαζ ζοζηαηζηυ ημο ηοηηανζημφ ημζπχιαημξ ηςκ θοηζηχκ ηοηηάνςκ (δμιζηυξ
πμθοζαηπανίηδξ). Σμ ιμκμιενέξ απυ ημ μπμίμ δμιείηαζ δ ηοηηανίκδ είκαζ δ βθοηυγδ. Η
βθοηυγδ πανάβεηαζ ζημοξ πθςνμπθάζηεξ ιέζς ηδξ θςημζφκεεζδξ.
ΘΔΜΑ Γ:
Ι. Σα έκγοια, βεκζηά, ηαηαθφμοκ ακηζδνάζεζξ πμο εα ιπμνμφζακ κα βίκμοκ ηαζ πςνίξ ηδκ
πανμοζία ημοξ. Με ηδκ πανμοζία υιςξ ηςκ εκγφιςκ δ ηαπφηδηα ηςκ ακηζδνάζεςκ αολάκεηαζ
αηυιδ ηαζ ιέπνζ 100 εηαημιιφνζα θμνέξ. Αοηυ επζηοβπάκεηαζ ιε ημκ ηαηάθθδθμ
πνμζακαημθζζιυ ηςκ ακηζδνχκηςκ ιμνίςκ ή ιμνίςκ - οπμζηνςιάηςκ. Ο πνμζακαημθζζιυξ
ηςκ ιμνίςκ - οπμζηνςιάηςκ βίκεηαζ ζημ εκενβυ ηέκηνμ ημο εκγφιμο, πμο απμηεθεί ιζα ιζηνή
πενζμπή ημο. Η ζφκδεζδ ηςκ ακηζδνχκηςκ ιμνίςκ ιε αοηυ ιμζάγεζ ιε ημ «ηαίνζαζια ημο
ηθεζδζμφ ζηδκ ηθεζδανζά». Η ζφκδεζδ ηςκ οπμζηνςιάηςκ ιε ημ έκγοιμ έπεζ ςξ απμηέθεζια
κα βίκμκηαζ αζηαεείξ μζ δεζιμί ηςκ ακηζδνχκηςκ ιμνίςκ. «πάκε» πζμ εφημθα, ηάηζ πμο
απμηεθεί πνμτπυεεζδ βζα ημ ζπδιαηζζιυ ηςκ πνμσυκηςκ.
ΙΙ. Έκα οδαηζηυ δζάθοια, πμο πενζέπεζ ζηδ ζςζηή ακαθμβία υθα ηα ζοζηαηζηά ιένδ εκυξ
ηοηηάνμο, δεκ ιπμνεί κα εηδδθχζεζ ημ θαζκυιεκμ ηδξ γςήξ, υπςξ ηαζ ιειμκςιέκα ηα
ελανηήιαηα εκυξ νμθμβζμφ δεκ ιπμνμφκ κα δείλμοκ ηδκ χνα. Αοηυ πμο θείπεζ είκαζ εηείκδ δ
μνβακςιέκδ δμιή πμο εα ελαζθάθζγε ηδ ζοκενβαζία ηςκ ιενχκ, χζηε ηεθζηά ιέζα απυ αοηή
ηδ ζοκενβαζία κα ακαδεζπηεί ιζα εκζαία θεζημονβία. Ανηεί ιία ιυκμ ιαηζά ιαξ ζηδκ εζηυκα εκυξ
Επιμζλεια : Καλαμάσ Γιϊργοσ, Βιολόγοσ

«ηοπζημφ ηοηηάνμο», βζα κα δζαπζζηχζεζ ηακείξ ηδκ πμθοπθμηυηδηα ηδξ δμιήξ ημο ηαζ ηδκ
έκημκδ πανμοζία ιειανακχκ.

Επιμζλεια : Καλαμάσ Γιϊργοσ, Βιολόγοσ

ΑΡΧΕΙΟ: GI_V_VIO_0_14428
ΘΕΜΑ Β:
Ι. Μια κατθγορία λιπιδίων είναι τα ουδζτερα λίπθ ι τριγλυκερίδια, τα οποία είναι πολφ διαδεδομζνα
ςτθ φφςθ.
α) Από ποιεσ επιμζρουσ χθμικζσ ομάδεσ αποτελείται ζνα ουδζτερο λίποσ; (4μ)
β) ε ποιεσ κατθγορίεσ και με ποιο κριτιριο διακρίνονται τα ουδζτερα λίπθ; (4μ)
γ) Ποιοσ είναι ο βιολογικόσ ρόλοσ των ουδζτερων λιπϊν; (4μ)
ΙΙ. Οι υδατάνκρακεσ αποτελοφν πθγι ενζργειασ για τα κφτταρα. Μια κατθγορία εξ αυτϊν αποτελοφν
οι πολυςακχαρίτεσ, οι οποίοι είναι πολφ διαδεδομζνοι ςτθ φφςθ.
α) ε ποιεσ άλλεσ κατθγορίεσ και με ποιο κριτιριο διακρίνονται οι υδατάνκρακεσ; Να αναφζρετε δφο
παραδείγματα από κάκε κατθγορία. (6μ)
β) Ποιοι είναι οι κφριοι πολυςακχαρίτεσ του φυτικοφ κυττάρου και ποιοσ είναι ο βιολογικόσ ρόλοσ του
κακενόσ; Ποιοσ είναι ο κοινόσ πολυςακχαρίτθσ των ηωικϊν κυττάρων και των κυττάρων των μυκιτων,
ποιοσ είναι ο βιολογικόσ ρόλοσ του; (7μ)
ΘΕΜΑ Δ:
τθν εικόνα παρουςιάηονται 3 φυτικά κφτταρα τα Α, Β και Γ. Σο ζνα από αυτά τοποκετικθκε ςε ζνα
πολφ πυκνό διάλυμα αλατιοφ το άλλο ςε αποςταγμζνο νερό και το τρίτο ςε ζνα διάλυμα που είναι το
ίδιο πυκνό με το κυτταρόπλαςμα του κυττάρου. Με βάςθ τισ πλθροφορίεσ που ςασ παρζχει θ εικόνα
να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:

Ι. Να αναφζρετε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ τα κφτταρα είναι υποχρεωμζνα να πραγματοποιοφν
ανταλλαγζσ μζςω τθσ μεμβράνθσ τουσ με το περιβάλλον. Πϊσ χαρακτθρίηεται θ μετακίνθςθ του νεροφ
μζςω μιασ μεμβράνθσ που είναι θμιπερατι; Για ποιο λόγο ςτισ μεμβράνεσ αυτζσ μετακινείται το νερό και
όχι θ διαλυμζνθ ουςία; (12μ)
ΙΙ. Ποιο από τα κφτταρα Α, Β και Γ ζχει τοποκετθκεί ςτο πυκνό διάλυμα αλατιοφ, ποιο ςτο αποςταγμζνο
νερό, ποιο ςτο διάλυμα που είναι το ίδιο πυκνό με το κυτταρόπλαςμα του κυττάρου; Να αιτιολογιςετε
τθν απάντθςι ςασ. (13μ)

Επιμζλεια : Καλαμάσ Γιϊργοσ, Βιολόγοσ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ:
ΘΔΜΑ Β:
Ι. α) Έκα ιυνζμ μοδέηενμο θίπμοξ απμηεθείηαζ απυ ηνία ιυνζα θζπανχκ μλέςκ πμο έπμοκ
εκςεεί ιε έκα ιυνζμ βθοηενυθδξ.
α) Έκαξ ηνυπμξ δζάηνζζδξ ηςκ μοδέηενςκ θζπχκ ααζίγεηαζ ζημ ακ ηα θζπανά μλέα πμο
πενζέπμοκ είκαζ ημνεζιέκα (πενζέπμοκ ιυκμ απθμφξ δεζιμφξ) ή αηυνεζηα (πενζέπμοκ ηαζ
δζπθμφξ δεζιμφξ).
β) Σα θίπδ απμηεθμφκ βζα ημοξ μνβακζζιμφξ ζπμοδαίεξ απμεδηεοηζηέξ μοζίεξ, ηαεχξ, βζα ημ
ίδζμ αάνμξ ιε ημοξ οδαηάκεναηεξ, πενζηθείμοκ δζπθάζζμ πμζυ εκένβεζαξ. ε μνζζιέκα γχα ηα
θίπδ πμο ζοζζςνεφμκηαζ ζημκ οπμδυνζμ ζζηυ, εηηυξ απυ ημ υηζ είκαζ απμεήηεξ εκένβεζαξ,
παίγμοκ ηαζ εενιμιμκςηζηυ νυθμ.
ΙΙ. α) ημοξ οδαηάκεναηεξ, πένα απυ ημοξ πμθοζαηπαηπανίηεξ, ακήημοκ μζ ιμκμζαηπανίηεξ
ηαζ μζ δζζαηπανίηεξ, ηαζ δ δζάηνζζδ ημοξ ααζίγεηαζ ζημκ ανζειυ ηςκ ιμκμιενχκ απυ ηα μπμία
απμηεθμφκηαζ.

Παναδείβιαηα

ιμκμζαηπανζηχκ

είκαζ

δ

βθοηυγδ

ηαζ

δ

θνμοηηυγδ.

Παναδείβιαηα δζζαηπανζηχκ είκαζ δ θαηηυγδ ηαζ δ ζαηπανυγδ.
α) Οζ ηφνζμζ πμθοζαηπανίηεξ ημο θοηζημφ ηοηηάνμο είκαζ δ ηοηηανίκδ ηαζ ημ άιοθμ, δ πνχηδ
ςξ ζοζηαηζηυ ημο ηοηηανζημφ ημζπχιαημξ (δμιζηυξ πμθοζαηπανίηδξ) ηαζ ημ δεφηενμ ςξ
απμηαιζεοηζηή μοζία. Ο ημζκυξ πμθοζαηπανίηδξ ηςκ γςζηχκ ηοηηάνςκ ηαζ ηςκ ηοηηάνςκ ηςκ
ιοηήηςκ είκαζ ημ βθοημβυκμ πμο θεζημονβεί ςξ απμηαιζεοηζηή μοζία.
ΘΔΜΑ Γ:
Ι. Τα ηφηηανα είκαζ οπμπνεςιέκα κα πναβιαημπμζμφκ ακηαθθαβέξ ιέζς ηδξ ιειανάκδξ ημοξ
ιε ημ πενζαάθθμκ βζα κα πνμζθάαεζ ηζξ απαναίηδηεξ ενεπηζηέξ μοζίεξ, κα απμαάθεζ ηα
άπνδζηα πνμσυκηα ημο ιεηααμθζζιμφ ημο, αθθά ηαζ κα ελαβάβεζ μοζίεξ πμο ιπμνμφκ κα
πνδζζιμπμζδεμφκ άθθμο ζηδκ πενίπηςζδ πμθοηφηηανςκ μνβακζζιχκ.
Η ιεηαηίκδζδ ημο κενμφ ιέζς ιζαξ ιειανάκδξ πμο είκαζ διζπεναηή ηαθείηαζ χζιςζδ.
Δίκαζ ζδζαίηενα ζδιακηζηή δζαδζηαζία βζα ηδ γςή ηαζ ηδ θεζημονβζηυηδηα ημο ηοηηάνμο, βζαηί δ
πθαζιαηζηή ιειανάκδ, εκχ επζηνέπεζ ηδ δζέθεοζδ ιμνίςκ κενμφ, πενζμνίγεζ ή ειπμδίγεζ
μθμηθδνςηζηά ηδ δζέθεοζδ μοζζχκ πμο έπμοκ ιεβάθμ ιέβεεμξ.
ΙΙ. Σμ ηφηηανμ Α έπεζ ημπμεεηδεεί ζημ ποηκυ δζάθοια αθαηζμφ, ιε απμηέθεζια κα ελένπεηαζ
κενυ απυ ηα ποιμηυπζα, δζυηζ δ εκδμηοηηανζηή ζοβηέκηνςζδ αθαηζμφ είκαζ ιζηνυηενδ απυ ηδκ
ελςηοηηανζηή. Σμ ηφηηανμ Β έπεζ ημπμεεηδεεί ζημ δζάθοια πμο είκαζ ημ ίδζμ ποηκυ ιε ημ
ηοηηανυπθαζια ημο ηοηηάνμο, μπυηε δ ιεηαηίκδζδ ημο κενμφ είκαζ ζζμννμπδιέκδ ηαζ ημ
Επιμζλεια : Καλαμάσ Γιϊργοσ, Βιολόγοσ

ηφηηανμ έπεζ ηδ θοζζμθμβζηή ιμνθή ημο. Σμ ηφηηανμ Γ έπεζ ημπμεεηδεεί ζημ απμζηαβιέκμ
κενυ, ιε απμηέθεζια κα εζζένπεηαζ κενυ ζηα ποιμηυπζα, δζυηζ δ εκδμηοηηανζηή ζοβηέκηνςζδ
αθαηζμφ είκαζ ιεβαθφηενδ απυ ηδκ ελςηοηηανζηή.

Επιμζλεια : Καλαμάσ Γιϊργοσ, Βιολόγοσ

ΑΡΧΕΙΟ: GI_V_VIO_0_14429
ΘΕΜΑ Β:
Ι. Η πλαςματικι μεμβράνθ δεν είναι απλϊσ ζνα ςφνορο ανάμεςα ςτο κφτταρο και το εξωκυττάριο
περιβάλλον, αλλά είναι υπεφκυνθ για μια ςειρά λειτουργιϊν. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:
α) Ποιεσ είναι οι κυτταρικζσ λειτουργίεσ για τισ οποίεσ είναι υπεφκυνθ θ πλαςματικι μεμβράνθ; (4μ)
β) Ποιεσ είναι οι δφο κατθγορίεσ μακρομορίων που ςυμμετζχουν ςτθ δομι τθσ πλαςματικισ μεμβράνθσ;
Ποια από αυτά εκτόσ από δομικό ρόλο ζχουν και λειτουργικό; (3μ)
γ) ε ποια μζρθ του κυττάρου παράγονται τα μόρια αυτά; Να περιγράψετε τθν πορεία που ακολουκοφν
μζςα ςτο κφτταρο από τθν ςφνκεςι τουσ μζχρι να αποτελζςουν μόρια τθσ πλαςματικισ μεμβράνθσ. (5μ)
ΙΙ. Σο κυτταρόπλαςμα των ευκαρυωτικϊν κυττάρων δεν αποτελεί μια άμορφθ μάηα, μζςα ςτθν οποία
αιωροφνται τα οργανίδια. Αντικζτωσ, όπωσ αποκαλφφκθκε χάρθ ςτο θλεκτρονικό μικροςκόπιο,
διαςχίηεται από ζνα πλζγμα ινιδίων που το οργανϊνει εςωτερικά. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:
α) Πϊσ ονομάηεται το πολφμορφο πλζγμα ινιδίων που βρίςκεται ςτο κυτταρόπλαςμα των ευκαρυωτικϊν
κυττάρων; Από ποια επιμζρουσ ινίδια αποτελείται; (4μ)
β) Ποια είναι θ ςθμαςία των ινιδίων του α. ερωτιματοσ ςτθ μορφι που ζχει το κφτταρο και ςτισ
εκάςτοτε κζςεισ των οργανιδίων; (4μ)
γ) Ποιο από τα ινίδια του α. ερωτιματοσ παίρνει μζροσ ςτο ςχθματιςμό μιασ δομισ που υπάρχει ςτο
ηωικό κφτταρο, αλλά απουςιάηει από το φυτικό. Πϊσ ονομάηεται θ δομι αυτι, από τι αποτελείται και ςε
ποια κυτταρικι διαδικαςία ςυμμετζχει; (5μ)
ΘΕΜΑ Δ:
Δίνεται τμιμα αλυςίδασ DNA.
Α κλϊνοσ
Β κλϊνοσ

Α

Α

Σ

G

A

T

T

C

T

G

T

A

A

G

A

T

T

T

G

T

A

Ι. Να βρεκεί ο αρικμόσ των δεςμϊν που ςυνδζουν τα νουκλεοτίδια του κλϊνου Α και να ςυμπλθρωκεί θ
αλλθλουχία των νουκλεοτιδίων του κλϊνου Β. Να αιτιολογιςετε τισ απαντιςεισ
ςασ.(12μ)
ΙΙ. Πόςεσ φωςφορικζσ ομάδεσ υπάρχουν ςε αυτό το μόριο; Πόςοι δεςμοί υδρογόνου ςυγκρατοφν μεταξφ
τουσ τισ δφο πολυνουκλεοτιδικζσ αλυςίδεσ; Να αιτιολογιςετε τισ απαντιςεισ ςασ. (13μ)

Επιμζλεια : Καλαμάσ Γιϊργοσ, Βιολόγοσ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ:
ΘΔΜΑ Β:
Ι. α) Πένα απυ ημκ παεδηζηυ νυθμ ηδξ πθαζιαηζηήξ ιειανάκδξ ζηδκ μνζμεέηδζδ ημο
ηοηηάνμο, δ πθαζιαηζηή ιειανάκδ έπεζ ηαεμνζζηζηή ζοιιεημπή ηδξ ζε άθθεξ ηοηηανζηέξ
θεζημονβίεξ, υπςξ είκαζ:
Ο έθεβπμξ ημο είδμοξ ηςκ μοζζχκ πμο εζζένπμκηαζ ή ελένπμκηαζ απυ ημ ηφηηανμ.
Η οπμδμπή ηαζ δ ενιδκεία ιδκοιάηςκ απυ ημ πενζαάθθμκ ημο ηοηηάνμο.
α) Οζ δφμ ηαηδβμνίεξ ιαηνμιμνίςκ πμο ζοιιεηέπμοκ ζηδ δμιή ηδξ πθαζιαηζηήξ ιειανάκδξ
είκαζ ηα θςζθμθζπίδζα ηαζ μζ πνςηεΐκεξ. ε υηζ αθμνά ημ νυθμ ηςκ πνςηεσκχκ ηδξ
ιειανάκδξ,
άθθεξ

απυ

αοηέξ

απμηεθμφκ

δμιζηά

ζοζηαηζηά

ηδξ

ηαζ

άθθεξ έπμοκ θεζημονβζηυ νυθμ. Δθέβπμοκ, βζα πανάδεζβια, ηδκ είζμδμ ή έλμδμ μοζζχκ,
δέπμκηαζ ηαζ ιεηααζαάγμοκ ζημ εζςηενζηυ ημο ηοηηάνμο ιδκφιαηα απυ ημ πενζαάθθμκ η.ά.
β) Οζ πνςηεΐκεξ πανάβμκηαζ ζηα νζαμζχιαηα. ηδ ζοκέπεζα μζ πνςηεΐκεξ πμο ζοκηίεεκηαζ
εζζένπμκηαζ ζημ εζςηενζηυ ηςκ αβςβχκ ημο αδνμφ εκδμπθαζιαηζημφ δζηηφμο. Δηεί εκδέπεηαζ
κα οπμζημφκ ηνμπμπμζήζεζξ (π.π. πνμζεήηδ ζαηπάνςκ). Ακηίζημζπα, ηα θςζθμθζπίδζα
ζοκηίεεκηαζ ζημ θείμ εκδμπθαζιαηζηυ δίηηομ. Η ιεηαθμνά ηςκ πνςηεσκχκ ηαζ ηςκ
θςζθμθζπζδίςκ απυ ημ εκδμπθαζιαηζηυ δίηηομ πνμξ ημ ζφιπθεβια Golgi βίκεηαζ είηε ιέζς
ηδξ θοζζηήξ ζφκδεζδξ ηςκ ιειανακχκ ηςκ δφμ μνβακζδίςκ είηε ιε ηδ αμήεεζα ηοζηζδίςκ. ηδ
δεφηενδ πενίπηςζδ, πμο είκαζ ηαζ δ ζοκδεέζηενδ, μζ πνςηεΐκεξ ηαζ ηα θςζθμθζπίδζα
ζοβηεκηνχκμκηαζ ηαζ ηθείκμκηαζ ζε ηοζηίδζα, ηα μπμία απμηυπημκηαζ απυ ημ εκδμπθαζιαηζηυ
δίηηομ ηαζ ζοβπςκεφμκηαζ ιε ηζξ ιειανάκεξ ημο ζοιπθέβιαημξ Golgi. Δηεί οπμαάθθμκηαζ ζε
ιζα ηεθζηή πδιζηή επελενβαζία (πνμζεήηδ ιδ πνςηεσκζηχκ ιμνίςκ). Σεθζηά «παηεηάνμκηαζ»
ηαζ πάθζ ζε ηοζηίδζα, ηα μπμία ιεηαθένμοκ ηα ιαηνμιυνζα ζηδκ πθαζιαηζηή ιειανάκδ, υπμο
εα πνδζζιμπμζδεμφκ.
ΙΙ. α) Σμ πμθφιμνθμ πθέβια ζκζδίςκ πμο ανίζηεηαζ ζημ ηοηηανυπθαζια ηςκ εοηανοςηζηχκ
ηοηηάνςκ είκαζ μ ηοηηανζηυ ζηεθεηυξ, πμο απμηεθείηαζ απυ ιζηνμσκίδζα, ιαηνμσκίδζα,
εκδζάιεζα ζκίδζα ηαζ ιζηνμζςθδκίζημοξ.
α) Υάνδ ζημκ ηοηηανζηυ ζηεθεηυ, ηα ηφηηανα οπμζηδνίγμκηαζ ιδπακζηά. Μπμνμφκ έηζζ κα
δζαηδνμφκ ημ ζπήια ημοξ, υπςξ ιπμνμφκ ηαζ κα ημ ιεηααάθθμοκ. Υάνδ ζημκ ηοηηανζηυ
ζηεθεηυ ηα μνβακίδζα ζοβηναημφκηαζ ζηδ εέζδ ημοξ, αθθά ηαζ αμδεμφκηαζ ζηδκ ηίκδζδ ημοξ
ζημ εζςηενζηυ ημο ηοηηάνμο.
Επιμζλεια : Καλαμάσ Γιϊργοσ, Βιολόγοσ

β) ηα γςζηά ηφηηανα ζπδιαηίγεηαζ απυ ιζηνμζςθδκίζημοξ ημ ηεκηνμζςιάηζμ, ημ μπμίμ
απμηεθείηαζ απυ δφμ ηεκηνίθζα ηαζ ζοιαάθθεζ ζηδκ ηοηηανζηή δζαίνεζδ.
ΘΔΜΑ Γ:
Ι. ε έκα ηθχκμ DNA ακαπηφζζμκηαζ Ν-1 μιμζμπμθζημί δεζιμί, υπμο Ν μ ανζειυξ ηςκ
κμοηθεμηζδίςκ ηδξ αθοζίδαξ. Άνα ζημκ ηθχκμ Α, πμο απμηεθείηαζ απυ 21 κμοηθεμηίδζα,
ακαπηφζζμκηαζ ιεηαλφ ημοξ 20 μιμζμπμθζημί δεζιμί. Γζα ηδ ζοιπθήνςζδ ηδξ αθθδθμοπία ημο
ηθχκμο Β θαιαάκμοιε οπυρδ ιαξ ημκ ηακυκα ηδξ ζοιπθδνςιαηζηυηδηαξ ιεηαλφ ηςκ
αδεκίκδ-εοιίκδ ηαζ βμοακίκδ-ηοημζίκδ, εθυζμκ ακαθενυιαζηε ζε ιυνζμ DNA.
Α ηθχκμξ
Β ηθχκμξ

Α
T

Α
T
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G A
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T
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C T
G A
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A
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A
T
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T
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T
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ΙΙ. ε αοηυ ημ ιυνζμ οπάνπμοκ ηυζεξ θςζθμνζηέξ μιάδεξ υζα είκαζ ηαζ ηα κμοηθεμηίδζα πμο
ημ απμηεθμφκ, δδθαδή 42, εη ηςκ μπμίςκ 2 είκαζ εθεφεενεξ ζηα 5΄ άηνα ηςκ δφμ αθοζίδςκ.
φιθςκα ιε ηδκ παναπάκς αθθδθμοπία ημο δίηθςκμο ιμνίμο DNA πνμηφπηεζ υηζ ζε αοηυ ημ
ιυνζμ Α=Σ=16 ηαζ C=G=5. Γζα κα οπμθμβίζμοιε ημ ζοκμθζηυ ανζειυ δεζιχκ οδνμβυκμο πμο
οπάνπμοκ ζημ ιυνζμ εα πνέπεζ κα θάαμοιε οπυρδ ιαξ υηζ ακάιεζα ζηδκ αδεκίκδ ηαζ ζηδ
εοιίκδ ακαπηφζζμκηαζ δφμ δεζιμί οδνμβυκμο, εκχ ακάιεζα ζηδκ ηοημζίκδ ηαζ ζηδ βμοακίκδ
ηνεζξ δεζιμί οδνμβυκμο. Ακ θμζπυκ εέζμοιε έζης x=Α=Σ ηαζ y=G=C, μζ δεζιμί οδνμβυκμο
δίκμκηαζ απυ ημκ ηφπμ δΗ=2x+3y=2*16 + 3*5 = 47.

Επιμζλεια : Καλαμάσ Γιϊργοσ, Βιολόγοσ

ΑΡΧΕΙΟ: GI_V_VIO_0_14431
ΘΕΜΑ Β:
Ι. Σα νουκλεϊκά οξζα, το DNA και το RNA, αποτελοφν τα μακρομόρια που κακορίηουν τα είδθ των
πρωτεϊνϊν που παράγουν τα κφτταρα.
α) Πϊσ ονομάηονται τα μονομερι των νουκλεϊκϊν οξζων; Από ποια είδθ απλοφςτερων μορίων
δθμιουργοφνται αυτά τα μονομερι;(6μ)
β) Να προςδιορίςετε τρεισ διαφορζσ που υπάρχουν ανάμεςα ςτο DNA και ςτο RNA, ωσ προσ τθ δομι και
τθ χθμικι ςφςταςι τουσ. (6μ)
ΙΙ. Σο DNA παρά το ςπουδαίο βιολογικό ρόλο του, εντοπίηεται ςε λιγότερεσ περιοχζσ του κυττάρου ςε
ςχζςθ με το RNA. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:
α) Να ονομάςετε τα διαφορετικά οργανίδια των ευκαρυωτικϊν κυττάρων ςτα οποία υπάρχει DNA. (3μ)
β) Ποια είναι τα διαφορετικά είδθ RNA; (3μ)
γ) Ποιο/α από τα είδθ RNA που αναφζρατε ςτο προθγοφμενο ερϊτθμα ςυναντάται/ϊνται ελεφκερα ςτο
κυτταρόπλαςμα; Ποιο/α από αυτά ςυνδζεται με πρωτεΐνεσ, ϊςτε να ςυναποτελεί μαηί τουσ μια
ςθμαντικι κυτταρικι δομι; ε ποιο οργανίδιο του κυττάρου παράγεται το RNA αυτό και ςε ποια
ςυγκεκριμζνθ δομι του οργανιδίου αυτοφ; (7μ)
ΘΕΜΑ Δ:
Αν και τα διαφορετικά κφτταρα του οργανιςμοφ μασ διακζτουν, γενικϊσ, τα ίδια είδθ οργανιδίων, ο
αρικμόσ και το μζγεκοσ των οργανιδίων ποικίλει από κφτταρο ςε κφτταρο, ανάλογα με τθν
εξειδίκευςθ του κυττάρου και τισ λειτουργικζσ ανάγκεσ του. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:
Ι. Ποιο είδοσ οργανιδίου αναμζνετε να ςυναντάται ςε μεγάλο αρικμό ςτα μυϊκά κφτταρα, ποιο ςτα
κφτταρα που ςυμμετζχουν ςτθν άμυνα του οργανιςμοφ μασ ωσ φαγοκφτταρα, ποιο ςτα θπατικά
κφτταρα; Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. (12μ)
ΙΙ. Σα κφτταρα που εκκρίνουν πρωτεΐνεσ:
• ζχουν μεγάλο αρικμό από ζνα ςυγκεκριμζνο είδοσ κυτταρικϊν δομϊν και
• ζχουν ιδιαίτερα ανεπτυγμζνα δφο είδθ οργανιδίων.
Ποιεσ μπορεί να είναι οι αναφερόμενεσ κυτταρικζσ δομζσ και ποια τα δφο είδθ οργανιδίων; Να
αιτιολογιςετε τισ απαντιςεισ ςασ. (13μ)

Επιμζλεια : Καλαμάσ Γιϊργοσ, Βιολόγοσ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ:
ΘΔΜΑ Β:
Ι. α) Σα ιμκμιενή ηςκ κμοηθεσηχκ μλέςκ μκμιάγμκηαζ κμοηθεμηίδζα. Σα κμοηθεμηίδζα
απμηεθμφκηαζ απυ ιζα θςζθμνζηή μιάδα, έκα ζάηπανμ (πεκηυγδ) ηαζ ιζα αγςημφπμ αάζδ.
α) Σνεζξ δζαθμνέξ πμο οπάνπμοκ ακάιεζα ζημ DNA ηαζ ζημ RNA, ςξ πνμξ ηδ δμιή ηαζ ηδ
πδιζηή ζφζηαζή ημοξ είκαζ μζ ελήξ:
1. ημ ζάηπανμ ζηα κμοηθεμηίδζα ημο DNA είκαζ δ δεζμλονζαυγδ εκχ ζηα κμοηθεμηίδζα
ημο RNA δ νζαυγδ
2. μζ αγςημφπεξ αάζεζξ ζηα κμοηθεμηίδζα ημο DNA ιπμνεί κα είκαζ αδεκίκδ, εοιίκδ,
ηοημζίκδ ή βμοακίκδ, εκχ ζημ RNA ακηί βζα εοιίκδ ζοκακηάιε μοναηίθδ
3. Σμ DNA ζοκήεςξ είκαζ δίηθςκμ ιυνζμ εκχ ημ RNA ιμκυηθςκμ.

ΙΙ. α) Σα δζαθμνεηζηά μνβακίδζα ηςκ εοηανοςηζηχκ ηοηηάνςκ ζηα μπμία οπάνπεζ DNA είκαζ μ
πονήκαξ, ηα ιζημπυκδνζα ηαζ μζ πθςνμπθάζηεξ.
α) Σα δζαθμνεηζηά είδδ ιμνίςκ RNA είκαζ ημ mRNA, ημ tRNA ηαζ ημ rRNA.
β) Απυ ηα παναπάκς είδδ RNA, εθεφεενα ζημ ηοηηανυπθαζια οπάνπμοκ ημ mRNA ηαζ ημ
tRNA. Σα ιυνζα rRNA ζοκδέμκηαζ ιε πνςηεΐκεξ, χζηε κα δμιήζμοκ ηα νζαμζχιαηα. Σα ιυνζα
rRNA πανάβμκηαζ ζημκ πονήκα ηαζ ζοβηεηνζιέκα ζημκ πονδκίζημ.

ΘΔΜΑ Γ:
Ι. ηα ιοσηά ηφηηανα ακαιέκεηαζ κα οπάνπμοκ πενζζζυηενα ιζημπυκδνζα, δζυηζ ηα ηφηηανα
ηςκ ιοχκ έπμοκ αολδιέκεξ εκενβεζαηέξ ακάβηεξ ηαζ ηα ιζημπυκδνζα, ιέζς ηδξ ηοηηανζηήξ
ακαπκμήξ πανάβμοκ ATP.
ηα ηφηηανα πμο ζοιιεηέπμοκ ζηδκ άιοκα ημο μνβακζζιμφ ιαξ ςξ θαβμηφηηανα ακαιέκεηαζ
κα οπάνπμοκ πενζζζυηενα θοζμζχιαηα, ηα μπμία ζοιαάθθμοκ ζηδ θαβμηφηηςζδ, ηαεχξ
πενζέπμοκ οδνμθοηζηά έκγοια ηα μπμία απμζημδμιμφκ ηα ιαηνμιυνζα ημο ιζηνμμνβακζζιμφ –
εζζαμθέα.
ηα δπαηζηά ηφηηανα ακαιέκεηαζ κα οπάνπμοκ πενζζζυηενα οπενμλεζδζμζχιαηα δζυηζ ζηα
ήπαν βίκεηαζ δ απμημλίκςζδ ημο μνβακζζιμφ απυ ημ αθημυθ ηαζ ζηα οπενμλεζδζμζχιαηα
βίκεηαζ ηαζ δ ιεηαηνμπή ημο μζκμπκεφιαημξ ζε αηεηαθδεΰδδ.

Επιμζλεια : Καλαμάσ Γιϊργοσ, Βιολόγοσ

ΙΙ. Σα ηφηηανα πμο εηηνίκμοκ πνςηεΐκεξ έπμοκ ιεβάθμ ανζειυ νζαμζςιάηςκ, δζυηζ ζε αοηά
βίκεηαζ δ πνςηεσκμζφκεεζδ, δ μπμία είκαζ αολδιέκδ ζηα ηφηηανα αοηά, βζαηί πένακ ηςκ
πνςηεσκχκ βζα εκδμηοηηανζηή πνήζδ πνέπεζ κα πανάβμοκ ηαζ πνςηεΐκεξ πμο εα εηηνζεμφκ.
Δπζπθέμκ, έπμοκ ζδζαίηενα ακεπηοβιέκα δφμ είδδ μνβακζδίςκ, ημ αδνυ εκδμπθαζιαηζηυ
δίηηομ ηαζ ημ ζφιπθεβια Golgi ηαεχξ αοηά ηα δφμ μνβακίδζα παίγμοκ ζδιακηζηυ νυθμ ζηδ
ζφκεεζδ, ηδκ ηνμπμπμίδζδ ηαζ ηδκ ελςηφηηςζδ ηςκ πνςηεσκχκ πμο εηηνίκμκηαζ απυ ηα
ηφηηανα. οβηεηνζιέκα, ανπζηά, ζηα νζαμζχιαηα βίκεηαζ δ πνςηεσκμζφκεεζδ. ηδ ζοκέπεζα μζ
πνςηεΐκεξ

πμο

ζοκηίεεκηαζ

εζζένπμκηαζ

ζημ

εζςηενζηυ

ηςκ

αβςβχκ

ημο

αδνμφ

εκδμπθαζιαηζημφ δζηηφμο. Δηεί εκδέπεηαζ κα οπμζημφκ ηνμπμπμζήζεζξ (π.π. πνμζεήηδ
ζαηπάνςκ). Η ιεηαθμνά ηςκ πνςηεσκχκ απυ ημ εκδμπθαζιαηζηυ δίηηομ πνμξ ημ ζφιπθεβια
Golgi βίκεηαζ είηε ιέζς ηδξ θοζζηήξ ζφκδεζδξ ηςκ ιειανακχκ ηςκ δφμ μνβακζδίςκ είηε ιε ηδ
αμήεεζα ηοζηζδίςκ. ηδ δεφηενδ πενίπηςζδ, πμο είκαζ ηαζ δ ζοκδεέζηενδ, μζ πνςηεΐκεξ πμο
έπμοκ παναπεεί ζηα νζαμζχιαηα ημο αδνμφ εκδμπθαζιαηζημφ δζηηφμο ζοβηεκηνχκμκηαζ ηαζ
ηθείκμκηαζ ζε ηοζηίδζα, ηα μπμία απμηυπημκηαζ απυ ημ αδνυ εκδμπθαζιαηζηυ δίηηομ ηαζ
ζοβπςκεφμκηαζ ιε ηζξ ιειανάκεξ ημο ζοιπθέβιαημξ Golgi. Δηεί οπμαάθθμκηαζ ζε ιζα ηεθζηή
πδιζηή επελενβαζία (πνμζεήηδ ιδ πνςηεσκζηχκ ιμνίςκ). Σεθζηά «παηεηάνμκηαζ» ηαζ πάθζ ζε
ηοζηίδζα.

Όζα

απυ

ηα

ηοζηίδζα

αοηά

πενζέπμοκ

πνςηεΐκεξ,

πμο

πνυηεζηαζ

κα

πνδζζιμπμζδεμφκ ζε άθθα ζδιεία ημο μνβακζζιμφ, ελάβμκηαζ ιε ηδ δζαδζηαζία ηδξ
ελςηφηηςζδξ. Ακαθοηζηυηενα, ηα ηοζηίδζα πνμζεββίγμοκ ηδκ πθαζιαηζηή ιειανάκδ ηαζ
πενζαάθθμκηαζ απυ αοηήκ. ηδ ζοκέπεζα δ ιειανάκδ πενζζθίββεηαζ ζημ ζοβηεηνζιέκμ ζδιείμ
ηαζ απεθεοεενχκεζ πνμξ ηδκ ελςηενζηή πθεονά ημο ηοηηάνμο ηζξ πνςηεΐκεξ.

Επιμζλεια : Καλαμάσ Γιϊργοσ, Βιολόγοσ

ΑΡΧΕΙΟ: GI_V_VIO_0_14432
ΘΕΜΑ Β:
Ι. Η πλαςματικι μεμβράνθ οριοκετεί το κφτταρο ςε ςχζςθ με το εξωτερικό του περιβάλλον και
ςυμμετζχει ςε πολλζσ λειτουργίεσ του. Μία από αυτζσ είναι να ελζγχει τισ ουςίεσ που ειςζρχονται ι
εξζρχονται από το κφτταρο.
α) Πϊσ χαρακτθρίηεται θ ιδιότθτα τθσ μεμβράνθσ να επιτρζπει ςε μερικζσ ουςίεσ να τθν διαπεράςουν και
ςε άλλεσ όχι; (2μ)
β) Να ονομάςετε τουσ τρεισ κφριουσ τφπουσ μεταφοράσ ουςιϊν μζςω τθσ μεμβράνθσ; (3μ)
γ) Πϊσ ονομάηεται θ διαδικαςία με τθν οποία ειςζρχονται ςτο εςωτερικό του κυττάρου ουςίεσ μεγάλου
μοριακοφ βάρουσ. Να περιγράψετε τα ςτάδιά τθσ. (7μ)
ΙΙ. Σο μόριο του DNA αποτελείται από δφο πολυνουκλεοτιδικζσ αλυςίδεσ, τουσ κλϊνουσ, που
ςχθματίηουν διπλι ζλικα.
α) Πϊσ ςυγκρατοφνται μεταξφ τουσ οι δφο κλϊνοι του DNA; (2μ)
β) Ποια είναι θ ςθμαςία τθσ ςυμπλθρωματικότθτασ των βάςεων ςτο DNA; (5μ)
γ) Ποιοσ είναι ο βιολογικόσ ρόλοσ του DNA; Πϊσ το DNA είναι ικανό να ελζγχει κάκε κυτταρικι
δραςτθριότθτα, χωρίσ ποτζ, ςτο μθ διαιροφμενο κφτταρο, να εγκαταλείπει τον πυρινα; (6μ)
ΘΕΜΑ Δ:
τον πίνακα παρουςιάηεται ο αρικμόσ των αηωτοφχων βάςεων που ζχουν βρεκεί ςε 4 δείγματα
νουκλεϊκϊν οξζων. Λαμβάνοντασ υπόψθ ότι εκτόσ του δίκλωνου DNA υπάρχει και μονόκλωνο, όπωσ
και ότι εκτόσ του μονόκλωνου RNA, υπάρχει και δίκλωνο:
Βάςεισ
T
G
A
C
U

1ο δείγμα
320
320
500
500
-

2ο δείγμα
290
100
100
290

3ο δείγμα
210
305
210
305
-

4ο δείγμα
1004
550
1004
550

Ι. Να προςδιορίςετε το είδοσ του νουκλεϊκοφ οξζοσ που υπάρχει ςε κάκε δείγμα, αιτιολογϊντασ τθν
απάντθςι ςασ. Από πόςουσ κλϊνουσ, πικανότατα, αποτελείται το νουκλεϊκό οξφ κάκε δείγματοσ; (12μ)
ΙΙ. ε ποιεσ περιοχζσ του κυττάρου μπορεί να βρίςκεται το είδοσ του νουκλεϊκοφ οξζοσ του 2ου
δείγματοσ, ςε ποιεσ περιοχζσ του κυττάρου μπορεί να βρίςκεται το είδοσ του νουκλεϊκοφ οξζοσ του 3ου
δείγματοσ; (13μ)

Επιμζλεια : Καλαμάσ Γιϊργοσ, Βιολόγοσ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ:
ΘΔΜΑ Β:
Ι. α) Η ιειανάκδ θυβς ηδξ ζηακυηδηαξ κα επζηνέπεζ ζε ιενζηέξ μοζίεξ κα ηδκ πενκμφκ εφημθα
ηαζ ζε άθθεξ κα ηδκ πενκμφκ δφζημθα ή ηαζ ηαευθμο ηαθείηαζ διζπεναηή.
α) Οζ ηνεζξ ηφνζμζ ηφπμζ ιεηαθμνάξ μοζζχκ ιέζς ηδξ ιειανάκδξ είκαζ δ παεδηζηή ιεηαθμνά,
δ εκενβδηζηή ιεηαθμνά ηαζ δ εκδμηφηηςζδ ηαζ ελςηφηηςζδ.
β) Η δζαδζηαζία ιε ηδκ μπμία εζζένπμκηαζ ζημ εζςηενζηυ ημο ηοηηάνμο μοζίεξ ιεβάθμο
ιμνζαημφ αάνμοξ είκαζ δ εκδμηφηηςζδ. Η εκδμηφηηςζδ πενζθαιαάκεζ ηα αηυθμοεα ζηάδζα:
(α) Η μοζία πενζηθείεηαζ ζημ εζςηενζηυ ιζαξ εβηυθπςζδξ, πμο δδιζμονβείηαζ απυ
πνμεηαμθέξ ημο ηοηηανμπθάζιαημξ, ηα ρεοδμπυδζα. (α) Σα άηναηςκ ρεοδμπμδίςκ
εκχκμκηαζ, πενζηθείμκηαξ ηδκ εζζαβυιεκδ μοζία, (β) Η πθαζιαηζηή ιειανάκδ πενζζθίββεηαζ
ηαζ απμηυπηεηαζ ιε απμηέθεζια ηδ δδιζμονβία εκυξ ηοζηζδίμο πμο απεθεοεενχκεηαζ ζημ
ηοηηανυπθαζια.
ΙΙ. α) Οζ δφμ ηθχκμζ ημο DNA ζοβηναημφκηαζ ιεηαλφ ημοξ ιέζς ηςκ δεζιχκ οδνμβυκμο πμο
δδιζμονβμφκηαζ ιεηαλφ ηςκ ζοιπθδνςιαηζηχκ αάζεςκ. οβηεηνζιέκα, δφμ δεζιμί
οδνμβυκμο ζπδιαηίγμκηαζ ιεηαλφ αδεκίκδξ ηαζ εοιίκδξ ηαζ ηνεζξ δεζιμί οδνμβυκμο
ζπδιαηίγμκηαζ ιεηαλφ βμοακίκδξ ηαζ ηοημζίκδξ.
α) Η ζοιπθδνςιαηζηυηδηα ηςκ αάζεςκ είκαζ πμθφ ζδιακηζηή βζα ημ αζμθμβζηυ νυθμ ημο DNA,
ηαεχξ πάνδ ζηδ ζοιπθδνςιαηζηυηδηα αοηή ημ ιυνζμ DNA ιπμνεί κα ακηζβνάθεηαζ ιε
αηνίαεζα, αθθά ηαζ κα αζηεί ημκ ηαηεοεοκηήνζμ νυθμ ημο ζε υθεξ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ημο
ηοηηάνμο.
β) Σα ιυνζα ημο DNA θένμοκ ηζξ πθδνμθμνίεξ βζα ημ ζφκμθμ ηςκ παναηηδνζζηζηχκ πμο
εηθνάγμκηαζ ζε έκα ηφηηανμ ηαζ, ηαη' επέηηαζδ, ζε έκακ μνβακζζιυ. Σμ ιυνζμ ημο DNA είκαζ
ζηακυ:
Να θένεζ ηζξ βεκεηζηέξ πθδνμθμνίεξ.
Να εθέβπεζ ιέζς αοηχκ ηάεε ηοηηανζηή δναζηδνζυηδηα.
Να ιεηααζαάγεζ ηζξ πθδνμθμνίεξ ακαθθμίςηεξ απυ βεκζά ζε βεκζά.
Να επζηνέπεζ ηδ δδιζμονβία βεκεηζηήξ πμζηζθμιμνθίαξ.
Σμ DNA είκαζ ζηακυ κα εθέβπεζ ηάεε ηοηηανζηή δναζηδνζυηδηα, πςνίξ πμηέ, ζημ ιδ
δζαζνμφιεκμ ηφηηανμ, κα εβηαηαθείπεζ ημκ πονήκα δζυηζ πνμζδζμνίγεζ ηδκ παναβςβή ηςκ
δζάθμνςκ εζδχκ RNA ηαζ, ιέζς αοηχκ, ηςκ πνςηεσκχκ. Η ηαηεφεοκζδ ιε ηδκ μπμία δ
βεκεηζηή πθδνμθμνία, πμο είκαζ ηαηαβναιιέκδ ζημ ιυνζμ ημο DNA «νέεζ» πνμξ ηζξ
πνςηεΐκεξ, μκμιάζηδηε ηεκηνζηυ δυβια ηδξ Βζμθμβίαξ.
Επιμζλεια : Καλαμάσ Γιϊργοσ, Βιολόγοσ

ΘΔΜΑ Γ:
Ι. ηα δείβιαηα 1 ηαζ 3 οπάνπεζ DNA, δζυηζ ζηζξ αγςημφπεξ ημο αάζεζξ πενζθαιαάκεηαζ δ
εοιίκδ, εκχ ζηα δείβιαηα 2 ηαζ 4 οπάνπεζ RNA, , δζυηζ ζηζξ αγςημφπεξ ημο αάζεζξ
πενζθαιαάκεηαζ δ μοναηίθδ.
ηα δείβιαηα 3 ηαζ 4 ζηα μπμία μ ανζειυξ ηςκ ζοιπθδνςιαηζηχκ αάζεςκ είκαζ ίζμξ ιεηαλφ
ημοξ (Γείβια 3: Α=Σ, G=C, Γείβια 4: A=U, G=C), ημ κμοηθεσηυ μλφ είκαζ δίηθςκμ. Ακηίεεηα
ζηα δείβιαηα 1 ηαζ 2 ζηα μπμία μ ανζειυξ ηςκ ζοιπθδνςιαηζηχκ αάζεςκ δεκ είκαζ ίζμξ
ιεηαλφ ημοξ, ημ κμοηθεσηυ μλφ είκαζ ιμκυηθςκμ.
ΙΙ. ημ 2μ δείβια οπάνπεζ ιμκυηθςκμ ιυνζμ RNA, ημ μπμίμ ιπμνεί κα ανίζηεηαζ ζημκ πονήκα,
ζημ ηοηηανυπθαζια, ζηα ιζημπυκδνζα ηαζ ζημοξ πθςνμπθάζηεξ. ημ δείβια 3 οπάνπεζ
δίηθςκμ DNA, ημ μπμίμ ιπμνεί κα ανίζηεηαζ ζημκ πονήκα, ζηα ιζημπυκδνζα ηαζ ζημοξ
πθςνμπθάζηεξ.

Επιμζλεια : Καλαμάσ Γιϊργοσ, Βιολόγοσ

ΑΡΧΕΙΟ: GI_V_VIO_0_14433
ΘΕΜΑ Β:
Ι. Σα φυτικά κφτταρα διατθροφν τθ μορφι τουσ χάρθ ςε ζνα εξωτερικό περίβλθμα και επίςθσ χάρθ ςε
ζνα εςωτερικό πλζγμα ινιδίων που διαςχίηουν το κυτταρόπλαςμά τουσ. Να απαντιςετε ςτισ
ερωτιςεισ:
α) Πϊσ ονομάηεται το εξωτερικό περίβλθμα των φυτικϊν κυττάρων; Από τι αποτελείται; Να εξθγιςετε το
ρόλο του ςτθ διατιρθςθ τθσ ακεραιότθτασ του φυτικοφ κυττάρου, όταν το κφτταρο βρίςκεται ςε
υποτονικό περιβάλλον. (6μ)
β) Πϊσ ονομάηεται το εςωτερικό πλζγμα ινιδίων που διαςχίηει το κυτταρόπλαςμα; Από ποια είδθ ινιδίων
αποτελείται; Ποια είναι θ ςθμαςία του πλζγματοσ αυτοφ ωσ προσ τθ κζςθ που καταλαμβάνουν τα
οργανίδια του φυτικοφ κυττάρου; (6μ)
ΙΙ. Να περιγράψετε τισ λειτουργικζσ ςχζςεισ που υπάρχουν ανάμεςα:
α) τα λυςοςϊματα και τθν πλαςματικι μεμβράνθ. (4μ)
β) το ςφμπλεγμα Golgi και το Ενδοπλαςματικό δίκτυο (5μ)
γ) τα ριβοςϊματα και ςτο Αδρό Ενδοπλαςματικό δίκτυο. (4μ)
ΘΕΜΑ Δ:
ε ζνα κφτταρο του παγκρζατοσ που εκκρίνει τθν πρωτεϊνικι ορμόνθ ινςουλίνθ, χορθγικθκε
ραδιενεργόσ Ουρακίλθ και ζνα ραδιενεργό μόριο αμινοξζοσ (το οποίο μετζχει ςτθν πρωτοταγι δομι
τθσ ινςουλίνθσ), προκειμζνου να ιχνθκετθκεί θ πορεία τουσ ςτο εςωτερικοφ του κυττάρου. Για τθν
πορεία που ακολοφκθςαν τα ραδιενεργά μόρια προτάκθκαν τα εξισ διαφορετικά ενδεχόμενα:
Πορείεσ
Α
Β
Γ.

Δ.

Περιοχζσ του κυττάρου
Πυρθνικόσ φάκελοσ
Κυτταρικό Πλαςματικι
τοίχωμα
μεμβράνθ
Κυτταρόπλαςμα
Πυρθνίςκοσ Πυρθνικόσ
φάκελοσ
φμπλεγμα Golgi
Ριβόςωμα Αδρό
ενδοπλαςματικό
δίκτυο
Κυτταρόπλαςμα Πλαςματικι
Ελεφκερο
ριβόςωμα
μεμβράνθ

Χλωροπλάςτθσ
Ριβόςωμα
Πλαςματικι
μεμβράνθ
Πυρθνίςκοσ

Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:
Ι. Ποια από τισ προτεινόμενεσ πορείεσ είναι αυτι που ακολοφκθςε θ ραδιενεργόσ Ουρακίλθ; Να
αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. (12μ)
ΙΙ. Ποια από τισ προτεινόμενεσ πορείεσ είναι αυτι που ακολοφκθςε το ραδιενεργό αμινοξφ; Να
αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. (13μ)

Επιμζλεια : Καλαμάσ Γιϊργοσ, Βιολόγοσ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ:
ΘΔΜΑ Β:
Ι. α) Σμ ελςηενζηυ πενίαθδια ηςκ θοηζηχκ ηοηηάνςκ μκμιάγεηαζ ηοηηανζηυ ημίπςια. Δίκαζ έκα
ζπεηζηά ακεεηηζηυ ελςηενζηυ πενίαθδια, πμο απμηεθείηαζ απυ δζάθμνμοξ πμθοζαηπανίηεξ. Ο
ηονζυηενμξ απυ αοημφξ είκαζ δ ηοηηανίκδ. Σμ ηοηηανζηυ ημίπςια είκαζ ζοιπαβέξ ηαζ ζηακυ κα
ακείζηαηαζ ζε ζζπονέξ πζέζεζξ. Πνμζηαηεφεζ έηζζ ημ θοηζηυ ηφηηανμ απυ δζάννδλδ, υηακ
ανίζηεηαζ ζε οπμημκζηυ πενζαάθθμκ.
α) Σμ πμθφιμνθμ πθέβια ζκζδίςκ πμο ανίζηεηαζ ζημ ηοηηανυπθαζια ηςκ εοηανοςηζηχκ
ηοηηάνςκ είκαζ μ ηοηηανζηυ ζηεθεηυξ, πμο απμηεθείηαζ απυ ιζηνμσκίδζα, ιαηνμσκίδζα,
εκδζάιεζα ζκίδζα ηαζ ιζηνμζςθδκίζημοξ. Υάνδ ζημκ ηοηηανζηυ ζηεθεηυ ηα μνβακίδζα
ζοβηναημφκηαζ ζηδ εέζδ ημοξ, αθθά ηαζ αμδεμφκηαζ ζηδκ ηίκδζδ ημοξ ζημ εζςηενζηυ ημο
ηοηηάνμο.
ΙΙ. α) Μέζς ηδξ πθαζιαηζηήξ ιειανάκδξ βίκεηαζ δ εκδμηφηηςζδ ηοζηζδίςκ πμο πενζέπμοκ
μοζίεξ ιεβάθμο ιμνζαημφ αάνμοξ ή ιζηνμμνβακζζιμφξ (θαβμηφηηςζδ). Σα ηοζηίδζα
ζοκηήημκηαζ ιε θοζμζχιαηα ιε απμηέθεζια ηα ιαηνμιυνζα ηςκ μοζζχκ ή ηςκ
ιζηνμμνβακζζιχκ κα απμζημδμιμφκηαζ απυ ηδ δνάζδ ηςκ οδνμθοηζηχκ εκγφιςκ ηςκ
θοζμζςιάηςκ.
α) Οζ πνςηεΐκεξ ηαζ ηα θζπίδζα πμο ζοκηίεεκηαζ ζηα δφμ ηιήιαηα ημο Δκδμπθαζιαηζημφ
δζηηφμο (αδνυ ηαζ θείμ, ακηίζημζπα, ιεηαθένμκηαζ ζημ ζφιπθεβια Golgi είηε ιέζς ηδξ θοζζηήξ
ζφκδεζδξ ηςκ ιειανακχκ ηςκ δφμ μνβακζδίςκ είηε ιε ηδ αμήεεζα ηοζηζδίςκ. Δηεί
οπμαάθθμκηαζ ζε ιζα ηεθζηή πδιζηή επελενβαζία (πνμζεήηδ ιδ πνςηεσκζηχκ ιμνίςκ). Σεθζηά
«παηεηάνμκηαζ» ηαζ πάθζ ζε ηοζηίδζα Όζα απυ ηα ηοζηίδζα αοηά πενζέπμοκ μοζίεξ, πμο
πνυηεζηαζ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ζε άθθα ζδιεία ημο μνβακζζιμφ, ελάβμκηαζ ιε ηδ δζαδζηαζία
ηδξ ελςηφηηςζδξ. Σα οπυθμζπα ιεηαθένμοκ ηζξ μοζίεξ πμο πενζέπμοκ εηεί υπμο ηζξ
πνεζάγεηαζ ημ ηφηηανμ.
β) Σμ αδνυ εκδμπθαζιαηζηυ δίηηομ θένεζ ζηδκ ελςηενζηή επζθάκεζα ηςκ ιειανακχκ ημο
ιζηνμφξ ζπδιαηζζιμφξ, ηα νζαμζχιαηα. ηα νζαμζχιαηα βίκεηαζ δ πνςηεσκμζφκεεζδ. ηδ
ζοκέπεζα μζ πνςηεΐκεξ πμο ζοκηίεεκηαζ εζζένπμκηαζ ζημ εζςηενζηυ ηςκ αβςβχκ. Δηεί
εκδέπεηαζ κα οπμζημφκ ηνμπμπμζήζεζξ (π.π. πνμζεήηδ ζαηπάνςκ).

Επιμζλεια : Καλαμάσ Γιϊργοσ, Βιολόγοσ

ΘΔΜΑ Γ:
Ι. Η πμνεία πμο αημθμφεδζε δ ναδζεκενβυξ Οοναηίθδ είκαζ δ Β. Πνχηα πνδζζιμπμζήεδηε βζα
ηδ ζφκεεζδ ιμνίςκ rRNA ζημκ πονδκίζημ. Έπεζηα, εκζςιαηςιέκδ ζημ ιυνζμ rRNA
δζαπέναζε

ημκ πονδκζηυ

θάηεθμ

ιέζς ηςκ πονδκζηχκ πυνςκ ηαζ

ελήθεε ζημ

ηοηηανυπθαζια. Αημθμφεςξ ημ ιυνζμ rRNA ιε ηδ ζδιαζιέκδ μοναηίθδ ζοκδέεδηε ιε
νζαμζςιζηέξ πνςηεΐκεξ βζα ηδ δυιδζδ ηςκ νζαμζςιάηςκ.
ΙΙ. Η πμνεία πμο αημθμφεδζε ημ ναδζεκενβυ αιζκμλφ είκαζ δ Γ. Ανπζηά ημ αιζκμλφ
πνδζζιμπμζήεδηε απυ ηα νζαμζχιαηα ζηα πθαίζζα ζφκεεζδξ ηδξ πνςηεΐκδξ. Αημθμφεςξ δ
πνςηεΐκδ ιε ημ ζδιαζιέκμ αιζκμλφ εζζένπεηαζ ζημ εζςηενζηυ ηςκ αβςβχκ ημο

αδνμφ

εκδμπθαζιαηζημφ δζηηφμο υπμο εκδέπεηαζ κα οπμζηεί ηνμπμπμζήζεζξ. Έπεζηα ιεηαθένεηαζ
απυ ημ εκδμπθαζιαηζηυ δίηηομ πνμξ ημ ζφιπθεβια Golgi, είηε ιέζς ηδξ θοζζηήξ ζφκδεζδξ
ηςκ ιειανακχκ ηςκ δφμ μνβακζδίςκ είηε ιε ηδ αμήεεζα ηοζηζδίςκ. Δηεί πναβιαημπμζείηαζ δ
ηεθζηή πδιζηή επελενβαζία ηδξ πνςηεΐκδξ ιε ημ ζδιαζιέκμ αιζκμλφ. Σεθζηά «παηεηάνεηαζ»
ηαζ πάθζ ζε ηοζηίδζα ηαζ αημθμοεεί ελςηφηηςζδ: ηα ηοζηίδζα πνμζεββίγμοκ ηδκ πθαζιαηζηή
ιειανάκδ ηαζ πενζαάθθμκηαζ απυ αοηήκ. ηδ ζοκέπεζα δ ιειανάκδ πενζζθίββεηαζ ζημ
ζοβηεηνζιέκμ ζδιείμ ηαζ απεθεοεενχκεζ πνμξ ηδκ ελςηενζηή πθεονά ημο ηοηηάνμο ηζξ
πνςηεάζεξ.

Επιμζλεια : Καλαμάσ Γιϊργοσ, Βιολόγοσ

ΑΡΧΕΙΟ: GI_V_VIO_0_14434
ΘΕΜΑ Β:
Ι. Προκειμζνου τα κφτταρα να μποροφν να διεκπεραιϊνουν τισ ενεργειακζσ ανάγκεσ τουσ πρζπει να
είναι ικανά να μετατρζπουν τθν προςφερόμενθ ενζργεια, ςε μορφι αξιοποιιςιμθ από αυτά.
α) Να ονομάςετε δφο οργανίδια ενόσ φωτοςυνκετικοφ κυττάρου που μποροφν να μετατρζπουν τθν
προςφερόμενθ ενζργεια ςε χθμικι ενζργεια αξιοποιιςιμθ από αυτό. Ποιο από τα οργανίδια αυτά
μετατρζπει τθν θλιακι ενζργεια, ποιο τθν ενζργεια που προζρχεται από τισ βιολογικζσ οξειδϊςεισ; (4μ)
β) Να προςδιορίςετε 4 δομικζσ ομοιότθτεσ που υπάρχουν μεταξφ των δφο οργανιδίων και μια δομικι
διαφορά τουσ. (5μ)
γ) Ποιεσ από τισ ομοιότθτεσ που προςδιορίςατε ςτο ερϊτθμα β. είναι υπεφκυνεσ για τθ μερικι γενετικι
αυτοδυναμία των οργανιδίων αυτϊν; (3μ)
ΙΙ. Οι ουςίεσ που ζχουν μικρό μοριακό βάροσ, γενικά, μποροφν εφκολα να διαπερνοφν τουσ πόρουσ
τθσ πλαςματικισ μεμβράνθσ χάρθ ςτθ διάχυςθ. Αυτό όμωσ δεν ςυμβαίνει για τισ ουςίεσ που ζχουν
μεγάλο μοριακό βάροσ.
α) Να ονομάςετε και να περιγράψετε τον μθχανιςμό με τον οποίο το κφτταρο ειςάγει ουςίεσ μεγάλου
μοριακοφ βάρουσ και ςωματίδια τροφισ ςτο εςωτερικό του. (7μ)
β) Να ονομάςετε και να περιγράψετε τον μθχανιςμό με τον οποίο το κφτταρο εξάγει ουςίεσ με μεγάλο
μοριακό βάροσ ςτο περιβάλλον του. Ποια είδθ ουςιϊν ι ςωματιδίων εξάγονται με τον μθχανιςμό αυτόν;
(6μ)
ΘΕΜΑ Δ:
Ι. ε ζνα δοχείο με νερό προςτζκθκε μια ποςότθτα φωςφολιπιδίων. Ποια από τισ δφο εικονιηόμενεσ
διαμορφϊςεισ κα πάρουν τα φωςφολιπίδια; Για ποιο λόγο θ διαμόρφωςθ που επιλζξατε είναι
ςθμαντικι από βιολογικι ςκοπιά; Ναι αιτιολογιςετε τισ απαντιςεισ ςασ. (12μ)

ΙΙ. Σα κφτταρα των ςπερμάτων των φυτϊν αποκθκεφουν λίπθ ςτθ μορφι ςταγονιδίων που
περιβάλλονται από μεμβράνθ. Αντίκετα από τισ άλλεσ μεμβράνεσ των κυττάρων τα ςταγονίδια αυτά
περιβάλλονται από ζνα απλό ςτρϊμα φωςφολιπιδίων και όχι από διπλό. Να ςχεδιάςετε το πικανό
μοντζλο για τθ διάταξθ των φωςφολιπιδίων ςτισ μεμβράνεσ αυτζσ και να εξθγιςετε ποφ οφείλεται θ
ςτακερότθτά του. (13μ)

Επιμζλεια : Καλαμάσ Γιϊργοσ, Βιολόγοσ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ:
ΘΔΜΑ Β:
Ι. α) Σα μνβακίδζα εκυξ θςημζοκεεηζημφ ηοηηάνμο πμο ιπμνμφκ κα ιεηαηνέπμοκ ηδκ
πνμζθενυιεκδ εκένβεζα ζε πδιζηή εκένβεζα αλζμπμζήζζιδ απυ αοηυ είκαζ ηα ιζημπυκδνζα ηαζ
μζ πθςνμπθάζηεξ. Οζ πθςνμπθάζηεξ ιεηαηνέπμοκ ηδκ δθζαηή εκένβεζα. Σα ιζημπυκδνζα
ιεηαηνέπμοκ ηδκ εκένβεζα πμο πνμένπεηαζ απυ ηζξ αζμθμβζηέξ μλεζδχζεζξ.
α) Σέζζενζξ μιμζυηδηεξ ιεηαλφ ηςκ ιζημπμκδνίςκ ηαζ ηςκ πθςνμπθαζηχκ είκαζ
πενζαάθθμκηαζ ηαζ ηα δφμ απυ δζπθή ζημζπεζχδδ ιειανάκδ
μ πχνμξ ιέζα απυ ηδκ εζςηενζηή ιειανάκδ ηαθφπηεηαζ απυ ιζα παπφννεοζηδ ιάγα
(ιζημπυκδνζα: ιήηνα, πθςνμπθάζηεξ: ζηνχια)
ζηδ ιήηνα ημο ιζημπμκδνίμο, υπςξ ηαζ ζημ ζηνχια ημο πθςνμπθάζηδ, οπάνπεζ DNA,
έκγοια ηαζ νζαμζχιαηα.
ζηδ ιήηνα ημο ιζημπμκδνίμο, υπςξ ηαζ ζημ ζηνχια ημο πθςνμπθάζηδ, οπάνπμοκ
έκγοια ηαζ νζαμζχιαηα.
Μζα δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ δφμ μνβακζδίςκ είκαζ υηζ ζημ ζηνχια ηςκ πθςνμπθαζηχκ
πενζέπμκηαζ πεπθαηοζιέκα ηοζηίδζα, ηα εοθαημεζδή, πμο ζημζαάγμκηαζ ημ έκα πάκς ζημ
άθθμ, χζηε κα ζπδιαηίζμοκ ζςνμφξ, ηα grana, εκχ ζηα ιζημπυκδνζα δ εζςηενζηή ιειανάκδ
πανμοζζάγεζ ακαδζπθχζεζξ πνμξ ημ εζςηενζηυ ημο ιζημπμκδνίμο. ηζξ ακαδζπθχζεζξ αοηέξ
εκημπίγμκηαζ δζάθμνα έκγοια.
β) ηδ ιήηνα ημο ιζημπμκδνίμο, υπςξ ηαζ ζημ ζηνχια ημο πθςνμπθάζηδ, οπάνπμοκ DNA,
έκγοια ηαζ νζαμζχιαηα. Σα μνβακίδζα δδθαδή αοηά δζαεέημοκ ημκ απαναίηδημ ελμπθζζιυ,
πμο ημοξ ελαζθαθίγεζ ιζα ζπεηζηή βεκεηζηή αοημδοκαιία. Υάνδ ζ' αοηυ ημ ιδπακζζιυ ιπμνμφκ
κα πανάβμοκ μνζζιέκεξ πνςηεΐκεξ ηαζ κα δζπθαζζάγμκηαζ ακελάνηδηα απυ ημ δζπθαζζαζιυ
ημο ηοηηάνμο.
ΙΙ. α) Ο ιδπακζζιυξ ιε ημκ μπμίμ ημ ηφηηανμ εζζάβεζ μοζίεξ ιεβάθμο ιμνζαημφ αάνμοξ ηαζ
ζςιαηίδζα ηνμθήξ ζημ εζςηενζηυ ημο είκαζ δ εκδμηφηηςζδ. Η εκδμηφηηςζδ πενζθαιαάκεζ ηα
αηυθμοεα ζηάδζα: (α) Η μοζία πενζηθείεηαζ ζημ εζςηενζηυ ιζαξ εβηυθπςζδξ, πμο
δδιζμονβείηαζ απυ πνμεηαμθέξ ημο ηοηηανμπθάζιαημξ, ηα ρεοδμπυδζα. (α) Σα άηναηςκ
ρεοδμπμδίςκ εκχκμκηαζ, πενζηθείμκηαξ ηδκ εζζαβυιεκδ μοζία, (β) Η πθαζιαηζηή ιειανάκδ
πενζζθίββεηαζ ηαζ απμηυπηεηαζ ιε απμηέθεζια ηδ δδιζμονβία εκυξ ηοζηζδίμο πμο
απεθεοεενχκεηαζ ζημ ηοηηανυπθαζια.
α) Ο ιδπακζζιυξ ιε ημκ μπμίμ ημ ηφηηανμ ελάβεζ μοζίεξ ιε ιεβάθμ ιμνζαηυ αάνμξ ζημ
πενζαάθθμκ ημο είκαζ δ ελςηφηηςζδ. Αοηυ πμο πνυηεζηαζ κα απμαθδεεί ηθείκεηαζ ζε έκα
Επιμζλεια : Καλαμάσ Γιϊργοσ, Βιολόγοσ

ηοζηίδζμ, ημ μπμίμ πνμζεββίγεζ ηδκ πθαζιαηζηή ιειανάκδ ηαζ πενζαάθθεηαζ απυ αοηήκ. ηδ
ζοκέπεζα δ ιειανάκδ πενζζθίββεηαζ ζημ ζοβηεηνζιέκμ ζδιείμ ηαζ απεθεοεενχκεζ πνμξ ηδκ
ελςηενζηή πθεονά ημο ηοηηάνμο ηζξ μοζίεξ. Με ηδ δζαδζηαζία αοηή ηα ηφηηανα απμιαηνφκμοκ
άπνδζηα οπμθείιιαηα ηςκ ηνμθχκ, ημλζηέξ μοζίεξ ή μοζίεξ πμο έπμοκ παναπεεί ζ' αοηά ηαζ
πνέπεζ κα ιεηαθενεμφκ, βζα κα πνδζζιμπμζδεμφκ αθθμφ (δζάθμνεξ μνιυκεξ, πνςηεΐκεξ,
οδαηάκεναηεξ η.ά).
ΘΔΜΑ Γ:
Ι. Η δζαιυνθςζδ πμο εα πάνμοκ ηα θςζθμθζπίδζα είκαζ δ ανζζηενή. Αοηυ μθείθεηαζ ζημ υηζ δ
ηεθαθή ημο ιμνίμο ημοξ είκαζ οδνυθζθδ, εκχ ακηίεεηα δ μονά ημο ιμνίμο ημοξ είκαζ
οδνυθμαδ. Έηζζ, ιέζα ζημ δμπείμ ιε ημ κενυ, υπςξ ηαζ ζηα ηφηηανα, επεζδή ηαζ ημ ελςηενζηυ
ηαζ ημ εζςηενζηυ ημοξ πενζαάθθμκ είκαζ οδαηζηυ, ηα θςζθμθζπίδζα αοευνιδηα ζοβηνμημφκ
δζπθμζηζαάδα. Οζ οδνυθζθεξ ηεθαθέξ ημοξ ζηνέθμκηαζ πνμξ ημ οδαηζηυ ελςηοηηάνζμ ηαζ
εκδμηοηηάνζμ πενζαάθθμκ, εκχ μζ οδνυθμαεξ μονέξ ημοξ «ηνφαμκηαζ» ζημ εζςηενζηυ ηδξ
δζπθμζηζαάδαξ. Η «επζεοιία» ημο οδνυθμαμο ιένμοξ ηςκ θςζθμθζπζδίςκ κα απμθεφβεζ
μπςζδήπμηε ημ κενυ ηάκεζ ηα ιυνζα αοηά κα έθημκηαζ ηαζ κα πνμζεββίγμοκ ζηεκά ημ έκα ιε
ημ άθθμ. Δπμιέκςξ, οπάνπμοκ ζζπονέξ έθλεζξ ιεηαλφ ηςκ οδνυθζθςκ ηιδιάηςκ ηαζ ημ κενμφ
ηαζ ηςκ οδνυθμαςκ ηιδιάηςκ ιεηαλφ ημοξ. Γδιζμονβείηαζ έηζζ ιζα ζηαεενή δμιή. Η ζδζυηδηα
αοηή είκαζ ζδιακηζηή βζα ηδ ζοβηνυηδζδ ηαζ ηδ θεζημονβζηυηδηα ηςκ ιειανακχκ ημο
ηοηηάνμο, ηςκ μπμίςκ ηφνζμ δμιζηυ ζοζηαηζηυ είκαζ ηα θςζθμθζπίδζα.
ΙΙ. To πζεακυ ιμκηέθμ βζα ηδ δζάηαλδ ηςκ θςζθμθζπζδίςκ ζηζξ ιειανάκεξ πμο απμηεθμφκηαζ
απυ έκα απθυ ζηνχια θςζθμθζπζδίςκ ηαζ υπζ απυ δζπθυ είκαζ:

Η ζηαεενυηδηα ημοξ μθείθεηαζ ζηζξ έθλεζξ ηςκ οδνυθζθςκ ηεθαθχκ ιε ημ κενυ ηαζ ζηζξ έθλεζξ
ιεηαλφ ηςκ οδνυθμαςκ

μονχκ ηςκ θςζθμθζπζδίςκ ηαζ ηςκ θζπχκ πμο είκαζ επίζδξ

οδνυθμαα ιυνζα ηαζ ανίζημκηαζ ζημ εζςηενζηυ ηδξ δμιήξ πμο δδιζμονβείηαζ.

Επιμζλεια : Καλαμάσ Γιϊργοσ, Βιολόγοσ

ΑΡΧΕΙΟ: GI_V_VIO_0_14435
ΘΕΜΑ Β:
Ι. Η πλαςματικι μεμβράνθ εκτόσ από το ζνα ςφνορο ανάμεςα ςτο κφτταρο και το εξωκυττάριο
περιβάλλον, είναι υπεφκυνθ για μια ςειρά λειτουργιϊν. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:
α) Ποιεσ είναι οι λειτουργίεσ για τισ οποίεσ είναι υπεφκυνθ θ πλαςματικι μεμβράνθ; (4μ)
β) Ποια μόρια παίρνουν μζροσ ςτθν καταςκευι τθσ; Ποια από αυτά είναι κυρίωσ υπεφκυνα για τισ
λειτουργίεσ που αναφζρατε ςτο α. ερϊτθμα. (4μ)
γ) Ποφ παράγονται τα μόρια αυτά; Να περιγράψετε τθ διαδρομι που ακολουκοφν μζχρι να γίνουν τμιμα
τθσ πλαςματικισ μεμβράνθσ. (4μ)
ΙΙ. Σο κυτταρόπλαςμα των ευκαρυωτικϊν κυττάρων δεν αποτελεί μια άμορφθ μάηα, μζςα ςτθν οποία
αιωροφνται τα οργανίδια. Αντίκετα διαςχίηεται από ζνα πλζγμα ινιδίων που το οργανϊνει εςωτερικά.
Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:
α) Πϊσ ονομάηεται το ςφνολο των ινιδίων που βρίςκονται ςτο εςωτερικό του κυττάρου; Από ποια
επιμζρουσ ινίδια αποτελείται; (4μ)
β) Ποια είναι θ ςθμαςία των ινιδίων του α. ερωτιματοσ ςτθ μορφι που ζχει το κφτταρο και ςτισ
εκάςτοτε κζςεισ των οργανιδίων; (4μ)
γ) Ποιο από τα ινίδια του α. ερωτιματοσ παίρνει μζροσ ςτο ςχθματιςμό μιασ δομισ που υπάρχει ςτο
ηωικό κφτταρο, αλλά απουςιάηει από το φυτικό. Πϊσ ονομάηεται θ δομι αυτι, από τι αποτελείται και ςε
ποια κυτταρικι διαδικαςία ςυμμετζχει; (5μ)
ΘΕΜΑ Δ:
Mια πρωτεΐνθ μικουσ 90 αμινοξζων, αφοφ ςυντζκθκε, ειςιλκε ςτουσ αγωγοφσ του Αδροφ
Ενδοπλαςματικοφ Δικτφου και μετά εξάχκθκε από το κφτταρο. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:
Ι. Από τουσ απειράρικμουσ ςυνδυαςμοφσ των 20 αμινοξζων από τα οποία ςυντίκεται μια πρωτεΐνθ 90
αμινοξζων, πϊσ το κφτταρο «γνωρίηει» με ποιον ακριβϊσ ςυνδυαςμό αμινοξζων κα ςυνκζςει αυτι τθν
πρωτεΐνθ; (12μ)
ΙΙ. Να προτείνετε και να περιγράψετε ζναν τρόπο μεταφοράσ τθσ πρωτεΐνθσ αυτισ ζξω από το κφτταρο, ο
οποίοσ να χρειάηεται ενζργεια και ςτον οποίο θ ίδια θ πρωτεΐνθ, να μθν ζρχεται ςε επαφι με τα
φωςφολιπίδια τθσ πλαςματικισ μεμβράνθσ. (13μ)

Επιμζλεια : Καλαμάσ Γιϊργοσ, Βιολόγοσ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ:
ΘΔΜΑ Β:
Ι. α) Η πθαζιαηζηή ιειανάκδ, πένακ ημο νυθμο ηδξ ζηδκ μνζμεέηδζδ ημο ηοηηάνμο,
ζοιιεηέπμοκ ζε άθθεξ ηοηηανζηέξ θεζημονβίεξ, υπςξ είκαζ:
Ο έθεβπμξ ημο είδμοξ ηςκ μοζζχκ πμο εζζένπμκηαζ ή ελένπμκηαζ απυ ημ ηφηηανμ.
Η οπμδμπή ηαζ δ ενιδκεία ιδκοιάηςκ απυ ημ πενζαάθθμκ ημο ηοηηάνμο.
α) ηδκ ηαηαζηεοή ηδξ πθαζιαηζηήξ ιειανάκδξ ζοιιεηέπμοκ ηονίςξ ηα θςζθμθζπίδζα ηαζ μζ
πνςηεΐκεξ. Οζ πνςηεΐκεξ ηδξ πθαζιαηζηήξ ιειανάκδξ είκαζ ηονίςξ οπεφεοκεξ βζα ηζξ
παναπάκς θεζημονβίεξ, δζυηζ ηάπμζεξ απυ αοηέξ εθέβπμοκ, βζα πανάδεζβια, ηδκ είζμδμ ή
έλμδμ μοζζχκ, δέπμκηαζ ηαζ ιεηααζαάγμοκ ζημ εζςηενζηυ ημο ηοηηάνμο ιδκφιαηα απυ ημ
πενζαάθθμκ η.ά.
β) Οζ πνςηεΐκεξ πανάβμκηαζ ζηα νζαμζχιαηα. ηδ ζοκέπεζα μζ πνςηεΐκεξ πμο ζοκηίεεκηαζ
εζζένπμκηαζ ζημ εζςηενζηυ ηςκ αβςβχκ ημο αδνμφ εκδμπθαζιαηζημφ δζηηφμο. Δηεί εκδέπεηαζ
κα οπμζημφκ ηνμπμπμζήζεζξ (π.π. πνμζεήηδ ζαηπάνςκ). Ακηίζημζπα, ηα θςζθμθζπίδζα
ζοκηίεεκηαζ ζημ θείμ εκδμπθαζιαηζηυ δίηηομ. Η ιεηαθμνά ηςκ πνςηεσκχκ ηαζ ηςκ
θςζθμθζπζδίςκ απυ ημ εκδμπθαζιαηζηυ δίηηομ πνμξ ημ ζφιπθεβια Golgi βίκεηαζ είηε ιέζς
ηδξ θοζζηήξ ζφκδεζδξ ηςκ ιειανακχκ ηςκ δφμ μνβακζδίςκ είηε ιε ηδ αμήεεζα ηοζηζδίςκ. ηδ
δεφηενδ πενίπηςζδ, πμο είκαζ ηαζ δ ζοκδεέζηενδ, μζ πνςηεΐκεξ ηαζ ηα θςζθμθζπίδζα
ζοβηεκηνχκμκηαζ ηαζ ηθείκμκηαζ ζε ηοζηίδζα, ηα μπμία απμηυπημκηαζ απυ ημ εκδμπθαζιαηζηυ
δίηηομ ηαζ ζοβπςκεφμκηαζ ιε ηζξ ιειανάκεξ ημο ζοιπθέβιαημξ Golgi. Δηεί οπμαάθθμκηαζ ζε
ιζα ηεθζηή πδιζηή επελενβαζία (πνμζεήηδ ιδ πνςηεσκζηχκ ιμνίςκ). Σεθζηά «παηεηάνμκηαζ»
ηαζ πάθζ ζε ηοζηίδζα, ηα μπμία ιεηαθένμοκ ηα ιαηνμιυνζα ζηδκ πθαζιαηζηή ιειανάκδ, υπμο
εα πνδζζιμπμζδεμφκ.
ΙΙ. α) Σμ πμθφιμνθμ πθέβια ζκζδίςκ πμο ανίζηεηαζ ζημ ηοηηανυπθαζια ηςκ εοηανοςηζηχκ
ηοηηάνςκ είκαζ μ ηοηηανζηυ ζηεθεηυξ, πμο απμηεθείηαζ απυ ιζηνμσκίδζα, ιαηνμσκίδζα,
εκδζάιεζα ζκίδζα ηαζ ιζηνμζςθδκίζημοξ.
α) Υάνδ ζημκ ηοηηανζηυ ζηεθεηυ, ηα ηφηηανα οπμζηδνίγμκηαζ ιδπακζηά. Μπμνμφκ έηζζ κα
δζαηδνμφκ ημ ζπήια ημοξ, υπςξ ιπμνμφκ ηαζ κα ημ ιεηααάθθμοκ. Υάνδ ζημκ ηοηηανζηυ
ζηεθεηυ ηα μνβακίδζα ζοβηναημφκηαζ ζηδ εέζδ ημοξ, αθθά ηαζ αμδεμφκηαζ ζηδκ ηίκδζδ ημοξ
ζημ εζςηενζηυ ημο ηοηηάνμο.
β) ηα γςζηά ηφηηανα ζπδιαηίγεηαζ απυ ιζηνμζςθδκίζημοξ ημ ηεκηνμζςιάηζμ, ημ μπμίμ
απμηεθείηαζ απυ δφμ ηεκηνίθζα ηαζ ζοιαάθθεζ ζηδκ ηοηηανζηή δζαίνεζδ.
Επιμζλεια : Καλαμάσ Γιϊργοσ, Βιολόγοσ

ΘΔΜΑ Γ:
Ι.

Η αθθδθμοπία ηδξ πνςηεΐκδξ ηαεμνίγεηαζ απυ ηδκ αθθδθμοπία ημο βμκζδίμο πμο ηδκ

ηςδζημπμζεί. Σμ DNA, θμζπυκ είκαζ αοηυ πμο πνμζδζμνίγεζ ηδκ παναβςβή ηςκ δζάθμνςκ
εζδχκ RNA ηαζ, ιέζς αοηχκ, ηςκ πνςηεσκχκ. Η ηαηεφεοκζδ ιε ηδκ μπμία δ βεκεηζηή
πθδνμθμνία, πμο είκαζ ηαηαβναιιέκδ ζημ ιυνζμ ημο DNA «νέεζ» πνμξ ηζξ πνςηεΐκεξ,
μκμιάζηδηε ηεκηνζηυ δυβια ηδξ Βζμθμβίαξ.

Ανπζηά, ιε ηδ ιεηαβναθή ζοκηίεεηαζ έκα

ιμκυηθςκμ ιυνζμ mRNA, ημο μπμίμο δ αθθδθμοπία ηςκ νζαμκμοηθεμηζδίςκ «οπαβμνεφηδηε»
απυ ηδκ αθθδθμοπία ηςκ δεζμλονζαμκμοηθεμηζδίςκ ημο ιεηαβναθυιεκμο ηιήιαημξ ημο DNA,
δδθαδή απυ έκα βμκίδζμ Σμ ηεθεοηαίμ ζηάδζμ ζηδκ έηθναζδ ηδξ βεκεηζηήξ πθδνμθμνίαξ είκαζ
δ ιεηάθναζή ηδξ, δδθαδή δ παναβςβή ημο πνςηεσκζημφ ιμνίμο. ηδ δζαδζηαζία αοηή, πμο
βίκεηαζ ζηα νζαμζχιαηα, δ αθθδθμοπία ηςκ κμοηθεμηζδίςκ ημο mRNA «οπαβμνεφεζ» ηδκ
παναβςβή ιζαξ πμθοπεπηζδζηήξ αθοζίδαξ ιε ηαεμνζζιέκδ αθθδθμοπία αιζκμλέςκ. ΙΙ. Ο
ηνυπμξ ιεηαθμνάξ ηδξ πνςηεΐκδξ αοηήξ έλς απυ ημ ηφηηανμ, μ μπμίμξ πνεζάγεηαζ εκένβεζα
ηαζ ζημκ μπμίμ δ ίδζα δ πνςηεΐκδ δεκ ένπεηαζ ζε επαθή ιε ηα θςζθμθζπίδζα ηδξ πθαζιαηζηήξ
ιειανάκδξ είκαζ δ ελςηφηηςζδ. οβηεηνζιέκα, δ πνςηεΐκδ «παηεηάνεηαζ» ζε ηοζηίδζα ζημ
ζφιπθεβια Golgi. Σα ηοζηίδζα πνμζεββίγμοκ ηδκ πθαζιαηζηή ιειανάκδ ηαζ πενζαάθθμκηαζ
απυ αοηήκ. ηδ ζοκέπεζα δ ιειανάκδ πενζζθίββεηαζ ζημ ζοβηεηνζιέκμ ζδιείμ ηαζ
απεθεοεενχκεζ πνμξ ηδκ ελςηενζηή πθεονά ημο ηοηηάνμο ηδκ πνςηεΐκδ.

Επιμζλεια : Καλαμάσ Γιϊργοσ, Βιολόγοσ

ΑΡΧΕΙΟ: GI_V_VIO_0_14436
ΘΕΜΑ Β:
Ι. Ουςία που παράγεται ςτο εςωτερικό ενόσ κυλακοειδοφσ ενόσ χλωροπλάςτθ φυτικοφ κυττάρου
μετακινείται ςτο εςωτερικό του μιτοχονδρίου ενόσ γειτονικοφ κυττάρου.
α) Να προςδιορίςετε από πόςεσ και από ποιεσ ςτοιχειϊδεισ μεμβράνεσ πζραςε θ ςυγκεκριμζνθ ουςία.
(6μ)
β) ε ποια βαςικι λειτουργία ςυμμετζχουν οι χλωροπλάςτεσ; Να ονομάςετε τα άλλα είδθ πλαςτιδίων
που ζχουν τα φυτικά κφτταρα, πζραν των χλωροπλαςτϊν, και να αναφζρετε το ρόλο τουσ. (6μ)
ΙΙ. Ο πυρινασ του κυττάρου είναι το πιο ευδιάκριτο οργανίδιο των ευκαρυωτικϊν κυττάρων και
χαρακτθρίηεται ωσ το «κζντρο ελζγχου» του κυττάρου.
α) Να περιγράψετε τθ δομι του πυρινα του κυττάρου. (6μ)
β) Για ποιουσ λόγουσ ο πυρινασ χαρακτθρίηεται ωσ το «κζντρο ελζγχου» του κυττάρου; (4μ)
γ) Σα ερυκρά αιμοςφαίρια κατά τθν ανάπτυξι τουσ χάνουν τον πυρινα τουσ. Ποιεσ είναι οι ςυνζπειεσ
αυτοφ του γεγονότοσ ςτθ ηωι ενόσ ερυκροφ αιμοςφαιρίου; (3μ)
ΘΕΜΑ Δ:
τθν εικόνα παρουςιάηεται ζνα τμιμα τθσ μοναδικισ πολυπεπτιδικισ αλυςίδασ μιασ πρωτεΐνθσ. Να
απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:

Ι. Ποια από τισ υπάρχουςεσ δομζσ των πρωτεϊνϊν (1ο, 2ο, 3ο, ταγισ) είναι θ εικονιηόμενθ; Η πρωτεΐνθ
αυτι μπορεί να διακζτει τεταρτοταγι δομι; Να αιτιολογιςετε τισ απαντιςεισ ςασ. (12μ)
ΙΙ. Πόςα αμινοξζα περιλαμβάνονται ςτο εικονιηόμενο τμιμα τθσ πρωτεΐνθσ; Αν το τμιμα αυτό
υδρολυκεί, πόςα μόρια νεροφ κα χρειαςτοφν; Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. (13μ)

Επιμζλεια : Καλαμάσ Γιϊργοσ, Βιολόγοσ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ:
ΘΔΜΑ Β:
Ι. α) Γεδμιέκμο υηζ ηυζμ ημ ιζημπυκδνζμ υζμ ηαζ μ πθςνμπθάζηδξ πενζαάθθμκηαζ απυ δζπθή
ζημζπεζχδδ ιειανάκδ, δ ζοβηεηνζιέκδ μοζία πέναζε απυ ηέζζενζξ ζημζπεζχδεζξ ιειανάκεξ.
α)

Οζ

πθςνμπθάζηεξ

ζοιιεηέπμοκ

ζηδ

ιεηαηνμπή

ηδξ

ελςηενζηήξ

εκένβεζαξ

ζε

πνδζζιμπμζήζζιδ ιμνθή βζα ηα ηφηηανα, ιέζς ηδξ δζαδζηαζίαξ ηδξ θςημζφκεεζδξ. Οζ
πθςνμπθάζηεξ ακήημοκ ζε ιζα εονφηενδ ηαηδβμνία μνβακζδίςκ ηςκ θοηζηχκ ηοηηάνςκ, πμο
μκμιάγμκηαζ πθαζηίδζα, ηα πθαζηίδζα ακήημοκ ηαζ μζ άπνςιμζ αιοθμπθάζηεξ, πμο
ανίζημκηαζ ζηα ηφηηανα ηςκ νζγχκ ηςκ θοηχκ ηαζ απμηεθμφκ απμεήηεξ αιφθμο, ηαεχξ
επίζδξ μζ πνςιμπθάζηεξ, πμο πενζέπμοκ πνςζηζηέξ ηαζ ανίζημκηαζ ζηα άκεδ, ζηα θφθθα ηαζ
ζημοξ ηανπμφξ.
ΙΙ. α) Σμ ζπήια ημο πονήκα είκαζ ζοκήεςξ ζθαζνζηυ ή ςμεζδέξ ηαζ δ δζάιεηνμξ ημο, ακ ηαζ
πμζηίθθεζ, πνμζεββίγεζ ηα 5 ιm. ε ιενζηά ηφηηανα ανίζηεηαζ πενίπμο ζημ ηέκηνμ ημοξ, ζε
άθθα υιςξ δε θαίκεηαζ κα έπεζ ζηαεενή εέζδ. Ο πονήκαξ πενζαάθθεηαζ απυ ημκ πονδκζηυ
θάηεθμ ή πονδκζηή ιειανάκδ, πμο απμηεθείηαζ απυ δφμ ζημζπεζχδεζξ ιειανάκεξ, ιζα
εζςηενζηή ηαζ ιζα ελςηενζηή. Ο πονδκζηυξ θάηεθμξ ηαηά δζαζηήιαηα πανμοζζάγεζ πυνμοξ,
πμο ζπδιαηίγμκηαζ απυ ηδ ζοκέκςζδ ηδξ εζςηενζηήξ ιε ηδκ ελςηενζηή ιειανάκδ. Οζ
πονδκζημί

πυνμζ

παίγμοκ ζδιακηζηυ

νυθμ

ζηδκ επζημζκςκία

ημο

πονήκα

ιε ημ

ηοηηανυπθαζια, βζαηί εθέβπμοκ ηα ιαηνμιυνζα πμο ακηαθθάζζμκηαζ ιεηαλφ ημοξ.
Σμ εζςηενζηυ ημο πονήκα ηαηαθαιαάκεηαζ απυ ημ πονδκυπθαζια. Δίκαζ ιζα διίννεοζηδ
μοζία, ζηδκ μπμία πενζέπμκηαζ ημ ζφκμθμ ζπεδυκ ημο DNA ημο εοηανοςηζημφ ηοηηάνμο, έκαξ
ή πενζζζυηενμζ πονδκίζημζ ηαζ δζάθμνεξ πδιζηέξ εκχζεζξ (κμοηθεμηίδζα, έκγοια, πνςηεΐκεξ
η.ά.). Ο πονδκίζημξ είκαζ ιζα δμιή ιε ζθαζνζηυ ζπήια ηαζ ποηκή οθή. Απμηεθείηαζ ηονίςξ
απυ RNA ηαζ DNA ηαζ δεκ πενζαάθθεηαζ απυ ζημζπεζχδδ ιειανάκδ. ' αοηυκ ζοκηίεεηαζ ημ
rRNA (ζοζηαηζηυ ηςκ νζαμζςιάηςκ).
α) Ο πονήκαξ παναηηδνίγεηαζ ςξ ημ «ηέκηνμ εθέβπμο» ημο ηοηηάνμο, δζυηζ
α. Φοθάζζεζ ημ βεκεηζηυ οθζηυ (DNA). Με αάζδ ηζξ πθδνμθμνίεξ πμο είκαζ
ηαηαβναιιέκεξ ζ' αοηυ ηαεμνίγμκηαζ μζ ζδζυηδηεξ ημο ηοηηάνμο, ηαζ ηαη' επέηηαζδ ημο
μνβακζζιμφ,

ηαζ

εθέβπμκηαζ

υθεξ

μζ

ηοηηανζηέξ

δναζηδνζυηδηεξ,

α. Δίκαζ ημ μνβακίδζμ ζημ μπμίμ δζπθαζζάγεηαζ ημ βεκεηζηυ οθζηυ, ιε ηνυπμ πμο
ελαζθαθίγεζ ηδ ιεηααίααζδ ηςκ βεκεηζηχκ πθδνμθμνζχκ, ακαθθμίςηςκ, απυ ηφηηανμ
ζε ηφηηανμ αθθά ηαζ απυ βεκζά ζε βεκζά,
Επιμζλεια : Καλαμάσ Γιϊργοσ, Βιολόγοσ

β. Δίκαζ ημ μνβακίδζμ ζημ εζςηενζηυ ημο μπμίμο ζοκηίεεκηαζ ηα δζάθμνα είδδ RNA απυ
βεκεηζηέξ πθδνμθμνίεξ πμο θένεζ ημ DNA.
β) Κάηζ πμο δείπκεζ ηδ ιεβάθδ ζδιαζία ημο πονήκα βζα ηδ γςή ημο ηοηηάνμο είκαζ ημ βεβμκυξ
υηζ ηφηηανα ηα μπμία έπαζακ ημκ πονήκα ημοξ ηαηά ηδ δζαθμνμπμίδζή ημοξ, υπςξ είκαζ ηα
ενοενά αζιμζθαίνζα δεκ ακαπανάβμκηαζ ηαζ ειθακίγμοκ ιζηνυ ανζειυ ιεηααμθζηχκ
δζενβαζζχκ ηαζ πενζμνζζιέκδ δζάνηεζα γςήξ.
ΘΔΜΑ Γ:
Ι. Η εζημκζγυιεκδ δμιή είκαζ δ 3μ ηαβήξ δμιή ηδξ πνςηεΐκδξ δζυηζ απεζημκίγεζ ηδ δζάηαλδ ημο
ιμνίμο ζημ πχνμ. Η πνςηεΐκδ αοηή δε ιπμνεί κα δζαεέηεζ ηεηανημηαβή δμιή, δζυηζ απμηεθείηαζ
απυ ιζα ιμκαδζηή πμθοπεπηζδζηή αθοζίδα. Σεηανημηαβή δζαιυνθςζδ έπμοκ μζ πνςηεΐκεξ
πμο απμηεθμφκηαζ απυ πενζζζυηενεξ πμθοπεπηζδζηέξ αθοζίδεξ ηαζ είκαζ μ ζοκδοαζιυξ ηςκ
επζιένμοξ πμθοπεπηζδζηχκ αθοζίδςκ ζε έκα εκζαίμ πνςηεσκζηυ ιυνζμ.
ΙΙ. ημ εζημκζγυιεκμ ηιήια ηδξ πνςηεΐκδξ απεζημκίγμκηαζ ηνεζξ πεπηζδζημί δεζιμί, επμιέκςξ
ηέζζενα αιζκμλέα. Γζα ηδκ οδνυθοζδ ηάεε πεπηζδζημφ δεζιμφ απαζηείηαζ έκα ιυνζμ κενμφ,
επμιέκςξ ακ ημ ηιήια αοηυ οδνμθοεεί, εα πνεζαζημφκ ηνία ιυνζα κενμφ.

Επιμζλεια : Καλαμάσ Γιϊργοσ, Βιολόγοσ

ΑΡΧΕΙΟ: GI_V_VIO_0_14437
ΘΕΜΑ Β:
Ι. Oι μεμβράνεσ των κυττάρων ςτθν πλειονότθτά τουσ αποτελοφν ςτοιχειϊδεισ μεμβράνεσ.
α) Σι εννοοφμε με τον όρο: ςτοιχειϊδθσ μεμβράνθ; (4μ)
β) Να αναφζρετε 3 οργανίδια του κυττάρου που περιβάλλονται από διπλι ςτοιχειϊδθ μεμβράνθ και ζνα
που περιβάλλεται από απλι ςτοιχειϊδθ μεμβράνθ. (4μ)
γ) Να αναφζρετε δφο είδθ ςφνκετων μορίων που υπάρχουν ςτθν πλαςματικι μεμβράνθ. Από ποια
επιμζρουσ μόρια δθμιουργοφνται αυτά τα ςφνκετα μόρια; (4μ)
ΙΙ. Σο DNA αποτελεί το γενετικό υλικό των οργανιςμϊν.
α) Να ονομάςετε τα είδθ των χθμικϊν ςτοιχείων που μετζχουν ςτθν χθμικι ςφςταςθ του μορίου του
DNA. (4μ)
β) Από ποιεσ επιμζρουσ χθμικζσ ομάδεσ αποτελοφνται τα μονομερι του DNA; (3μ)
γ) Να ονομάςετε 3 περιοχζσ ενόσ φυτικοφ κυττάρου που βρίςκεται ςτθ μεςόφαςθ, ςτισ οποίεσ υπάρχει
DNA. (6μ)
ΘΕΜΑ Δ:
Μεταξφ των μεκόδων ςυντιρθςθσ των τροφίμων, δθλαδι τθσ αποφυγισ τθσ αλλοίωςισ τουσ από
μικροοργανιςμοφσ, περιλαμβάνονται:
• Η παςτερίωςθ (κζρμανςθ ςτουσ 70 περίπου βακμοφσ Κελςίου),
• το αλάτιςμα,
• θ τοποκζτθςι τουσ μζςα ςε διάλυμα οξικοφ οξζοσ (το κοινό ξφδι) και
• θ ψφξθ.
Ι. Ποια/εσ από τισ μεκόδουσ αυτζσ δθμιουργεί/οφν προβλιματα ςτθ λειτουργικότθτα των πρωτεϊνϊν των
μικροοργανιςμϊν; Για ποιο λόγο θ/οι ςυγκεκριμζνθ/εσ μζκοδοσ/οι μποροφν να προκαλζςουν τα
προβλιματα αυτά; (12μ)
ΙΙ. Ποια/εσ από τισ μεκόδουσ: α) μπορεί να προκαλζςει τουσ μικροοργανιςμοφσ αφυδάτωςθ; β) μπορεί
να δυςχεράνει ι και να αναςτείλει τθ λειτουργία τθσ πλαςματικισ μεμβράνθσ των μικροοργανιςμϊν; Να
αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. (13μ)

Επιμζλεια : Καλαμάσ Γιϊργοσ, Βιολόγοσ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ:
ΘΔΜΑ Β:
Ι. α) Απθή ζημζπεζχδδξ μκμιάγεηαζ δ ιειανάκδ δ μπμία πενζθαιαάκεζ δζπθμζηζαάδα
θςζθμθζπζδίςκ ηαζ πνςηεΐκεξ.
α) Σνία μνβακίδζα ημο ηοηηάνμο πμο πενζαάθθμκηαζ απυ δζπθή ζημζπεζχδδ ιειανάκδ είκαζ μ
πονήκαξ, ηα ιζημπυκδνζα ηαζ μζ πθςνμπθάζηεξ. Έκα μνβακίδζμ ημο ηοηηάνμο πμο
πενζαάθθεηαζ απυ απθή ζημζπεζχδδ ιειανάκδ είκαζ ηα οπενμλεζδζμζχιαηα.
β) οπκά, πνςηεΐκεξ αθθά ηαζ θζπίδζα ηδξ πθαζιαηζηήξ ιειανάκδξ ειθακίγμκηαζ ζοκδεδειέκα
ιε οδαηάκεναηεξ (ζάηπανα).Σα ζφκεεηα αοηά ιυνζα μκμιάγμκηαζ βθοημπνςηεΐκεξ ή
βθοημθζπίδζα, ακηίζημζπα.
ΙΙ. α) Σα πδιζηά ζημζπεία πμο ιεηέπμοκ ζηδκ πδιζηή ζφζηαζδ ημο ιμνίμο ημο DNA είκαζ μ
άκεναηαξ, ημ οδνμβυκμ, ημ μλοβυκμ, ημ άγςημ ηαζ μ θχζθμνμξ (C, H, O, N, P).
α) Σα ιμκμιενή ημο DNA, δδθαδή ηα κμοηθεμηίδζα, πνμένπμκηαζ απυ ηδ ζφκδεζδ, ιε
μιμζμπμθζηυ δεζιυ, ηνζχκ δζαθμνεηζηχκ ιμνίςκ. Μζαξ πεκηυγδξ (ζάηπανμ ιε πέκηε άημια
άκεναηα, δεζμλονζαυγδ), εκυξ ιμνίμο θςζθμνζημφ μλέμξ ηαζ ιζαξ μνβακζηήξ αγςημφπαξ
αάζδξ (αδεκίκδ, εοιίκδ, βμοακίκδ ή ηοημζίκδ).
β) Σνεζξ πενζμπέξ εκυξ θοηζημφ ηοηηάνμο πμο ανίζηεηαζ ζηδ ιεζυθαζδ, ζηζξ μπμίεξ οπάνπεζ
DNA είκαζ μ πονήκαξ, ηα ιζημπυκδνζα ηαζ μζ πθςνμπθάζηεξ.
ΘΔΜΑ Γ:
Ι. Οζ ιέεμδμζ πμο δδιζμονβμφκ πνμαθήιαηα ζηδ θεζημονβζηυηδηα ηςκ πνςηεσκχκ ηςκ
ιζηνμμνβακζζιχκ είκαζ δ παζηενίςζδ ηαζ δ ημπμεέηδζή ηςκ ηνμθίιςκ ζε δζάθοια μλζημφ
μλέμξ. Με ηδκ παζηενίςζδ μζ πνςηεΐκεξ εηηίεεκηαζ ζε αολδιέκδ εενιμηναζία εκχ ιε ημ
δζάθοια μλζημφ μλέμξ εηηίεεκηαζ ζε αηναίεξ ηζιέξ pH. Λυβς ηδξ έηεεζδξ ηςκ πνςηεσκχκ ηςκ
ιζηνμμνβακζζιχκ, θμζπυκ, ζε αηναίεξ ηζιέξ εενιμηναζίαξ ηαζ pH, ακηίζημζπα, μζ πνςηεΐκεξ
οθίζηαηαζ αοηυ πμο μκμιάγμοιε ιεημοζίςζδ. πάγμοκ δδθαδή μζ δεζιμί πμο έπμοκ
ακαπηοπεεί ιεηαλφ ηςκ πθεονζηχκ μιάδςκ, ηαηαζηνέθεηαζ δ ηνζζδζάζηαηδ δμιή ημοξ ηαζ μζ
πνςηεΐκεξ πάκμοκ ηδ θεζημονβζηυηδηά ημοξ.
ΙΙ. α) Η ιέεμδμξ πμο ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ ημοξ ιζηνμμνβακζζιμφξ αθοδάηςζδ είκαζ ημ
αθάηζζια.

ε

έκα

δζάθοια

ιε

αολδιέκδ

ζοβηέκηνςζδ

άθαημξ

ηα

ηφηηανα

ιζηνμμνβακζζιχκ αθοδαηχκμκηαζ θυβς ημο θαζκμιέκμο ηδξ χζιςζδξ.

ηςκ

Δπεζδή δ

εκδμηοηηανζηή ζοβηέκηνςζδ άθαημξ ζε αοηή ηδκ πενίπηςζδ είκαζ ιζηνυηενδ απυ ηδκ
ελςηοηηανζηή, ελένπεηαζ κενυ απυ ηα ηφηηανα.
Επιμζλεια : Καλαμάσ Γιϊργοσ, Βιολόγοσ

α) Η ιέεμδμξ πμο ιπμνεί κα δοζπενάκεζ ή ηαζ κα ακαζηείθεζ ηδ θεζημονβία ηδξ πθαζιαηζηήξ
ιειανάκδξ ηςκ ιζηνμμνβακζζιχκ είκαζ δ ρφλδ, δζυηζ ιε ηδκ ρφλδ «ζηαεενμπμζείηαζ» δ
πθαζιαηζηή ιειανάκδ. Αοηυ εα πνμηαθμφζε πνμαθήιαηα ζηδ θεζημονβζηυηδηα ηδξ
ιειανάκδξ δζυηζ δ δζαηήνδζδ ηδξ νεοζηυηδηαξ ηςκ ιειανακχκ έπεζ ιεβάθδ ζδιαζία βζα ηδ
θεζημονβία ημοξ. Μειανάκεξ πμο έπμοκ «ζηενεμπμζδεεί» παφμοκ κα είκαζ θεζημονβζηέξ, βζαηί
πμθθέξ απυ ηζξ πνςηεΐκεξ ημοξ αδνακμπμζμφκηαζ.

Επιμζλεια : Καλαμάσ Γιϊργοσ, Βιολόγοσ

ΑΡΧΕΙΟ: GI_V_VIO_0_14438
ΘΕΜΑ Β:
Ι. Η ςθμαςία του νεροφ για τθν εμφάνιςθ αλλά και για τθ διατιρθςθ τθσ ηωισ είναι τόςο μεγάλθ, ϊςτε
το πρϊτο ερϊτθμα που κζτουν οι επιςτιμονεσ προκειμζνου να διερευνιςουν, αν ζνασ πλανιτθσ
φιλοξενεί ηωι, είναι αν ζχει νερό ςε υγρι μορφι. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:
α) Πϊσ ονομάηεται το υγρό που περιβάλλει τα κφτταρα ςτουσ ιςτοφσ των οργανιςμϊν; (2μ)
β) Γιατί τα φωςφολιπίδια τθσ πλαςματικισ μεμβράνθσ ςχθματίηουν διπλοςτοιβάδα; (4μ)
γ) Να αναφζρετε τρεισ λειτουργίεσ για τισ οποίεσ είναι απαραίτθτο το υδατικό περιβάλλον ςτο εςωτερικό
ενόσ κυττάρου. (6μ)
ΙΙ. Σο DNA είναι ζνα από τα ςθμαντικότερα μακρομόρια του κυττάρου.
α) Ποιοσ είναι ο βιολογικόσ ρόλοσ του DNA και ποιεσ λειτουργίεσ είναι ικανό να αςκεί; (6μ)
β) ε ποια οργανίδια του κυττάρου μπορεί να εντοπιςτεί DNA; (3μ)
γ) Ποια είναι θ ςθμαςία τθσ ςυμπλθρωματικότθτασ των βάςεων ςτο DNA; (4μ)
ΘΕΜΑ Δ:
Ζνα κφτταρο προςζλαβε με φαγοκυττάρωςθ ζναν ιό: (1) ςτθν χθμικι ςφςταςθ του οποίου μετζχει ζνα
μόριο νουκλεϊκοφ οξζοσ, πρωτεΐνεσ και λιπίδια. Ο ιόσ αφοφ εγκλωβίςτθκε: (2) ςε ζνα πεπτικό
κενοτόπιο, το οποίο ςυνενϊκθκε με ζνα λυςόςωμα, υπζςτθ τθν επίδραςθ ενηφμων: (3), ϊςτε, μεταξφ
άλλων, να προκφψουν μονομερι που χρθςιμοποιικθκαν αργότερα ςτθ ςφνκεςθ μιασ πρωτεΐνθσ του
πυρθνικοφ φακζλου (4). Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:

Ι. Πϊσ χαρακτθρίηονται τα ζνηυμα που ςυμμετείχαν ςτθ διάςπαςθ των μακρομορίων του ιοφ ςε
μονομερι; Πϊσ ονομάηεται ο γενικόσ χθμικόσ μθχανιςμόσ με τον οποίο γίνεται θ διάςπαςθ ενόσ
πολυμεροφσ ςε μονομερι. Να παρακζςετε μια ςχθματικι αναπαράςταςι του μθχανιςμοφ αυτοφ και να
εξθγιςετε αν κατά τθ διάςπαςθ των πολυμερϊν παράγονται ι χρθςιμοποιοφνται μόρια νεροφ. (12μ)
ΙΙ. ε ποια κυτταρικι δομι αξιοποιικθκαν τα μονομερι που χρθςιμοποιικθκαν για τθ ςφνκεςθ τθσ
πρωτεΐνθσ του πυρθνικοφ φακζλου; Η κυτταρικι δομι που παριγαγε τθν πρωτεΐνθ του πυρθνικοφ
φακζλου, πικανότατα εντοπίηεται ελεφκερθ ςτο κυτταρόπλαςμα ι όχι. Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι
ςασ. (13μ)

Επιμζλεια : Καλαμάσ Γιϊργοσ, Βιολόγοσ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ:
ΘΔΜΑ Β:
Ι. α) Σμ οβνυ πμο πενζαάθθεζ ηα ηφηηανα ζημοξ ζζημφξ ηςκ μνβακζζιχκ είκαζ ημ ιεζμηοηηάνζμ
οβνυ.
α) Σα θςζθμθζπίδζα ειθακίγμοκ έκα ζδζαίηενμ παναηηδνζζηζηυ ζε ζπέζδ ιε ημ κενυ. Η ηεθαθή
ημο ιμνίμο ημοξ είκαζ οδνυθζθδ, εκχ ακηίεεηα δ μονά ημο ιμνίμο ημοξ είκαζ οδνυθμαδ. ηα
ηφηηανα, επεζδή ηαζ ημ ελςηενζηυ ηαζ ημ εζςηενζηυ ημοξ πενζαάθθμκ είκαζ οδαηζηυ, ηα
θςζθμθζπίδζα αοευνιδηα ζοβηνμημφκ δζπθμζηζαάδα. Οζ οδνυθζθεξ ηεθαθέξ ημοξ ζηνέθμκηαζ
πνμξ ημ οδαηζηυ ελςηοηηάνζμ ηαζ εκδμηοηηάνζμ πενζαάθθμκ, εκχ μζ οδνυθμαεξ μονέξ ημοξ
«ηνφαμκηαζ» ζημ εζςηενζηυ ηδξ δζπθμζηζαάδαξ. Η «επζεοιία» ημο οδνυθμαμο ιένμοξ ηςκ
θςζθμθζπζδίςκ κα απμθεφβεζ μπςζδήπμηε ημ κενυ ηάκεζ ηα ιυνζα αοηά κα έθημκηαζ ηαζ κα
πνμζεββίγμοκ ζηεκά ημ έκα ιε ημ άθθμ. Δπμιέκςξ, οπάνπμοκ ζζπονέξ έθλεζξ ιεηαλφ ηςκ
οδνυθζθςκ ηιδιάηςκ ηαζ ημ κενμφ ηαζ ηςκ οδνυθμαςκ ηιδιάηςκ ιεηαλφ ημοξ. Γδιζμονβείηαζ
έηζζ ιζα ζηαεενή δμιή.
β) Σμ οδαηζηυ πενζαάθθμκ είκαζ απαναίηδημ ζημ εζςηενζηυ εκυξ ηοηηάνμο δζυηζ ημ 80% ηςκ
ζοζηαηζηχκ ημο απμηεθείηαζ απυ κενυ. Οζ πενζζζυηενεξ απυ ηζξ πδιζηέξ μοζίεξ πμο
οπάνπμοκ ζημ εζςηενζηυ ημο ηοηηάνμο είκαζ εοδζάθοηεξ ζημ κενυ. Αοηυ ημοξ επζηνέπεζ κα
ιεηαηζκμφκηαζ απυ έκα ζδιείμ ζε άθθμ. Η ιεηαηίκδζή ημοξ δζεοημθφκεζ ηδκ επαθή
δζαθμνεηζηχκ μοζζχκ ηαζ αοηυ επζηνέπεζ ηδκ πναβιαημπμίδζδ ηςκ ακηζδνάζεςκ πμο
απαζημφκ μζ δζάθμνεξ δναζηδνζυηδηεξ ημο ηοηηάνμο. Σμ κενυ επίζδξ ζοιιεηέπεζ ηαζ ημ ίδζμ ζε
ηάπμζεξ αζμθμβζηέξ ακηζδνάζεζξ.
ΙΙ. α) Σα ιυνζα ημο DNA θένμοκ ηζξ πθδνμθμνίεξ βζα ημ ζφκμθμ ηςκ παναηηδνζζηζηχκ πμο
εηθνάγμκηαζ ζε έκα ηφηηανμ ηαζ, ηαη' επέηηαζδ, ζε έκακ μνβακζζιυ. Σμ ιυνζμ ημο DNA είκαζ
ζηακυ:
Να θένεζ ηζξ βεκεηζηέξ πθδνμθμνίεξ.
Να εθέβπεζ ιέζς αοηχκ ηάεε ηοηηανζηή δναζηδνζυηδηα.
Να ιεηααζαάγεζ ηζξ πθδνμθμνίεξ ακαθθμίςηεξ απυ βεκζά ζε βεκζά.
Να επζηνέπεζ ηδ δδιζμονβία βεκεηζηήξ πμζηζθμιμνθίαξ.
Η θεζημονβία ημο DNA ςξ βεκεηζημφ οθζημφ είκαζ δοκαηή, βζαηί ημ ιυνζμ αοηυ έπεζ ηζξ
παναηάης ζδζυηδηεξ:
α. Πανάβεζ αηνζαή ακηίβναθά ημο, έηζζ χζηε δ βεκεηζηή πθδνμθμνία ιεηααζαάγεηαζ
ακαθθμίςηδ

απυ

ηφηηανμ

Επιμζλεια : Καλαμάσ Γιϊργοσ, Βιολόγοσ

ζε

ηφηηανμ

ηαζ

απυ

βεκζά

ζε

βεκζά,

α. Πνμζδζμνίγεζ ηδκ παναβςβή ηςκ δζάθμνςκ εζδχκ RNA ηαζ, ιέζς αοηχκ, ηςκ
πνςηεσκχκ.

α) Σα μνβακίδζα ημο ηοηηάνμο ζηα μπμία ιπμνεί κα εκημπζζηεί DNA είκαζ μ πονήκαξ, ηα
ιζημπυκδνζα ηαζ μζ πθςνμπθάζηεξ.
β) Η ζοιπθδνςιαηζηυηδηα ηςκ αάζεςκ είκαζ πμθφ ζδιακηζηή βζα ημ αζμθμβζηυ νυθμ ημο DNA,
ηαεχξ πάνδ ζηδ ζοιπθδνςιαηζηυηδηα αοηή ημ ιυνζμ DNA ιπμνεί κα ακηζβνάθεηαζ ιε
αηνίαεζα, αθθά ηαζ κα αζηεί ημκ ηαηεοεοκηήνζμ νυθμ ημο ζε υθεξ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ημο
ηοηηάνμο.
ΘΔΜΑ Γ:
Ι. Σα έκγοια ημο θοζμζχιαημξ πμο ζοιιεηείπακ ζηδ δζάζπαζδ ηςκ ιαηνμιμνίςκ ημο ζμφ ζε
ιμκμιενή μκμιάγμκηαζ οδνμθοηζηά έκγοια. Ο βεκζηυξ πδιζηυξ ιδπακζζιυξ ιε ημκ μπμίμ
βίκεηαζ δ δζάζπαζδ εκυξ πμθοιενμφξ ζε ιμκμιενή μκμιάγεηαζ οδνυθοζδ. Μζα ζπδιαηζηή
ακαπανάζηαζή ημο ιδπακζζιμφ αοημφ είκαζ δ αηυθμοεδ:

Καηά ηδ δζάζπαζδ ηςκ πμθοιενχκ πνδζζιμπμζμφκηαζ ιυνζα κενμφ βζα ηδ δζάζπαζδ ηςκ
δεζιχκ.
ΙΙ. Σα ιμκμιενή πμο πνδζζιμπμζήεδηακ βζα ηδ ζφκεεζδ ηδξ πνςηεΐκδξ ημο πονδκζημφ
θαηέθμο, δδθαδή ηα αιζκμλέα, αλζμπμζήεδηακ ζηα νζαμζχιαηα, ζηα μπμία πναβιαημπμζείηαζ
δ πνςηεσκμζφκεεζδ. Σα νζαμζχιαηα πμο πανήβαβακ ηδκ πνςηεΐκδ ημο πονδκζημφ θαηέθμο,
πζεακυηαηα

εκημπίγμκηαζ

ζηδκ

ελςηενζηή

επζθάκεζα

ηςκ

ιειανακχκ

ημο

αδνμφ

εκδμπθαζιαηζημφ δζηηφμο. Έηζζ, ελαζθαθίγεηαζ υηζ δ ζοκηζεέιεκδ πνςηεΐκδ εα εζζέθεεζ ζημ
Επιμζλεια : Καλαμάσ Γιϊργοσ, Βιολόγοσ

εζςηενζηυ ηςκ αβςβχκ ημο αδνμφ εκδμπθαζιαηζημφ δζηηφμο. Δηεί εκδέπεηαζ κα οπμζηεί
ηνμπμπμζήζεζξ (π.π. πνμζεήηδ ζαηπάνςκ). Η ιεηαθμνά ηδξ

πνςηεΐκδξ απυ ημ

εκδμπθαζιαηζηυ δίηηομ πνμξ ημ ζφιπθεβια Golgi βίκεηαζ είηε ιέζς ηδξ θοζζηήξ ζφκδεζδξ
ηςκ ιειανακχκ ηςκ δφμ μνβακζδίςκ είηε ιε ηδ αμήεεζα ηοζηζδίςκ. ηδ δεφηενδ πενίπηςζδ,
πμο είκαζ ηαζ δ ζοκδεέζηενδ, μζ πνςηεΐκεξ πμο έπμοκ παναπεεί ζηα νζαμζχιαηα ημο αδνμφ
εκδμπθαζιαηζημφ

δζηηφμο

ζοβηεκηνχκμκηαζ

ηαζ

ηθείκμκηαζ

ζε

ηοζηίδζα,

ηα

μπμία

απμηυπημκηαζ απυ ημ αδνυ εκδμπθαζιαηζηυ δίηηομ ηαζ ζοβπςκεφμκηαζ ιε ηζξ ιειανάκεξ ημο
ζοιπθέβιαημξ Golgi. Δηεί οπμαάθθμκηαζ ζε ιζα ηεθζηή πδιζηή επελενβαζία (πνμζεήηδ ιδ
πνςηεσκζηχκ ιμνίςκ). Σεθζηά «παηεηάνμκηαζ» ηαζ πάθζ ζε ηοζηίδζα, ηα μπμία ιεηαθένμοκ ηζξ
πνςηεΐκεξ ζηδκ πθαζιαηζηή ιειανάκδ, υπμο εα πνδζζιμπμζδεμφκ.

Επιμζλεια : Καλαμάσ Γιϊργοσ, Βιολόγοσ

ΑΡΧΕΙΟ: GI_V_VIO_0_14905
ΘΕΜΑ Β:
Ι. Μεταξφ των διαφορετικϊν χθμικϊν δεςμϊν που ςυναντϊνται ςτα βιολογικά μακρομόρια
περιλαμβάνονται οι ομοιοπολικοί δεςμοί κακϊσ και άλλα είδθ δεςμϊν. Να απαντιςετε ςτισ
ερωτιςεισ:
α) Πϊσ ονομάηεται ο βαςικόσ χθμικόσ μθχανιςμόσ με τον οποίο ςυνδζονται τα μονομερι όταν
ςχθματίηουν ζνα πολυμερζσ; Ποιο είδοσ μορίου αφαιρείται κατά τθν αντίδραςθ των δφο μονομερϊν με
το μθχανιςμό που αναφζρατε; (4μ)
β) Για ποιο λόγο ο ομοιοπολικόσ δεςμόσ ζχει επικρατιςει ςτθ ςφνδεςθ των μονομερϊν ςε πολυμερι ςε
ςχζςθ με τα άλλα είδθ δεςμϊν. Ποια είναι γενικά θ ςθμαςία των άλλων ειδϊν δεςμϊν; (4μ)
γ) Εκτόσ από τον ομοιοπολικό δεςμό που ςυναντάται ςτο DNA, ποιο άλλο είδοσ δεςμοφ υπάρχει και
μεταξφ ποιων χθμικϊν ομάδων αναπτφςςεται; Ποια είναι θ ςθμαςία του δεςμοφ αυτοφ ςτο μόριο του
DNA; (4μ)
ΙΙ. Σα διαφορετικά είδθ νουκλεϊκϊν οξζων εντοπίηονται ςε ποικίλεσ περιοχζσ του κυττάρου, όπωσ ςτο
κυτταρόπλαςμα και ςε ςυγκεκριμζνα οργανίδια.
α) Ποιο/α είδοσ/θ νουκλεϊκϊν υπάρχουν ςτο κυτταρόπλαςμα ενόσ ευκαρυωτικοφ κυττάρου που
βρίςκεται ςτθ μεςόφαςθ; Να περιγράψετε ςυνοπτικά το βιολογικό ρόλο του κακενόσ από αυτά. (8μ)
β) Να ονομάςετε τα διαφορετικά οργανίδια και τισ δομζσ των ευκαρυωτικϊν κυττάρων, εξαιρουμζνου
του πυρινα, ςτα οποία υπάρχουν νουκλεϊκά οξζα. (5μ)
ΘΕΜΑ Δ:
Ι. Σα αντιςϊματα είναι εξειδικευμζνεσ αμυντικζσ πρωτεΐνεσ που εξουδετερϊνουν τα μικρόβια αφοφ
ςυνδεκοφν με αυτά. Όλα τα αντιςϊματα αποτελοφνται από 4 πολυπεπτιδικζσ αλυςίδεσ ανά δφο
όμοιεσ. Σα διαφορετικά αντιςϊματα που ζχουμε, είναι κατά βάςθ όμοια μεταξφ τουσ. Διαφζρουν
όμωσ ςτισ αλλθλουχίεσ των αμινοξζων που αποτελοφν τθν περιοχι ςφνδεςισ τουσ με τα μικρόβια.
Αξιοποιϊντασ τισ πλθροφορίεσ που ςασ παρζχει το ακόλουκο ςχιμα, να απαντιςετε ςτισ ακόλουκεσ
ερωτιςεισ:

α) Ποια επίπεδα οργάνωςθσ (δομισ) αναμζνετε να υπάρχουν ςτο μόριο των αντιςωμάτων; Να
αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. (6μ)
β) Μελετϊντασ το ςχιμα, ςτο οποίο εικονίηονται δφο διαφορετικά μικρόβια, που ζχουν ςυνδεκεί με τα
ειδικά, γι’ αυτά, αντιςϊματα, να εξθγιςετε για ποιο λόγο είναι αναγκαίο οι περιοχζσ των αντιςωμάτων
που ςυνδζονται με τα μικρόβια, να ζχουν διαφορετικι αλλθλουχία αμινοξζων, ςε κακζνα από τα
αντιςϊματα αυτά. (6μ)
II. Σα αντιςϊματα εκκρίνονται από τα Β λεμφοκφτταρα ςτο αίμα και τθ λζμφο, με ςτόχο να ςυνδεκοφν
με το μικρόβιο για το οποίο παράχκθκαν, προκειμζνου να το εξουδετερϊςουν. Να περιγράψετε τθ
διαδρομι που κα ακολουκιςουν οι πολυπεπτιδικζσ αλυςίδεσ ενόσ αντιςϊματοσ, από τθ ςτιγμι τθσ
παραγωγισ τουσ ζωσ τθ ςτιγμι που κα εκκρικοφν ωσ ζτοιμο αντίςωμα από το κφτταρο. τθ διαδρομι να
ςυμπεριλάβετε όλεσ τισ κυτταρικζσ δομζσ και τα κυτταρικά οργανίδια που ςυμμετζχουν ςτθν
ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία. (13μ)
Επιμζλεια : Καλαμάσ Γιϊργοσ, Βιολόγοσ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ:
ΘΔΜΑ Β:
Ι. α) Σα ιμκμιενή ηςκ ιαηνμιμνίςκ ζοκδέμκηαζ ιεηαλφ ημοξ ιε ημκ ίδζμ πάκημηε ααζζηυ
πδιζηυ ιδπακζζιυ, πμο μκμιάγεηαζ ζοιπφηκςζδ. Καηά ηδ ζοιπφηκςζδ ημ έκα ιμκμιενέξ
πάκεζ έκα άημιμ οδνμβυκμο (Η), εκχ ημ άθθμ ιζα οδνμλοθμιάδα (ΟΗ). Αθαζνείηαζ δδθαδή
ηεθζηά έκα ιυνζμ κενμφ ηαζ ηα δφμ ιμκμιενή ζοκδέμκηαζ ιε μιμζμπμθζηυ δεζιυ.
α) Σμ βεβμκυξ υηζ έπεζ επζηναηήζεζ μ μιμζμπμθζηυξ δεζιυξ βζα ηδ ζφκδεζδ ηςκ ιμκμιενχκ ζε
πμθοιενή δεκ είκαζ ηοπαίμ. Ο δεζιυξ αοηυξ είκαζ μ πζμ δζαδεδμιέκμξ δεζιυξ ζηδκ έιαζα φθδ,
θυβς ηδξ ζηαεενυηδηάξ ημο. ε μνζζιέκα ιαηνμιυνζα ζοκακηχκηαζ επίζδξ ηαζ άθθμζ δεζιμί
μζ μπμίμζ δεκ είκαζ μιμζμπμθζημί. Σέημζμζ είκαζ μζ δεζιμί οδνμβυκμο, μζ δοκάιεζξ Van der
Waals ηαζ μζ οδνυθμαμζ δεζιμί. Οζ δεζιμί αοημί, παν' υθμ πμο δε ζοιιεηέπμοκ ζηδ
ζοκέκςζδ ηςκ ιμκμιενχκ, παίγμοκ, υπςξ εα δμφιε ζηδ ζοκέπεζα, ζδιακηζηυ νυθμ ζηδκ
ηεθζηή δζαιυνθςζδ ηςκ ιαηνμιμνίςκ.
β) ημ DNA εηηυξ απυ ημκ μιμζμπμθζηυ δεζιυ πμο ζοκακηάηαζ ζηδ ζφκδεζδ ηςκ
κμοηθεμηζδίςκ, οπάνπμοκ ηαζ δεζιμί οδνμβυκμο πμο ακαπηφζζμκηαζ ιεηαλφ ηςκ
ζοιπθδνςιαηζηχκ αγςημφπςκ αάζεςκ. Η δδιζμονβία ηςκ δεζιχκ οδνμβυκμο ζημ DNA
ελαζθαθίγεζ ηδ ζοβηνυηδζδ ηδξ δίηθςκδξ αθοζίδαξ ηαζ δζαζθαθίγεζ ημ γεοβάνςια ηςκ
ζοιπθδνςιαηζηχκ αγςημφπςκ αάζεςκ, ζοκεζζθένμκηαξ ζηδκ αηνίαεζα ηδξ ακηζβναθήξ ηαζ
ηδξ ιεηαβναθήξ.
ΙΙ. α) ημ ηοηηανυπθαζια εκυξ εοηανοςηζημφ ηοηηάνμο πμο ανίζηεηαζ ζηδ ιεζυθαζδ
ζοκακηχκηαζ ιυνζα mRNA, rRNA ηαζ tRNA. Ο αζμθμβζηυξ νυθμξ ηαεεκυξ απυ ηα ιυνζα RNA
είκαζ μ ελήξ: ηα ιυνζα mRNA είκαζ οπεφεοκα βζα ηδ ιεηαθμνά ηδξ βεκεηζηήξ πθδνμθμνίαξ απυ
ημ DNA ζηα νζαμζχιαηα βζα ηδ ζφκεεζδ πνςηεσκχκ, ηα ιυνζα tRNA ιεηαθένμοκ ηα αιζκμλέα
ζηα νζαμζχιαηα βζα ηδ ζφκεεζδ ηςκ πνςηεσκχκ, ηα ιυνζα rRNA απμηεθμφκ ζοζηαηζηυ ηςκ
νζαμζςιάηςκ ιαγί ιε ηάπμζεξ νζαμζςιζηέξ πνςηεΐκεξ.
α) Σα μνβακίδζα ηςκ εοηανοςηζηχκ ηοηηάνςκ ζηα μπμία οπάνπμοκ ιυνζα DNA ηαζ RNA,
πένακ ημο πονήκα, είκαζ ηα ιζημπυκδνζα ηαζ μζ πθςνμπθάζηεξ. Oζ ηοηηανζηέξ δμιέξ ζηζξ
μπμίεξ οπάνπεζ DNA είκαζ μζ πονδκίζημζ. Οζ ηοηηανζηέξ δμιέξ ζηζξ μπμίεξ οπάνπεζ RNA είκαζ
ηα νζαμζχιαηα.
ΘΔΜΑ Γ:
Ι. α) ημ ιυνζμ ηςκ ακηζζςιάηςκ ακαιέκεηαζ κα οπάνπμοκ ηαζ ηα ηέζζενα επίπεδα
δζαιυνθςζδξ. Σμ ακχηενμ επίπεδμ δζαιυνθςζδξ ηςκ ακηζζςιάηςκ είκαζ δ ηεηανημηαβήξ
Επιμζλεια : Καλαμάσ Γιϊργοσ, Βιολόγοσ

δζαιυνθςζδ, δζυηζ ηα ακηζζχιαηα απμηεθμφκηαζ απυ πενζζζυηενεξ ηςκ ιία πμθοπεπηζδζηέξ
αθοζίδεξ (4 ζοκμθζηά) ηαζ δ ηεηανημηαβήξ δζαιυνθςζδ είκαζ μ ζοκδοαζιυξ ηςκ επζιένμοξ
πμθοπεπηζδζηχκ αθοζίδςκ ζε έκα εκζαίμ πνςηεσκζηυ ιυνζμ.
α) Οζ πενζμπέξ ηςκ ακηζζςιάηςκ πμο ζοκδέμκηαζ ιε ηα ιζηνυαζα εα πνέπεζ κα πμζηίθμοκ,
χζηε κα οπάνπεζ δοκαηυηδηα ζφκδεζδξ ιε ιζηνυαζα δζαθμνεηζηήξ δζαιυνθςζδξ. Γζα ημ θυβς
αοηυ, ηα ακηζζχιαηα ζηδκ πενζμπή πμο ζοκδέεηαζ ιε ηα ιζηνυαζα έπμοκ δζαθμνεηζηή
αθθδθμοπία αιζκμλέςκ. Όηακ δ ζεζνά ηςκ αιζκμλέςκ είκαζ δζαθμνεηζηή, δ δοκαηυηδηα κα
ζπδιαηζζημφκ δεζιμί ακάιεζα ζηζξ πθεονζηέξ μιάδεξ αιζκμλέςκ ανίζηεηαζ ζε δζαθμνεηζηά
ζδιεία ηδξ πεπηζδζηήξ αθοζίδαξ. Αοηυ μδδβεί ζε δζαθμνεηζηή ακαδίπθςζδ ημο ιμνίμο, πμο
ζοκεπάβεηαζ δζαθμνεηζηή δεοηενμηαβή ηαζ ηνζημηαβή δμιή, επμιέκςξ ζε δζαθμνεηζηή
δζαιυνθςζδ ζημ πχνμ.
II. Η δζαδνμιή πμο εα αημθμοεήζμοκ μζ πμθοπεπηζδζηέξ αθοζίδεξ εκυξ ακηζζχιαημξ, απυ ηδ
ζηζβιή ηδξ παναβςβήξ ημοξ έςξ ηδ ζηζβιή πμο εα εηηνζεμφκ ςξ έημζιμ ακηίζςια απυ ημ
ηφηηανμ είκαζ δ αηυθμοεδ. Ανπζηά, ζηα νζαμζχιαηα βίκεηαζ δ πνςηεσκμζφκεεζδ. ηδ ζοκέπεζα
μζ ηέζζενζξ πμθοπεπηζδζηέξ αθοζίδεξ πμο ζοκηίεεκηαζ εζζένπμκηαζ ζημ εζςηενζηυ ηςκ
αβςβχκ ημο αδνμφ εκδμπθαζιαηζημφ δζηηφμο. Δηεί εκδέπεηαζ κα οπμζημφκ ηνμπμπμζήζεζξ
(π.π. πνμζεήηδ ζαηπάνςκ). Η ιεηαθμνά ηςκ πμθοπεπηζδζηχκ αθοζίδςκ απυ ημ
εκδμπθαζιαηζηυ δίηηομ πνμξ ημ ζφιπθεβια Golgi βίκεηαζ είηε ιέζς ηδξ θοζζηήξ ζφκδεζδξ
ηςκ ιειανακχκ ηςκ δφμ μνβακζδίςκ είηε ιε ηδ αμήεεζα ηοζηζδίςκ. ηδ δεφηενδ πενίπηςζδ,
πμο είκαζ ηαζ δ ζοκδεέζηενδ, μζ πμθοπεπηζδζηέξ αθοζίδεξ πμο έπμοκ παναπεεί ζηα
νζαμζχιαηα ημο αδνμφ εκδμπθαζιαηζημφ δζηηφμο ζοβηεκηνχκμκηαζ ηαζ ηθείκμκηαζ ζε
ηοζηίδζα, ηα μπμία απμηυπημκηαζ απυ ημ αδνυ εκδμπθαζιαηζηυ δίηηομ ηαζ ζοβπςκεφμκηαζ ιε
ηζξ ιειανάκεξ ημο ζοιπθέβιαημξ Golgi. Δηεί οπμαάθθμκηαζ ζε ιζα ηεθζηή πδιζηή επελενβαζία
(πνμζεήηδ ιδ πνςηεσκζηχκ ιμνίςκ). Σεθζηά «παηεηάνμκηαζ» ηαζ πάθζ ζε ηοζηίδζα. Σα
ηοζηίδζα αοηά επεζδή πενζέπμοκ πνςηεΐκεξ, πμο πνυηεζηαζ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ζε άθθα
ζδιεία ημο μνβακζζιμφ, ελάβμκηαζ ιε ηδ δζαδζηαζία ηδξ ελςηφηηςζδξ. Ακαθοηζηυηενα, ηα
ηοζηίδζα πνμζεββίγμοκ ηδκ πθαζιαηζηή ιειανάκδ ηαζ πενζαάθθμκηαζ απυ αοηήκ. ηδ ζοκέπεζα
δ ιειανάκδ πενζζθίββεηαζ ζημ ζοβηεηνζιέκμ ζδιείμ ηαζ απεθεοεενχκεζ πνμξ ηδκ ελςηενζηή
πθεονά ημο ηοηηάνμο ηζξ πνςηεΐκεξ.

Επιμζλεια : Καλαμάσ Γιϊργοσ, Βιολόγοσ

ΑΡΧΕΙΟ: GI_V_VIO_0_14907
ΘΕΜΑ Β:
Ι. το εςωτερικό του ευκαρυωτικοφ κυττάρου υπάρχει μια ςειρά μεμβρανωδϊν οργανιδίων τα οποία
ςυνδζονται μεταξφ τουσ αποτελϊντασ ζνα ενιαίο δομικά και λειτουργικά ςφςτθμα. Να απαντιςετε
ςτισ ερωτιςεισ:
α) Πϊσ ονομάηεται το ςφςτθμα αυτό; Από ποια οργανίδια αποτελείται; (6μ)
β) Πϊσ ονομάηεται το οργανίδιο του ςυςτιματοσ αυτοφ που είναι επιφορτιςμζνο με τθν αποτοξίνωςθ
του οργανιςμοφ μασ από το οινόπνευμα; Ποιόν άλλο βιολογικό ρόλο ζχει το οργανίδιο αυτό ςτθ ηωι του
κυττάρου; (2μ)
γ) Πϊσ ονομάηεται το οργανίδιο του ςυςτιματοσ ςτο οποίο γίνεται «πακετάριςμα» των πρωτεϊνϊν πριν
από τθν εξαγωγι τουσ από το κφτταρο; Ποια είναι θ μορφι του οργανιδίου αυτοφ, από τι είδουσ
μεμβράνθ αποτελείται; (4μ)
ΙΙ. Οι υδατάνκρακεσ αποτελοφν μια πολφμορφθ κατθγορία χθμικϊν ενϊςεων με ποικίλουσ
βιολογικοφσ ρόλουσ.
α) ε ποιεσ κατθγορίεσ διακρίνονται οι υδατάνκρακεσ; Να παρακζςετε από ζνα ςυγκεκριμζνο
παράδειγμα για κάκε κατθγορία. (6μ)
β) Να ονομάςετε τουσ υδατάνκρακεσ που, ενϊ ςυναντϊνται ςε βιολογικά πολυμερι δεν είναι μονομερι
τουσ. ε ποιο είδοσ πολυμεροφσ ςυναντοφμε τον κακζνα από αυτοφσ; (4μ)
γ) Οι υδατάνκρακεσ μποροφν να ςυνδεκοφν με διάφορα είδθ μακρομορίων, ϊςτε να αποτελζςουν μαηί
τουσ ςυνκετότερα μόρια. Να ονομάςετε δφο κατθγορίεσ τζτοιων ςφνκετων μορίων και να προςδιορίςτε
τθν περιοχι του κυττάρου ςτθν οποία εντοπίηονται. (3μ)
ΘΕΜΑ Δ: Σοποκετοφμε το κφτταρο Α ςε ζνα υδατικό διάλυμα που περιζχει τθν χρωςτικι Χ και το
κφτταρο Β, που ζχει ςτο εςωτερικό του μεγάλθ ςυγκζντρωςθ τθσ χρωςτικισ Τ, ςε ζνα δοχείο με
αποςταγμζνο νερό. Μετά από λίγο διαπιςτϊνουμε ότι οι ςυγκεντρϊςεισ τθσ χρωςτικισ Χ, μζςα και
ζξω από το κφτταρο Α ζχουν εξιςωκεί και ότι δεν αλλάηουν όςοσ χρόνοσ και αν περάςει. Αντίκετα το
κφτταρο Β διογκϊνεται, ενϊ το νερό εντόσ του οποίου βρίςκεται δεν χρωματίηεται. Να απαντιςετε
ςτισ ερωτιςεισ:

Ι. Ποιοσ είναι ο πικανόσ τρόποσ μεταφοράσ τθσ χρωςτικισ ςτο κφτταρο Α; Να αιτιολογιςετε τθν
απάντθςι ςασ. (12μ)
ΙΙ. Ποιοσ τρόποσ μεταφοράσ ευκφνεται για τθ διόγκωςθ του κυττάρου Β; Για ποιο λόγο θ διόγκωςθ του
κυττάρου δεν ακολουκικθκε από διάρρθξι του; Να αιτιολογιςετε τισ απαντιςεισ ςασ. (13μ)

Επιμζλεια : Καλαμάσ Γιϊργοσ, Βιολόγοσ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ:
ΘΔΜΑ Β:
Ι. α) Οζ ιειανάκεξ ημο ηοηηάνμο ζοβηνμημφκ έκα εκζαίμ δμιζηά ηαζ θεζημονβζηά ζφκμθμ, ημ
εκδμιειανακζηυ ζφζηδια. Σμ ζφζηδια αοηυ πενζθαιαάκεζ ηα αηυθμοεα μνβακίδζα:
εκδμπθαζιαηζηυ δίηηομ, ζφιπθεβια Golgi, θοζμζχιαηα, οπενμλεζδζμζχιαηα ηαζ ηεκμηυπζα.
α) Σμ μνβακίδζμ ημο ζοζηήιαημξ αοημφ πμο είκαζ επζθμνηζζιέκμ ιε ηδκ απμημλίκςζδ ημο
μνβακζζιμφ ιαξ απυ ημ μζκυπκεοια είκαζ ημ οπενμλεζδζυζςια, ζημ μπμίμ βίκεηαζ δ
ιεηαηνμπή ημο μζκμπκεφιαημξ ζε αηεηαθδεΰδδ. Μζα άθθδ πμθφ ζδιακηζηή πνμζθμνά ηςκ
οπενμλεζδζμζςιάηςκ βζα ηδ γςή ημο ηοηηάνμο, ηαζ ηαη' επέηηαζδ ημο μνβακζζιμφ, είκαζ ηαζ δ
ιεηαηνμπή ημο οπενμλεζδίμο ημο οδνμβυκμο (Η202) ζε μλοβυκμ ηαζ κενυ. Η ιεηαηνμπή αοηή
είκαζ ακαβηαία, βζαηί ημ οπενμλείδζμ ημο οδνμβυκμο πμο πανάβεηαζ ηαηά ηζξ ακηζδνάζεζξ
ιεηααμθζζιμφ είκαζ ζδζαίηενα ημλζηυ.
β) Σμ μνβακίδζμ ημο ζοζηήιαημξ ζημ μπμίμ βίκεηαζ «παηεηάνζζια» ηςκ πνςηεσκχκ πνζκ απυ
ηδκ ελαβςβή ημοξ απυ ημ ηφηηανμ είκαζ ημ ζφιπθεβια Golgi, ημ πμίμ απμηεθείηαζ απυ μιάδεξ
πανάθθδθςκ πεπθαηοζιέκςκ ζάηςκ απυ ζημζπεζχδδ ιειανάκδ.
ΙΙ. α) Οζ οδαηάκεναηεξ δζαηνίκμκηαζ ζε ιμκμζαηπανίηεξ, δζζαηπανίηεξ ηαζ πμθοζαηπανίηεξ.
Έκαξ ιμκμζαηπανίηδξ είκαζ δ νζαυγδ (πεκηυγδ) πμο ζοκακηάηαζ ζηα κμοηθεμηίδζα ημο RNA.
Έκαξ δζζαηπανίηδξ είκαζ δ θαηηυγδ πμο είκαζ ημ ζάηπανμ ημο βάθαηημξ. Έκαξ
πμθοζαηπανίηδξ είκαζ ημ βθοημβυκμ πμο οπάνπεζ ζηα γςζηά ηφηηανα ηαζ ζηα ηφηηανα ηςκ
ιοηήηςκ ςξ απμηαιζεοηζηή μοζία.
α) Οζ οδαηάκεναηεξ πμο, εκχ ζοκακηχκηαζ ζε αζμθμβζηά πμθοιενή δεκ είκαζ ιμκμιενή ημοξ
είκαζ μζ πεκηυγεξ νζαυγδ ηαζ δεζμλονζαυγδ πμο ζοιιεηέπμοκ ζηδ ζφκεεζδ ημο RNA ηαζ DNA
ακηίζημζπα.
β) Οζ οδαηάκεναηεξ ιπμνμφκ κα ζοκδεεμφκ ιε δζάθμνα είδδ ιαηνμιμνίςκ, χζηε κα
απμηεθέζμοκ ιαγί ημοξ ζοκεεηυηενα ιυνζα. οπκά, πνςηεΐκεξ αθθά ηαζ θζπίδζα ηδξ
πθαζιαηζηήξ ιειανάκδξ ειθακίγμκηαζ ζοκδεδειέκα ιε οδαηάκεναηεξ (ζάηπανα).Σα ζφκεεηα
αοηά ιυνζα μκμιάγμκηαζ βθοημπνςηεΐκεξ ή βθοημθζπίδζα, ακηίζημζπα.
ΘΔΜΑ Γ:
Ι. Ο πζεακυξ ηνυπμξ ιεηαθμνάξ ηδξ πνςζηζηήξ ζημ ηφηηανμ Α είκαζ δ δζάποζδ. Με ημκ υνμ
δζάποζδ, βεκζηά, παναηηδνίγμοιε ηδκ ηάζδ ηςκ ιμνίςκ κα δζαζπείνμκηαζ απυ ηζξ πενζμπέξ
ορδθήξ ζοβηέκηνςζδξ πνμξ ηζξ πενζμπέξ παιδθήξ ζοβηέκηνςζδξ, υπςξ ζοιααίκεζ ηαζ ιε ηδ
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πνςζηζηή Υ ζημ ηφηηανμ Α. Η δζάποζδ αέααζα ηδξ πνςζηζηήξ πνμτπμεέηεζ υηζ δ πνςζηζηή
ιπμνεί κα δζαπενάζεζ ηδ ιειανάκδ.
ΙΙ. Ο ηνυπμξ ιεηαθμνάξ πμο εοεφκεηαζ βζα ηδ δζυβηςζδ ημο ηοηηάνμο Β είκαζ δ χζιςζδ.
Δίκαζ ιζα εζδζηή πενίπηςζδ δζάποζδξ ιμνίςκ κενμφ ιέζς ιζαξ διζπεναηήξ ιειανάκδξ. Δίκαζ
ζδζαίηενα ζδιακηζηή δζαδζηαζία βζα ηδ γςή ηαζ ηδ θεζημονβζηυηδηα ημο ηοηηάνμο, βζαηί δ
πθαζιαηζηή ιειανάκδ, εκχ επζηνέπεζ ηδ δζέθεοζδ ιμνίςκ κενμφ, πενζμνίγεζ ή ειπμδίγεζ
μθμηθδνςηζηά ηδ δζέθεοζδ μοζζχκ πμο έπμοκ ιεβάθμ ιέβεεμξ, υπςξ θαίκεηαζ κα είκαζ δ
πνςζηζηή Τ. Έηζζ, επεζδή δ εκδμηοηηανζηή ζοβηέκηνςζδ ιζαξ μοζίαξ είκαζ ιεβαθφηενδ απυ
ηδκ ελςηοηηανζηή, βζα κα επέθεεζ ζζμννμπία, εζζένπεηαζ κενυ ζημ ηφηηανμ. Η δζυβηςζδ ημο
ηοηηάνμο δεκ αημθμοεήεδηε απυ δζάννδλή ημο, δζυηζ υπςξ θαίκεηαζ ημ ηφηηανμ πενζαάθθεηαζ
απυ ηοηηανζηυ ημίπςια. Σμ ηοηηανζηυ ημίπςια είκαζ ζοιπαβέξ ηαζ ζηακυ κα ακείζηαηαζ ζε
ζζπονέξ πζέζεζξ. Πνμζηαηεφεζ έηζζ ημ θοηζηυ ηφηηανμ απυ δζάννδλδ, υηακ ανίζηεηαζ ζε
οπμημκζηυ πενζαάθθμκ.
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ΑΡΧΕΙΟ: GI_V_VIO_0_14908
ΘΕΜΑ Β:
Ι. Οι πολυςακχαρίτεσ αποτελοφν μια πολφ διαδεδομζνθ ομάδα μακρομορίων ςτα ηωικά και φυτικά
κφτταρα. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:
α) Ποιοι είναι οι κφριοι πολυςακχαρίτεσ και ποιο είναι το κοινό δομικό τουσ μονομερζσ; (4μ)
β) Ποιοσ από τουσ πολυςακχαρίτεσ του α. ερωτιματοσ αποτελεί αποκθκευτικι ουςία για τουσ φυτικοφσ
οργανιςμοφσ, ποιοσ αποτελεί αποκθκευτικι ουςία για τουσ ηωικοφσ οργανιςμοφσ; (2μ).
γ) Ποιοσ από τουσ πολυςακχαρίτεσ του α. ερωτιματοσ αποτελεί δομικό ςυςτατικό του φυτικοφ
κυττάρου; ε ποια κυτταρικι δομι του φυτικοφ κυττάρου εντοπίηεται; Ποιοσ είναι ο βιολογικόσ ρόλοσ
τθσ δομισ αυτισ; (6μ)
ΙΙ. Σο μόριο του DNA φζρει τισ πλθροφορίεσ που κακορίηουν το ςφνολο ςχεδόν των χαρακτθριςτικϊν
των οργανιςμϊν. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:
α) ε ποια ςθμεία ενόσ ευκαρυωτικοφ κυττάρου που βρίςκεται ςτθ μεςόφαςθ, μποροφμε να
εντοπίςουμε μόρια DNA; (6μ)
β) Να περιγράψετε τα βαςικά χαρακτθριςτικά του μοντζλου τθσ διπλισ ζλικασ. (7μ)
ΘΕΜΑ Δ:
Μεταξφ των ιδιοτιτων των καρκινικϊν κυττάρων είναι θ απϊλεια του ελζγχου του πολλαπλαςιαςμοφ
τουσ. Αυτό οδθγεί ςε ανεξζλεγκτο πολλαπλαςιαςμό και ςυνεπϊσ ςτθ δθμιουργία όγκων. Μεταξφ των
ουςιϊν που ζχουν χρθςιμοποιθκεί ωσ αντικαρκινικά φάρμακα, περιλαμβάνεται θ βινβλαςτίνθ θ
οποία αναςτζλλει τθ δθμιουργία των μικροςωλθνίςκων. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:
Ι. Σι είναι οι μικροςωλθνίςκοι; Πϊσ ονομάηεται το πλζγμα το οποίο ςυγκροτοφν οι μικροςωλθνίςκοι, μαηί
με άλλεσ δομζσ, ςτο εςωτερικό του κυττάρου; Ποια είναι θ ςθμαςία του πλζγματοσ αυτοφ; (12μ)
ΙΙ. Ποια είναι θ ςθμαςία των μικροςωλθνίςκων ςτθ διεξαγωγι τθσ μίτωςθσ; Να διατυπϊςετε μια
υπόκεςθ για το πϊσ θ αναςτολι τθσ δθμιουργίασ των μικροςωλθνίςκων ςτα καρκινικά κφτταρα, μπορεί
να ςυμβάλλει ςτθν αντιμετϊπιςθ του καρκίνου. (13μ)

Επιμζλεια : Καλαμάσ Γιϊργοσ, Βιολόγοσ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ:
ΘΔΜΑ Β:
Ι. α) Οζ ηφνζμζ πμθοζαηπανίηεξ είκαζ δ ηοηηανίκδ, ημ άιοθμ ηαζ ημ βθοημβυκμ. Οζ ηνεζξ αοημί
πμθοζαηπανίηεξ μζημδμιμφκηαζ απυ ημ ίδζμ ιμκμιενέξ, ημ ιυνζμ ηδξ βθοηυγδξ.
α) Σμ άιοθμ απμηεθεί απμεδηεοηζηή μοζία βζα ημοξ θοηζημφξ μνβακζζιμφξ ηαζ ημ βθοημβυκμ
απμηεθεί απμεδηεοηζηή μοζία βζα ημοξ γςζημφξ μνβακζζιμφξ.
β) Η ηοηηανίκδ απμηεθεί δμιζηυ ζοζηαηζηυ ημο θοηζημφ ηοηηάνμο. οβηεηνζιέκα, είκαζ μ ηφνζμξ
πμθοζαηπανίηδξ ημο ηοηηανζημφ ημζπχιαημξ ηςκ θοηζηχκ ηοηηάνςκ. Σμ ηοηηανζηυ ημίπςια
είκαζ ζοιπαβέξ ηαζ ζηακυ κα ακείζηαηαζ ζε ζζπονέξ πζέζεζξ. Πνμζηαηεφεζ έηζζ ημ θοηζηυ
ηφηηανμ απυ δζάννδλδ, υηακ ανίζηεηαζ ζε οπμημκζηυ πενζαάθθμκ, ηαζ, επεζδή ημο πνμζδίδεζ
ακεεηηζηυηδηα ηαζ εθαζηζηυηδηα, πνμζθένεζ «ζηεθεηζηή» οπμζηήνζλδ ζε μθυηθδνμ ημ θοηυ.
ΙΙ. α) ε έκα εοηανοςηζηυ ηφηηανμ πμο ανίζηεηαζ ζηδ ιεζυθαζδ, ιπμνμφιε κα εκημπίζμοιε
ιυνζα DNA ζημκ πονήκα, ζηα ιζημπυκδνζα ηα ζημοξ πθςνμπθάζηεξ.
α) Σμ 1953 μζ Σ. Γμοάηζμκ ηαζ Φ. Κνζη πανμοζίαζακ έκα ιμκηέθμ βζα ηδ δμιή ημο DNA, πμο
μκμιάζηδηε ιμκηέθμ ηδξ δζπθήξ έθζηαξ. φιθςκα ιε ημ ιμκηέθμ αοηυ, ημ ιυνζμ ημο DNA έπεζ
ηα αηυθμοεα ααζζηά παναηηδνζζηζηά:
Απμηεθείηαζ απυ δφμ πμθοκμοηθεμηζδζηέξ αθοζίδεξ, ημοξ ηθχκμοξ, πμο ζπδιαηίγμοκ
δζπθή έθζηα.
Οζ αγςημφπεξ αάζεζξ ζε ηάεε ηθχκμ είκαζ ηάεεηεξ ζημκ ηφνζμ άλμκα ημο ιμνίμο ηαζ
πνμελέπμοκ πνμξ ημ εζςηενζηυ ημο.
Οζ δφμ ηθχκμζ ζοβηναημφκηαζ ιεηαλφ ημοξ ιε δεζιμφξ οδνμβυκμο, πμο ζπδιαηίγμκηαζ
ιεηαλφ ηςκ αγςημφπςκ αάζεχκ ημοξ. Σα γεοβάνζα ηςκ αγςημφπςκ αάζεςκ, ακάιεζα
ζηζξ μπμίεξ ιπμνμφκ κα ζπδιαηζζημφκ δεζιμί οδνμβυκμο, είκαζ ηαεμνζζιέκα: δ
αδεκίκδ ιε ηδ εοιίκδ ηαζ δ βμοακίκδ ιε ηδκ ηοημζίκδ. Αοηυ ζδιαίκεζ δδθαδή υηζ
απέκακηζ ζε ηάεε αδεκίκδ ανίζηεηαζ πάκημηε ιζα εοιίκδ ηαζ ακηίζηνμθα, εκχ απέκακηζ
ζε ηάεε βμοακίκδ ανίζηεηαζ ιζα ηοημζίκδ ηαζ ακηίζηνμθα. Οζ αάζεζξ αδεκίκδ / εοιίκδ
ηαζ βμοακίκδ / ηοημζίκδ, ιεηαλφ ηςκ μπμίςκ ζπδιαηίγμκηαζ δεζιμί οδνμβυκμο,
παναηηδνίγμκηαζ ςξ ζοιπθδνςιαηζηέξ. Μεηαλφ ηςκ αάζεςκ Α ηαζ Σ ζπδιαηίγμκηαζ δφμ
δεζιμί οδνμβυκμο, εκχ ιεηαλφ ηςκ αάζεςκ G ηαζ C ζπδιαηίγμκηαζ ηνεζξ.
ΘΔΜΑ Γ:
Ι. Οζ ιζηνμζςθδκίζημζ είκαζ έκαξ ηφπμξ ζκζδίςκ, πμο ιαγί ιε ηα ιζηνμσκίδζα, ηα ιαηνμσκίδζα ηαζ
ηα εκδζάιεζα ζκίδζα ζοβηνμημφκ ημκ ηοηηανζηυ ζηεθεηυ. Υάνδ ζημκ ηοηηανζηυ ζηεθεηυ, ηα
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ηφηηανα οπμζηδνίγμκηαζ ιδπακζηά. Μπμνμφκ έηζζ κα δζαηδνμφκ ημ ζπήια ημοξ, υπςξ
ιπμνμφκ ηαζ κα ημ ιεηααάθθμοκ. Υάνδ ζημκ ηοηηανζηυ ζηεθεηυ ηα μνβακίδζα ζοβηναημφκηαζ
ζηδ εέζδ ημοξ, αθθά ηαζ αμδεμφκηαζ ζηδκ ηίκδζδ ημοξ ζημ εζςηενζηυ ημο ηοηηάνμο. Σέθμξ μ
ηοηηανζηυξ ζηεθεηυξ αμδεά ηδκ ηίκδζδ ηαζ ημο ίδζμο ημο ηοηηάνμο, υηακ αοηυ είκαζ
απαναίηδημ.
ΙΙ. ηα γςζηά ηφηηανα μζ ιζηνμζςθδκίζημζ ζοιιεηέπμοκ ζημ ζπδιαηζζιυ ηδξ ιζηςηζηήξ
αηνάηημο ηαζ ημο ηεκηνμζςιαηίμο. Η ιζηςηζηή άηναηημξ ηαζ ημ ηεκηνμζςιάηζμ, ημ μπμίμ έπεζ
ηδ δοκαηυηδηα κα αοημδζπθαζζάγεηαζ, παίγμοκ ζδιακηζηυ νυθμ ζηδ δζαίνεζδ ηςκ γςζηχκ
ηοηηάνςκ. Καηά ηδ δζαίνεζδ ηςκ θοηζηχκ ηοηηάνςκ μζ ιζηνμζςθδκίζημζ ζοβηνμημφκ ημ
θναβιμπθάζηδ, μ μπμίμξ πνμζδζμνίγεζ ηδ εέζδ ηςκ εοβαηνζηχκ ηοηηανζηχκ ημζπςιάηςκ.
Η ακαζημθή ηδξ δδιζμονβίαξ ηςκ ιζηνμζςθδκίζηςκ ζηα ηανηζκζηά ηφηηανα εα είπε ςξ
απμηέθεζια κα ιδ ιπμνεί κα δμιδεεί ζςζηά μ ηοηηανζηυ ημοξ ζηεθεηυξ πνμηαθχκηαξ
θεζημονβζηά πνμαθήιαηα ζημ ηφηηανμ. Δπζπνμζεέηςξ, δε εα ιπμνεί κα δμιδεεί ημ
ηεκηνμζςιάηζμ, ημ μπμίμ απμηεθείηαζ απυ δφμ ηεκηνίθζα ηαζ ζοιαάθθεζ ζηδκ ηοηηανζηή
δζαίνεζδ, μπυηε εα επέθεεζ αδοκαιία ηοηηανζηήξ δζαίνεζδξ. Η δοζθεζημονβία ηςκ ηοηηανζηχκ
ηοηηάνςκ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ αδοκαιία ιζηςηζηήξ δζαίνεζδξ ιπμνεί κα ζοιαάθθεζ ζηδκ
ακηζιεηχπζζδ ημο ηανηίκμο.
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ΑΡΧΕΙΟ: GI_V_VIO_0_14909
ΘΕΜΑ Β:
Ι. Οι πολυςακχαρίτεσ αποτελοφν μια πολφ διαδεδομζνθ ομάδα μακρομορίων ςτα ηωικά και φυτικά
κφτταρα. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:
α) Ποιοι είναι οι κφριοι πολυςακχαρίτεσ και ποιο είναι το κοινό δομικό τουσ μονομερζσ; (4μ)
β) Ποιοσ από τουσ πολυςακχαρίτεσ του α. ερωτιματοσ αποτελεί αποκθκευτικι ουςία για τουσ φυτικοφσ
οργανιςμοφσ, ποιοσ αποτελεί αποκθκευτικι ουςία για τουσ ηωικοφσ οργανιςμοφσ; (2μ).
γ) Ποιοσ από τουσ πολυςακχαρίτεσ του α. ερωτιματοσ αποτελεί δομικό ςυςτατικό του φυτικοφ
κυττάρου; ε ποια κυτταρικι δομι του φυτικοφ κυττάρου εντοπίηεται; Ποιοσ είναι ο βιολογικόσ ρόλοσ
τθσ δομισ αυτισ; (6μ)
ΙΙ. Από τα 92 χθμικά ςτοιχεία που υπάρχουν ςτο φλοιό τθσ Γθσ, ο άνκρακασ, το υδρογόνο, το οξυγόνο
και το άηωτο, κυριαρχοφν ςτουσ ζμβιουσ οργανιςμοφσ, κακϊσ αποτελοφν το 96% του βάρουσ τουσ.
Ωςτόςο ςε μικρότερο ποςοςτό υπάρχουν και άλλα χθμικά ςτοιχεία, μεταξφ των οποίων και ο
φϊςφοροσ, που ενϊ είναι ςθμαντικά για τθ ηωι, δεν ξεπερνοφν το 4% του βάρουσ των οργανιςμϊν.
Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:
α) Ποια από τα 4 βαςικά χθμικά ςτοιχεία με τα οποία δομείται θ ηωι, ςυναντϊνται ςτουσ
πολυςακχαρίτεσ; (3μ)
β) ε ποια είδθ μονομερϊν ςυναντάται το άηωτο; Πϊσ ονομάηονται τα πολυμερι που ςυντίκενται από τα
μονομερι που αναφζρατε; (4μ)
γ) Αν ζνα μακρομόριο περιζχει φϊςφορο, τι είδουσ μακρομόριο μπορεί να είναι αυτό; Να αιτιολογιςετε
τθν απάντθςι ςασ. (6μ)
ΘΕΜΑ Δ:
ε μερικζσ από τισ εφαρμογζσ και τα πειράματα τθσ Μοριακισ Βιολογίασ χρθςιμοποιείται ζνα ζνηυμο
που ζχει απομονωκεί από ζνα βακτιριο (Thermophilus aquaticus), το οποίο ηει ςτισ κερμοπθγζσ ςτισ
οποίεσ θ κερμοκραςία του περιβάλλοντοσ φκάνει τουσ 80 οC. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:
Ι. ε ποια από τα διαφορετικά είδθ διαμορφϊςεων (δομϊν) μιασ ενηυμικισ πρωτεΐνθσ, οφείλεται θ
καταλυτικι δράςθ τθσ; Γιατί μασ προξενεί εντφπωςθ το γεγονόσ ότι το ζνηυμο που απομονϊκθκε από τον
Thermophilus aquaticus, διατθρεί τθν καταλυτικι δράςθ του, ακόμθ και ςτθ κερμοκραςία των 80 οC;
(12μ)
ΙΙ. Από τθν ανάλυςθ του DNA του βακτθρίου αυτοφ διαπιςτϊκθκε ότι περιζχει αυξθμζνο ποςοςτό G και
C ςε ςχζςθ με Α και Σ. Mε δεδομζνο ότι θ υψθλι κερμοκραςία προκαλεί κραφςθ των δεςμϊν
υδρογόνου, πϊσ μπορεί το εφρθμα αυτό να εξθγιςει τθν ικανότθτα του βακτθριδίου να επιβιϊνει ςε
υψθλζσ κερμοκραςίεσ, χωρίσ να καταςτρζφεται θ ςτερεοδιάταξθ του DNA του; (13μ)
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ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ:
ΘΔΜΑ Β:
Ι. α) Οζ ηφνζμζ πμθοζαηπανίηεξ είκαζ δ ηοηηανίκδ, ημ άιοθμ ηαζ ημ βθοημβυκμ. Οζ ηνεζξ αοημί
πμθοζαηπανίηεξ μζημδμιμφκηαζ απυ ημ ίδζμ ιμκμιενέξ, ημ ιυνζμ ηδξ βθοηυγδξ.
α) Σμ άιοθμ απμηεθεί απμεδηεοηζηή μοζία βζα ημοξ θοηζημφξ μνβακζζιμφξ ηαζ ημ βθοημβυκμ
απμηεθεί απμεδηεοηζηή μοζία βζα ημοξ γςζημφξ μνβακζζιμφξ.
β) Η ηοηηανίκδ απμηεθεί δμιζηυ ζοζηαηζηυ ημο θοηζημφ ηοηηάνμο. οβηεηνζιέκα, είκαζ μ ηφνζμξ
πμθοζαηπανίηδξ ημο ηοηηανζημφ ημζπχιαημξ ηςκ θοηζηχκ ηοηηάνςκ. Σμ ηοηηανζηυ ημίπςια
είκαζ ζοιπαβέξ ηαζ ζηακυ κα ακείζηαηαζ ζε ζζπονέξ πζέζεζξ. Πνμζηαηεφεζ έηζζ ημ θοηζηυ
ηφηηανμ απυ δζάννδλδ, υηακ ανίζηεηαζ ζε οπμημκζηυ πενζαάθθμκ, ηαζ, επεζδή ημο πνμζδίδεζ
ακεεηηζηυηδηα ηαζ εθαζηζηυηδηα, πνμζθένεζ «ζηεθεηζηή» οπμζηήνζλδ ζε μθυηθδνμ ημ θοηυ.
ΙΙ. α) Απυ ηα 4 ααζζηά πδιζηά ζημζπεία ιε ηα μπμία δμιείηαζ δ γςή, ζημοξ πμθοζαηπανίηεξ
ζοκακηχκηαζ μ άκεναηαξ, ημ οδνμβυκμ ηαζ ημ μλοβυκμ (C, H, O).
α) Σμ άγςημ ζοκακηάηαζ ζηζξ αγςημφπεξ αάζεζξ ηςκ κμοηθεμηζδίςκ ηαζ ζηδκ αιζκμιάδα ηςκ
αιζκμλέςκ. Σα κμοηθεμηίδζα είκαζ δμιζημί θίεμζ ηςκ κμοηθεσηχκ μλέςκ ηαζ ηα αιζκμλέα ηςκ
πνςηεσκχκ.
β) Ακ έκα ιαηνμιυνζμ πενζέπεζ θχζθμνμ, ιπμνεί κα είκαζ κμοηθεσηυ μλφ ή θςζθμθζπίδζμ. Σα
κμοηθεσηά μλέα απμηεθμφκηαζ απυ ιζα θςζθμνζηή μιάδα, ιζα πεκηυγδ ηαζ ιζα αγςημφπμ
αάζδ. Σα θςζθμθζπίδζα απμηεθμφκηαζ απυ έκα ιυνζμ βθοηενυθδξ ζοκδεδειέκμ ιε δφμ ιυνζα
θζπανχκ μλέςκ, έκα ιυνζμ θςζθμνζημφ μλέμξ ηαζ έκα ιζηνυηενμ πμθζηυ ιυνζμ.
ΘΔΜΑ Γ:
Ι. Η ηαηαθοηζηή δνάζδ ηςκ εκγφιςκ ηαεμνίγεηαζ απυ ηδκ ηνζημηαβή δμιή ημο πνςηεσκζημφ
ιμνίμο ημοξ ηαζ πάκεηαζ, υηακ δ δμιή αοηή, βζα ηάπμζμ θυβμ, πάρεζ κα οπάνπεζ. Μαξ πνμλεκεί
εκηφπςζδ ημ βεβμκυξ υηζ ημ έκγοιμ πμο απμιμκχεδηε απυ ημκ Thermophilus aquaticus,
δζαηδνεί ηδκ ηαηαθοηζηή δνάζδ ημο, αηυιδ ηαζ ζηδ εενιμηναζία ηςκ 80 μC, δζυηζ ηα έκγοια,
θυβς ηδξ πνςηεσκζηήξ ημοξ θφζδξ, υηακ εηηίεεκηαζ ζε αηναίεξ εενιμηναζίεξ ιεημοζζχκμκηαζ.
πάγμοκ δδθαδή μζ δεζιμί πμο έπμοκ ακαπηοπεεί ιεηαλφ ηςκ πθεονζηχκ μιάδςκ,
ηαηαζηνέθεηαζ δ ηνζζδζάζηαηδ δμιή ηδξ πνςηεΐκδξ ηαζ ημ έκγοιμ πάκεζ ηδ θεζημονβζηυηδηά
ημο.
ΙΙ. Σμ βεβμκυξ υηζ ημ ζοβηεηνζιέκμ ααηηήνζμ πενζέπεζ αολδιέκμ πμζμζηυ G ηαζ C ζε ζπέζδ ιε
Α ηαζ Σ ζδιαίκεζ υηζ ζημ βεκεηζηυ ημο οθζηυ θένεζ πενζζζυηενμοξ δεζιμφξ οδνμβυκμο ζε
Επιμζλεια : Καλαμάσ Γιϊργοσ, Βιολόγοσ

ζπέζδ ιε ιυνζα πμο έπμοκ πενζζζυηενεξ αδεκίκεξ ηαζ εοιίκεξ. Αοηυ μθείθεηαζ ζημ υηζ ιεηαλφ
ηςκ αάζεςκ Α ηαζ Σ ζπδιαηίγμκηαζ δφμ δεζιμί οδνμβυκμο, εκχ ιεηαλφ ηςκ αάζεςκ G ηαζ C
ζπδιαηίγμκηαζ ηνεζξ. Γεδμιέκμο θμζπυκ ημο ιεβάθμο ανζειμφ δεζιχκ οδνμβυκμο πμο έπεζ
ζημ βεκεηζηυ ημο οθζηυ, ηαείζηαηαζ πζμ δφζημθδ δ απμδζάηαλδ ημο DNA θυβς ηδξ αολδιέκδξ
εενιμηναζίαξ ηαζ ημ ααηηήνζμ ηαηαθένκεζ κα επζαζχκεζ ζε ορδθέξ εενιμηναζίεξ, πςνίξ κα
ηαηαζηνέθεηαζ δ ζηενεμδζάηαλδ ημο DNA ημο.

Επιμζλεια : Καλαμάσ Γιϊργοσ, Βιολόγοσ

ΑΡΧΕΙΟ: GI_V_VIO_0_14910
ΘΕΜΑ Β:
Ι. Μεταξφ των λειτουργιϊν που επιτελοφν οι διάφοροι τφποι ευκαρυωτικϊν κυττάρων
περιλαμβάνονται:
• Η πζψθ ςωματιδίων τροφισ.
• Η τροποποίθςθ πρωτεϊνϊν μετά τθν παραγωγι τουσ.
• Η εξουδετζρωςθ τοξικϊν ουςιϊν.
α) Να ονομάςετε δφο τουλάχιςτον οργανίδια ι κυτταρικζσ δομζσ που ςυμμετζχουν με οποιονδιποτε
τρόπο ςε κάκε μια από τισ αναφερόμενεσ λειτουργίεσ. (6μ)
β) Σι είναι το ενδομεμβρανικό ςφςτθμα; Ποια από τα οργανίδια που ςυμπεριλάβατε ςτθν προθγοφμενθ
απάντθςι ςασ αποτελοφν τμιμα του; (6μ)
ΙΙ. Σα φυτικά κφτταρα οριοκετοφνται από το περιβάλλον τουσ χάρθ ςτθν πλαςματικι μεμβράνθ και το
κυτταρικό τοίχωμά τουσ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:
α) Ποιο είναι το κφριο είδοσ μακρομορίων που ςυμμετζχει ςτθν καταςκευι κακεμιάσ από τισ δφο δομζσ;
(3μ)
β) Να ονομάςετε δφο λειτουργίεσ για τισ οποίεσ είναι υπεφκυνθ θ πλαςματικι μεμβράνθ. (4μ)
γ) Ποια είναι θ ςθμαςία του κυτταρικοφ τοιχϊματοσ για τα φυτικά κφτταρα και τουσ φυτικοφσ
οργανιςμοφσ γενικότερα; (6μ)
ΘΕΜΑ Δ:
Tα τρία δοχεία τθσ εικόνασ (Α, Β, Γ) παρουςιάηουν ερυκρά αιμοςφαίρια που ζχουν τοποκετθκεί μζςα
ςε 3 διαφορετικά υδατικά διαλφματα το κακζνα:
• το δοχείο Α τα ερυκρά αιμοςφαίρια διατθροφν το κανονικό ςχιμα και μζγεκόσ τουσ.
• το δοχείο Β τα ερυκρά αιμοςφαίρια ζχουν ςυρρικνωκεί, ενϊ
• το δοχείο Γ τα ερυκρά αιμοςφαίρια ζχουν διογκωκεί. Mε βάςθ τισ πλθροφορίεσ αυτζσ να
απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:

Ι. ε ποιο από τα διαλφματα θ ςυγκζντρωςθ των ιόντων είναι μεγαλφτερθ, μικρότερθ ι ίςθ με τθν
ςυγκζντρωςθ των ιόντων ςτο εςωτερικό του κυττάρου; Σι πρόκειται να ςυμβεί ςτα ερυκρά αιμοςφαίρια
του δοχείου Γ, αν ςυνεχίςει να δρα θ αιτία που προκάλεςε τθ διόγκωςι τουσ; Να αιτιολογιςετε τθν
απάντθςι ςασ. (12μ)
ΙΙ. τουσ αςκενείσ που δεν είναι ςε κζςθ να προςλάβουν νερό, χορθγείται ενδοφλζβια φυςιολογικόσ
ορόσ, ζνα δθλαδι υδατικό διάλυμα NaCl, που ενυδατϊνει τον οργανιςμό τουσ και του παρζχει τα
απαραίτθτα ιόντα Na και Cl. Αν θ ςυγκζντρωςθ του NaCl, ςτο εςωτερικό των ερυκρϊν αιμοςφαιρίων
είναι 0,90 w/v, ποια πιςτεφετε πωσ πρζπει να είναι θ ςυγκζντρωςθ του ίδιου άλατοσ ςτον ορό ο οποίοσ
χορθγείται ενδοφλζβια ςτουσ αςκενείσ; Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ λαμβάνοντασ υπόψθ ότι θ
φυςιολογικι λειτουργία του αίματοσ, μεταξφ άλλων, προχποκζτει τθ διατιρθςθ τθσ αιμοςφαιρίνθσ ςτο
εςωτερικό των ερυκρϊν αιμοςφαιρίων. (13μ)__
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ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ:
ΘΔΜΑ Β:
Ι. α) ηδκ πέρδ ηςκ ζςιαηζδίςκ ηδξ ηνμθήξ ζοιιεηέπμοκ ηα πεπηζηά ηεκμηυπζα, ζηα μπμία
ειπενζέπμκηαζ ηα ζςιαηίδζα, ηαζ ηα θοζμζχιαηα, πμο πενζέπμοκ οδνμθοηζηά έκγοια βζα ηδκ
απμζημδυιδζδ ηςκ ζςιαηζδίςκ. ηδκ ηνμπμπμίδζδ ηςκ πνςηεσκχκ ιεηά ηδκ παναβςβή ημοξ
ζοιιεηέπμοκ ημ αδνυ εκδμπθαζιαηζηυ δίηηομ, υπμο πνμζηίεεκηαζ ζηζξ πνςηεΐκεξ βζα
πανάδεζβια ζάηπανα, ηαζ ημ ζφιπθεβια Golgi, ζημ μπμίμ πνμζηίεεκηαζ ζηζξ πνςηεΐκεξ ιδ
πνςηεσκζηά ιυνζα. ηδκ ελμοδεηένςζδ ημλζηχκ μοζζχκ ζοιιεηέπμοκ ηα οπενμλεζδζμζχιαηα,
υπμο ιεηαηνέπεηαζ βζα πανάδεζβια ημ αθημυθ ζε αηεηαθδεΰδδ, ηαζ ημ ζφιπθεβια Golgi.
α) μζ ιειανάκεξ ημο ηοηηάνμο ζοβηνμημφκ έκα εκζαίμ δμιζηά ηαζ θεζημονβζηά ζφκμθμ, ημ
εκδμιειανακζηυ ζφζηδια. Σμ ζφζηδια αοηυ πενζθαιαάκεζ ηα αηυθμοεα μνβακίδζα:
εκδμπθαζιαηζηυ δίηηομ, ζφιπθεβια Golgi, θοζμζχιαηα, οπενμλεζδζμζχιαηα ηαζ ηεκμηυπζα,
εη ηςκ μπμίςκ ηα πενζζζυηενα ακαθένεδηακ ζημ α. ενχηδια.
ΙΙ. α) Η πθαζιαηζηή ιειανάκδ δμιείηαζ απυ ιζα δζπθμζημζαάδα θςζθμθζπζδίςκ, ζηδκ μπμία
οπάνπμοκ ηαζ ιυνζα πνςηεσκχκ ηαζ πμθδζηενυθδξ. Σμ ηοηηανζηυ ημίπςια δμιείηαζ απυ
πμθοζαηπανίηεξ, ιε ηονζυηενμ ηδκ ηοηηανίκδ.
α) Η πθαζιαηζηή ιειανάκδ, πένακ ημο νυθμο ηδξ ζηδκ μνζμεέηδζδ ημο ηοηηάνμο,
ζοιιεηέπμοκ ζε άθθεξ ηοηηανζηέξ θεζημονβίεξ, υπςξ είκαζ:
Ο έθεβπμξ ημο είδμοξ ηςκ μοζζχκ πμο εζζένπμκηαζ ή ελένπμκηαζ απυ ημ ηφηηανμ.
Η οπμδμπή ηαζ δ ενιδκεία ιδκοιάηςκ απυ ημ πενζαάθθμκ ημο ηοηηάνμο.
β) Σμ ηοηηανζηυ ημίπςια είκαζ ζοιπαβέξ ηαζ ζηακυ κα ακείζηαηαζ ζε ζζπονέξ πζέζεζξ.
Πνμζηαηεφεζ έηζζ ημ θοηζηυ ηφηηανμ απυ δζάννδλδ, υηακ ανίζηεηαζ ζε οπμημκζηυ πενζαάθθμκ,
ηαζ, επεζδή ημο πνμζδίδεζ ακεεηηζηυηδηα ηαζ εθαζηζηυηδηα, πνμζθένεζ «ζηεθεηζηή»
οπμζηήνζλδ ζε μθυηθδνμ ημ θοηυ.
ΘΔΜΑ Γ:
Ι. ημ δζάθοια Α δ ζοβηέκηνςζδ ηςκ ζυκηςκ είκαζ ίζδ ιε ηδκ ζοβηέκηνςζδ ηςκ ζυκηςκ ζημ
εζςηενζηυ ημο ηοηηάνμο, βζα αοηυ ηαζ ηα ηφηηανα δζαηδνμφκ ηδ θοζζμθμβζηή ημοξ ιμνθμθμβία,
ηαεχξ δ δζαηίκδζδ κενμφ είκαζ ζζμννμπδιέκδ. ημ δζάθοια Β δ ζοβηέκηνςζδ ηςκ ζυκηςκ
είκαζ ιεβαθφηενδ απυ ηδ ζοβηέκηνςζδ ηςκ ζυκηςκ ζημ εζςηενζηυ ημο ηοηηάνμο, βζα αοηυ,
θυβς ημο θαζκμιέκμο ηδξ χζιςζδξ, ημ κενυ ελένπεηαζ απυ ηα ηφηηανα ηαζ αοηά
ζοννζηκχκμκηαζ. ημ δζάθοια Γ δ ζοβηέκηνςζδ ηςκ ζυκηςκ είκαζ ιζηνυηενδ απυ
ζοβηέκηνςζδ ηςκ ζυκηςκ ζημ εζςηενζηυ ημο ηοηηάνμο, βζα αοηυ, θυβς ημο θαζκμιέκμο ηδξ
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χζιςζδξ, εζζένπεηαζ κενυ ζηα ηφηηανα ηαζ αοηά δζμβηχκμκηαζ. Ακ ζοκεπίζεζ κα δνα δ αζηία
πμο πνμηάθεζε ηδ δζυβηςζή ζηα ενοενά αζιμζθαίνζα ημο δμπείμο Γ, ηυηε εα αημθμοεήζεζ
δζάννδλή ημοξ, δζυηζ ζε ακηίεεζδ ιε ηα θοηζηά ηφηηανα δεκ πνμζηαηεφμκηαζ απυ ηοηηανζηυ
ημίπςια, ημ μπμίμ εα ηα πνμζηάηεοε απυ ηδ δζάννδλδ.
ΙΙ. Γεδμιέκμο υηζ δ ζοβηέκηνςζδ ημο NaCl ζημ εζςηενζηυ ηςκ ενοενχκ αζιμζθαζνίςκ είκαζ
0,90 w/v, δ ζοβηέκηνςζδ ημο ίδζμο άθαημξ ζημκ μνυ μ μπμίμξ πμνδβείηαζ εκδμθθέαζα ζημοξ
αζεεκείξ εα πνέπεζ κα είκαζ ηέημζα χζηε ηεθζηά δ ζοβηέκηνςζδ ημο NaCl ζημ αίια κα είκαζ ίζδ
ιε ηδκ εκδμηοηηανζηή ζοβηέκηνςζδ ημο άθαημξ. Δθυζμκ δ εκδμηοηηανζηή ηαζ δ ελςηοηηανζηή
ζοβηέκηνςζδ εα είκαζ ίδζα, δ ηίκδζδ ημο κενμφ απυ ηαζ πνμξ ηα ηφηηανα εα είκαζ
ζζμννμπδιέκδ. Ακ υιςξ δ ελςηοηηανζηή ζοβηέκηνςζδ ημο NaCl είκαζ ιεβαθφηενδ, ηυηε εα
ελένπεηαζ απυ ηα ηφηηανα κενυ ηαζ ηα ενοενά αζιμζθαίνζα εα ζοννζηκςεμφκ. Ακηζεέηςξ, ακ δ
εκδμηοηηανζηή ζοβηέκηνςζδ NaCl είκαζ ιεβαθφηενδ, ηυηε εα εζζένπεηαζ ζηα ηφηηανα κενυ, ηα
ενοενά αζιμζθαίνζα εα δζμβηςεμφκ ηαζ ηεθζηά εα δζαννδπεμφκ, ιε απμηέθεζια δ
αζιμζθαζνίκδ κα απεθεοεενςεεί ζημ πθάζια ημο αίιαημξ.
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ΑΡΧΕΙΟ: GI_V_VIO_0_16213
ΘΕΜΑ Β:
Ι. Μεταξφ των διαφορετικϊν ενηφμων που υπάρχουν ςτα ευκαρυωτικά κφτταρα περιλαμβάνεται θ
καταλάςθ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:
α) Ποιεσ κυτταρικζσ δομζσ είναι υπεφκυνεσ για τθν ςφνκεςθ των ενηφμων; (4μ)
β) Πϊσ εξθγείται ότι κάκε ζνηυμο είναι ικανό να καταλφει (δθλ. να επιταχφνει) μια ςυγκεκριμζνθ
αντίδραςθ; (4μ)
γ) ε ποιο κυτταρικό οργανίδιο εντοπίηεται θ καταλάςθ; Ποια είναι θ αντίδραςθ που καταλφει το
ςυγκεκριμζνο ζνηυμο; (4μ)
ΙΙ. Σα μιτοχόνδρια και οι χλωροπλάςτεσ είναι οργανίδια τα οποία είναι επιφορτιςμζνα με τθ
μετατροπι τθσ ενζργειασ που προςλαμβάνουν τα ευκαρυωτικά κφτταρα, ςε αξιοποιιςιμθ μορφι. Να
απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:
α) Για ποιο λόγο και τα δφο οργανίδια κεωρείται ότι απολαμβάνουν ζνα είδοσ γενετικισ αυτοδυναμίασ,
ζναντι του πυρινα του κυττάρου; (4μ)
β) Ποια βαςικι βιοχθμικι διαδικαςία γίνεται ςε κακζνα από τα οργανίδια αυτά; Ποια είναι θ μορφι με
τθν οποία ειςάγεται θ ενζργεια ςε κακζνα από αυτά; Ποια είναι θ μορφι ςτθν οποία μετατρζπεται θ
ενζργεια ςε κακζνα από αυτά; (9μ)
ΘΕΜΑ Δ:
Ι. τθν εικόνα παρουςιάηεται τμιμα ενόσ μακρομορίου. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:

α) Η εικόνα είναι πικανό να παρουςιάηει το τμιμα ενόσ πολυπεπτιδίου; Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι
ςασ. (4μ)
β) Πόςα μόρια νεροφ κα χρειαςτοφν για τθ διάςπαςθ του εικονιηόμενου τμιματοσ του μορίου; Να
αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. (6μ)
γ) Αν το εικονιηόμενο μακρομόριο ζχει δομικό ρόλο, πϊσ ονομάηεται; Ποιασ κυτταρικισ δομισ αποτελεί
ςυςτατικό; (2μ)
ΙΙ. Να τοποκετιςετε το ςφμβολο + ςε όποιο κελί κεωρείτε ότι υπάρχει αντιςτοιχία, ανάμεςα ςτουσ
όρουσ τθσ οριηόντιασ ςειράσ και των κατακόρυφων ςτθλϊν. (13μ)
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ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ:
ΘΔΜΑ Β:
Ι. α) Γεδμιέκμο υηζ ηα έκγοια είκαζ πνςηεΐκεξ, μζ ηοηηανζηέξ δμιέξ πμο είκαζ οπεφεοκεξ βζα ηδ
ζφκεεζή ημοξ είκαζ ηα νζαμζχιαηα.
α) Σα έκγοια ειθακίγμοκ ορδθυ ααειυ ελεζδίηεοζδξ, πμο μθείθεηαζ ζηδ δζάηαλή ημοξ ζημ
πχνμ ηαζ ζηδ δοκαηυηδηα ζφκδεζδξ ημο εκενβμφ ημοξ ηέκηνμο ιε ημ οπυζηνςια. Αοηυ
ζδιαίκεζ υηζ δνμοκ ζοκήεςξ ζε έκα ιυκμ ζοβηεηνζιέκμ οπυζηνςια. Έκα έκγοιμ δδθαδή
ηαηαθφεζ ζοκήεςξ ιία ιυκμ πδιζηή ακηίδναζδ ή, ημ πμθφ, ιζα ζεζνά απυ πμθφ ζοββεκζηέξ
ακηζδνάζεζξ.
β) Η ηαηαθάζδ εκημπίγεηαζ ζηα οπενμλεζδζμζχιαηα. Η ηαηαθάζδ ηαηαθφεζ ηδκ ακηίδναζδ
δζάζπαζδξ ημο οπενμλεζδίμο ημο οδνμβυκμο ζε κενυ ηαζ μλοβυκμ.
ΙΙ. α) Σα ιζημπυκδνζα ηαζ μζ πθςνμπθάζηεξ πανμοζζάγμοκ ιζα ζπεηζηή βεκεηζηή αοημδοκαιία,
δδθαδή έπμοκ ηδκ ζηακυηδηα κα δζπθαζζάγμκηαζ ακελάνηδηα απυ ημ δζπθαζζαζιυ ημο
ηοηηάνμο. Αοηυ ημοξ επζηνέπεζ κα αολάκμοκ ζε ανζειυ ακάθμβα ιε ηζξ εκενβεζαηέξ ακάβηεξ
ημο ηοηηάνμο.
α) ημοξ πθςνμπθάζηεξ πναβιαημπμζείηαζ δ θςημζφκεεζδ ηαζ ζηα ιζημπυκδνζα δ ηοηηανζηή
ακαπκμή. ημοξ πθςνμπθάζηεξ δ εκένβεζα εζζάβεηαζ οπυ ηδ ιμνθή δθζαηήξ εκένβεζαξ ηαζ ζηα
ιζημπυκδνζα οπυ ηδ ιμνθή ακαβςβζηχκ δοκαιζηχκ πμο πνμηφπημοκ απυ ημκ ηαηααμθζζιυ
ηδξ βθοηυγδξ. ημοξ πθςνμπθάζηεξ δ εκένβεζα ιεηαηνέπεηαζ ζε βθοηυγδ ηαζ ζηα ιζημπυκδνζα
ζε ATP.
ΘΔΜΑ Γ:
Ι. α) Η εζηυκα δεκ είκαζ πζεακυ κα πανμοζζάγεζ ημ ηιήια εκυξ πμθοπεπηζδίμο, δζυηζ ηα
ιμκμιενή απυ ηα μπμία απμηεθείηαζ ημ ζοβηεηνζιέκμ ιαηνμιυνζμ δεκ είκαζ αιζκμλέα, αθθά
ιμκμζαηπανίηεξ, μπυηε ημ ιυνζμ αοηυ είκαζ ηιήια εκυξ πμθοζαηπανίηδ.
α) ηδ ζοβηεηνζιέκδ εζηυκα απεζημκίγμκηαζ δφμ μιμζμπμθζημί δεζιμί, μπυηε βζα ηδ δζάζπαζή
ημοξ ιέζς ακηίδναζδξ οδνυθοζδξ απαζημφκηαζ δφμ ιυνζα κενμφ.
β) Ακ ημ εζημκζγυιεκμ ιαηνμιυνζμ έπεζ δμιζηυ νυθμ, ηυηε είκαζ δ ηοηηανίκδ, έκαξ
πμθοζαηπανίηδξ πμο απμηεθεί ααζζηυ ζοζηαηζηυ ημο ηοηηανζημφ ημζπχιαημξ ηςκ θοηζηχκ
ηοηηάνςκ.

Επιμζλεια : Καλαμάσ Γιϊργοσ, Βιολόγοσ

ΙΙ.

Ππξήλαο
Χισξνπιάζηεο
Άθζνλα
κηηνρόλδξηα
Αλεπηπγκέλν
Golgi
Αηκνζθαηξίλε
Δλδνπιαζκαηηθό
δίθηπν

Κύηηαξν
ξίδαο
γεξαλίνπ
+

Φύιιν
γεξαλίνπ

Ώξηκν
εξπζξό
αηκνζθαίξην

+
+

Μπτθό
θύηηαξν

Δθθξηηηθό
θύηηαξν

+

+

+
+
+
+

Επιμζλεια : Καλαμάσ Γιϊργοσ, Βιολόγοσ

+

+

+

+

ΑΡΧΕΙΟ: GI_V_VIO_0_16214
ΘΕΜΑ Β:
Ι. Ανάμεςα ςτα ποικίλα οργανίδια και τισ κυτταρικζσ δομζσ αναπτφςςεται ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ
λειτουργικϊν ςχζςεων, ςτο πλαίςιο ςυγκεκριμζνων κυτταρικϊν διαδικαςιϊν. Να προςδιορίςετε τθ
λειτουργικι ςχζςθ που υπάρχει:
α) Ανάμεςα ςτον πυρθνίςκο και τα ριβοςϊματα. (4μ)
β) Ανάμεςα ςτα ριβοςϊματα και ςτο ενδοπλαςματικό δίκτυο. (4μ)
γ) Ανάμεςα ςτα λυςοςϊματα και ςτα πεπτικά κενοτόπια. (4μ)
ΙΙ. Να προτείνετε ζναν τουλάχιςτον ρόλο που ζχει κακζνα από τα ακόλουκα μόρια νουκλεϊκϊν οξζων:
• DNA
• mRNA
• rRNA
• tRNA
προκείμενου να ςυντεκεί μια πρωτεΐνθ. (13μ)
ΘΕΜΑ Δ:
Ι. το ςχιμα εικονίηεται μια χθμικι ζνωςθ που αποτελείται από 3 μονομερι. Να απαντιςετε ςτισ
ερωτιςεισ:

α) Είναι πικανό το ςχιμα να απεικονίηει ζνα τρινουκλεοτίδιο; Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. (6μ)
β) Για να ςυντεκεί αυτι θ χθμικι ζνωςθ από τα μονομερι τθσ, χρειάηεται να απομακρυνκοφν ι να
προςτεκοφν μόρια νεροφ και πόςα; Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ και να κατονομάςετε το χθμικό
μθχανιςμό. (6μ)
ΙΙ. το ςχιμα παρουςιάηονται δφο οργανίδια ενόσ ευκαρυωτικοφ κυττάρου. Να απαντιςετε ςτισ
ερωτιςεισ:

α) Σο κφτταρο αυτό είναι φυτικό ι ηωικό; Ποια είναι τα οργανίδια Ι και ΙΙ; Να αιτιολογιςετε τθν
απάντθςι ςασ. (5μ)
β) Και τα δφο οργανίδια ειςάγουν ενζργεια από το περιβάλλον τουσ και εξάγουν ενζργεια ςε αυτό. Ποια
μορφι ενζργειασ αντιςτοιχεί ςτθν ζνδειξθ Ε1, ποια μορφι ενζργειασ αντιςτοιχεί ςτθν ζνδειξθ Ε2; Ποια
χθμικι ουςία διακζτει το οργανίδιο Ι, ϊςτε να μπορεί να ςυλλαμβάνει τθν ενζργεια Ε1; (3μ)
γ) Μεταξφ των δφο οργανιδίων του κυττάρου αυτοφ υπάρχει λειτουργικι ςχζςθ, διότι μερικά από τα
τελικά προϊόντα που παράγονται από το ζνα οργανίδιο, αξιοποιοφνται από το άλλο. Ζτςι θ ουςία Α που
παράγει το Ι αξιοποιείται από το ΙΙ και αντίςτροφα θ χθμικι ουςία Β που παράγει το ΙΙ, αξιοποιείται από
το Ι. Ποιεσ μπορεί να είναι οι ουςίεσ Α και Β, και ςτο πλαίςιο ποιασ διαδικαςίασ ζχει παραχκεί θ κακεμία;
(5μ)
Επιμζλεια : Καλαμάσ Γιϊργοσ, Βιολόγοσ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ:
ΘΔΜΑ Β:
Ι. α) ημκ πονδκίζημ βίκεηαζ δ ζφκεεζδ ημο rRNA, πμο είκαζ ζοζηαηζηυ ηςκ νζαμζςιάηςκ.
α) Σμ αδνυ εκδμπθαζιαηζηυ δίηηομ θένεζ ζηδκ ελςηενζηή επζθάκεζα ηςκ ιειανακχκ ημο
νζαμζχιαηα. ηα νζαμζχιαηα βίκεηαζ δ πνςηεσκμζφκεεζδ. ηδ ζοκέπεζα μζ πνςηεΐκεξ πμο
ζοκηίεεκηαζ εζζένπμκηαζ ζημ εζςηενζηυ ηςκ αβςβχκ.
β) ηδκ πέρδ ηςκ ζςιαηζδίςκ ηδξ ηνμθήξ ζοιιεηέπμοκ ηα πεπηζηά ηεκμηυπζα, ζηα μπμία
ειπενζέπμκηαζ ηα ζςιαηίδζα, ηαζ ηα θοζμζχιαηα, πμο πενζέπμοκ οδνμθοηζηά έκγοια βζα ηδκ
απμζημδυιδζδ ηςκ ζςιαηζδίςκ, ηαζ ζοκηήημκηαζ ιε ηα πεπηζηά ηεκμηυπζα.
ΙΙ. Ο νυθμξ ηςκ αηυθμοεςκ ιμνίςκ ζηδ ζφκεεζδ ηςκ πνςηεσκχκ είκαζ μ αηυθμοεμξ:
• DNA – δ αθθδθμοπία ημο DNA ηαεμνίγεζ ηδκ αθθδθμοπία ηδξ πνςηεΐκδξ πμο εα ζοκηεεεί ηαζ
ημ DNA ηαηεοεφκεζ ηδκ πνςηεσκμζφκεεζδ ηαεχξ ηαηεοεφκεζ ηδκ παναβςβή ηςκ εκδζάιεζςκ
RNA ιμνίςκ
• mRNA – είκαζ ημ πνμσυκ ιεηαβναθήξ ημο βμκζδίμο πμο ηςδζημπμζεί ιζα ζοβηεηνζιέκδ
πνςηεΐκδ ηαζ ιεηαθένεζ ηδ βεκεηζηή πθδνμθμνία απυ ημ DNA ζηα νζαμζχιαηα βζα κα βίκεζ δ
ζφκεεζδ ηδξ πνςηεΐκδξ
• rRNA – ζοζηαηζηυ ηςκ νζαμζςιάηςκ, πμο είκαζ μζ ηοηηανζηέξ δμιέξ ζηζξ μπμίεξ βίκεηαζ δ
παναβςβή ηςκ πνςηεσκχκ
• tRNA – ιεηαθένεζ ηα αιζκμλέα ζημ νζαυζςια βζα κα εκζςιαηςεμφκ ζηδ κεμζοκηζεέιεκδ
πνςηεΐκδ
ΘΔΜΑ Γ:
Ι. α) ημ ζπήια δεκ είκαζ δοκαηυ κα απεζημκίγεζ έκα ηνζκμοηθεμηίδζμ, δζυηζ ηα ιμκμιενή πμο
ζοκεέημοκ ημ ζοβηεηνζιέκμ ιυνζμ είκαζ αιζκμλέα ηαζ υπζ κμοηθεμηίδζα, επμιέκςξ πνυηεζηαζ
βζα έκα ηνζπεπηίδζμ
α) Γζα κα ζοκηεεεί αοηυ ημ ηνζπεπηίδζμ εα πνέπεζ κα θάαμοκ πχνα δφμ ακηζδνάζεζξ
ζοιπφηκςζδξ, χζηε κα δδιζμονβδεμφκ δφμ πεπηζδζημί δεζιμί, μπυηε εα απμιαηνοκεμφκ
δφμ ιυνζα κενμφ.
ΙΙ. α) Σμ ηφηηανμ αοηυ είκαζ θοηζηυ δζυηζ θένεζ πθςνμπθάζηεξ. Σμ μνβακίδζμ Ι είκαζ
πθςνμπθάζηδξ, δζυηζ θαίκεηαζ πςξ πενζαάθθεηαζ απυ δζπθή ζημζπεζχδδ ιειανάκδ ηαζ ζημ
εζςηενζηυ ημο δζαηνίκμκηαζ ηα grana. Σμ μνβακίδζμ ΙΙ είκαζ ιζημπυκδνζμ, δζυηζ πενζαάθθεηαζ
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απυ δζπθή ζημζπεζχδδ ιειανάκδ ηαζ ζημ εζςηενζηυ ημο δζαηνίκμκηαζ μζ ακαδζπθχζεζξ ηδξ
εζςηενζηήξ ιειανάκδξ.
α) ηδκ έκδεζλδ Δ1 ακηζζημζπεί δ δθζαηή εκένβεζα ηαζ ζηδκ έκδεζλδ Δ2 ημ ATP. H πδιζηή μοζία
πμο δζαεέηεζ ημ μνβακίδζμ Ι, δδθαδή μ πθςνμπθάζηδξ, χζηε κα ιπμνεί κα ζοθθαιαάκεζ ηδκ
δθζαηή εκένβεζα είκαζ δ πθςνμθφθθδ.
β) Μεηαλφ ηςκ δφμ μνβακζδίςκ ημο ηοηηάνμο αοημφ οπάνπεζ θεζημονβζηή ζπέζδ, δζυηζ ιενζηά
απυ ηα ηεθζηά πνμσυκηα πμο πανάβμκηαζ απυ ημ έκα μνβακίδζμ, αλζμπμζμφκηαζ απυ ημ άθθμ.
Έηζζ ημ μλοβυκμ πμο πανάβεηαζ ηαηά ηδ θςημζφκεεζδ ζημ πθςνμπθάζηδ αλζμπμζείηαζ απυ ηα
ιζημπυκδνζα βζα ηζξ ακηζδνάζεζξ ηδξ ηοηηανζηήξ ακαπκμήξ. Ακηίζημζπα, ημ δζμλείδζμ ημο
άκεναηα πμο πανάβεηαζ απυ ηδκ ηοηηανζηή ακαπκμή ζηα ιζημπυκδνζα πνδζζιμπμζείηαζ απυ
ημοξ πθςνμπθάζηεξ ζακ πδβή άκεναηα βζα ηδ ζφκεεζδ βθοηυγδξ ιέζς ηδξ θςημζφκεεζδξ.
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ΑΡΧΕΙΟ: GI_V_VIO_0_16215
ΘΕΜΑ Β:
Ι. Tα λυςοςϊματα και τα υπεροξειδιοςϊματα μοιράηονται μερικζσ δομικζσ ομοιότθτεσ, παρουςιάηουν
όμωσ και λειτουργικζσ διαφορζσ, ενϊ αποτελοφν τμιματα ενόσ ενιαίου δομικά και λειτουργικά
ςυςτιματοσ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:
α) Ποιο είναι το ενιαίο ςφςτθμα ςτο οποίο μετζχουν τα δφο οργανίδια; Ποια άλλα οργανίδια είναι μζροσ
του ςυςτιματοσ αυτοφ; (4μ)
β) Να προςδιορίςετε τισ δομικζσ ομοιότθτεσ μεταξφ των δφο παραπάνω οργανιδίων. (4μ)
γ) Να προςδιορίςετε τισ λειτουργικζσ διαφορζσ μεταξφ των δφο αυτϊν οργανιδίων. (4μ)
ΙΙ. Σα ριβοςϊματα αποτελοφν τισ κυτταρικζσ δομζσ ςτισ οποίεσ γίνεται θ ςφνκεςθ των πολυπεπτιδικϊν
αλυςίδων. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:
α) Από ποιεσ χθμικζσ ενϊςεισ αποτελοφνται τα ριβοςϊματα; ε ποια κυτταρικι δομι παράγεται κάκε
μια από αυτζσ; (4μ)
β) Ποφ υπάρχουν ριβοςϊματα ςτο ευκαρυωτικό κφτταρο; (6μ)
γ) Οι πολυπεπτιδικζσ αλυςίδεσ που παράγονται από τα ριβοςϊματα ςυχνά χρειάηεται να υποςτοφν
επιμζρουσ τροποποιιςεισ, προκειμζνου να γίνουν λειτουργικζσ πρωτεΐνεσ. Να παρακζςετε ζνα τζτοιο
παράδειγμα τροποποίθςθσ και να ονομάςετε τα οργανίδια του κυττάρου που ςυμμετζχουν ςε αυτζσ.
(3μ)
ΘΕΜΑ Δ:
Ζνασ μακθτισ μελετά ςτο ςχολικό εργαςτιριο ζνα πρωτόηωο και ζνα φφκοσ (μονοκφτταροσ φυτικόσ
οργανιςμόσ).
Ι. Να ςυγκρίνετε τουσ 2 οργανιςμοφσ αναφορικά με τον τρόπο κρζψθσ τουσ. (12μ)
ΙΙ. το πλαίςιο του ιδιαίτερου τρόπου κρζψθσ κακενόσ από τουσ δφο οργανιςμοφσ, είναι δυνατόν μια
χθμικι ουςία που παράγεται από το πρωτόηωο, να αξιοποιείται από το φφκοσ και αντίςτροφα μια χθμικι
ουςία που παράγεται από το φφκοσ, να αξιοποιείται από το πρωτόηωο. Να ονομάςετε μια χθμικι ουςία
που παράγει το πρωτόηωο και αξιοποιεί το φφκοσ και μια χθμικι ουςία που παράγει το φφκοσ και
αξιοποιεί το πρωτόηωο. Πϊσ ονομάηονται οι μεταβολικζσ διαδικαςίεσ με τισ οποίεσ ζγινε θ παραγωγι ι θ
αξιοποίθςθ, κακεμιάσ από τισ ουςίεσ που αναφζρατε; (13μ)
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ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ:
ΘΔΜΑ Β:
Ι. α) Οζ ιειανάκεξ ημο ηοηηάνμο ζοβηνμημφκ έκα εκζαίμ δμιζηά ηαζ θεζημονβζηά ζφκμθμ, ημ
εκδμιειανακζηυ ζφζηδια. Σμ ζφζηδια αοηυ πενζθαιαάκεζ, πένακ ηςκ οπενμλεζδζμζςιάηςκ
ηαζ ηςκ θοζμζςιάηςκ, ηα αηυθμοεα μνβακίδζα: εκδμπθαζιαηζηυ δίηηομ, ζφιπθεβια Golgi
ηαζ ηεκμηυπζα.
α) Οζ δμιζηέξ μιμζυηδηεξ ιεηαλφ ηςκ θοζμζςιάηςκ ηαζ ηςκ οπενμλεζδζμζςιάηςκ είκαζ ημ
ζθαζνζηυ ημοξ ζπήια ηαζ ημ υηζ πενζαάθθμκηαζ απυ απθή ζημζπεζχδδ ιειανάκδ.
β) Οζ θεζημονβζηέξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ θοζμζςιάηςκ ηαζ ηςκ οπενμλεζδζμζςιάηςκ είκαζ υηζ
ηα ιεκ θοζμζχιαηα πενζέπμοκ οδνμθοηζηά έκγοια πμο αμδεμφκ ζηδκ πέρδ ιεβαθμιμνζαηχκ
μοζζχκ εκδμηοηηανζηήξ ή ελςηοηηανζηήξ πνμέθεοζδξ, αθθά ηαζ ιζηνμμνβακζζιχκ, πμο
πζεακυκ έπμοκ εζζαάθεζ ζημ ηφηηανμ (γςζηυ) ιε ηδ δζαδζηαζία ηδξ εκδμηφηηςζδξ. Σα δε
οπενμλεζδζμζχιαηα πενζέπμοκ μλεζδςηζηά έκγοια, πμο αμδεμφκ δζάθμνεξ ιεηααμθζηέξ
δζενβαζίεξ. Δζδζηά ζηα οπενμλεζδζμζχιαηα ηςκ δπαηζηχκ ηαζ κεθνζηχκ ηοηηάνςκ βίκεηαζ ηαζ
δ ιεηαηνμπή ημο μζκμπκεφιαημξ ζε αηεηαθδεΰδδ. Μζα άθθδ πμθφ ζδιακηζηή πνμζθμνά ηςκ
οπενμλεζδζμζςιάηςκ βζα ηδ γςή ημο ηοηηάνμο, ηαζ ηαη' επέηηαζδ ημο μνβακζζιμφ, είκαζ ηαζ δ
ιεηαηνμπή ημο οπενμλεζδίμο ημο οδνμβυκμο (Η202), πμο είκαζ ημλζηυ, ζε μλοβυκμ ηαζ κενυ.
ΙΙ. α) Σα νζαμζχιαηα απμηεθμφκηαζ απυ rRNA ηαζ πνςηεΐκεξ. Σμ rRNA πανάβεηαζ ζημοξ
πονδκίζημοξ ηαζ μζ πνςηεΐκεξ ζηα νζαμζχιαηα.
α) ε έκα εοηανοςηζηυ ηφηηανμ, νζαμζχιαηα οπάνπμοκ εθεφεενα ζημ ηοηηανυπθαζια, ζηδκ
ελςηενζηή πθεονά ηδξ ιειανάκδξ ημο αδνμφ εκδμπθαζιαηζημφ δζηηφμο, ζηα ιζημπυκδνζα ηαζ
ζημοξ πθςνμπθάζηεξ.
β) Οζ πμθοπεπηζδζηέξ αθοζίδεξ πμο πανάβμκηαζ απυ ηα νζαμζχιαηα ζοπκά πνεζάγεηαζ κα
οπμζημφκ επζιένμοξ ηνμπμπμζήζεζξ, πνμηεζιέκμο κα βίκμοκ θεζημονβζηέξ πνςηεΐκεξ. Έκα
ηέημζμ πανάδεζβια ηνμπμπμίδζδξ είκαζ υηζ ζοπκά, πνςηεΐκεξ ηδξ πθαζιαηζηήξ ιειανάκδξ
ειθακίγμκηαζ ζοκδεδειέκεξ ιε οδαηάκεναηεξ (ζάηπανα). Σα ζφκεεηα αοηά ιυνζα μκμιάγμκηαζ
βθοημπνςηεΐκεξ. Οζ πνςηεΐκεξ οθίζηακηαζ ηνμπμπμζήζεζξ ζημ αδνυ εκδμπθαζιαηζηυ δίηηομ
(π.π. πνμζεήηδ ζαηπάνςκ) ηαζ ζημ ζφιπθεβια Golgi (πνμζεήηδ ιδ πνςηεσκζηχκ ιμνίςκ).
ΘΔΜΑ Γ:
Ι. Σμ θφημξ είκαζ έκαξ θςημζοκεεηζηυξ μνβακζζιυξ. Οζ θςημζοκεεηζημί μνβακζζιμί ακήημοκ
ζημοξ αοηυηνμθμοξ μνβακζζιμφξ, επεζδή πανάβμοκ ιυκμζ ημοξ υθεξ ηζξ μνβακζηέξ μοζίεξ
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πμο ημοξ είκαζ απαναίηδηεξ πνδζζιμπμζχκηαξ ςξ πνχηδ φθδ ημ πνμσυκ ηδξ θςημζφκεεζδξ.
Υαναηηδνίγμκηαζ βζ' αοηυ ηαζ ςξ παναβςβμί. Σμ πνςηυγςμ είκαζ εηενυηνμθμξ μνβακζζιυξ. Οζ
μνβακζζιμί πμο δεκ ιπμνμφκ κα ζοκεέζμοκ ιυκμζ ημοξ μνβακζηέξ εκχζεζξ απυ απθέξ
ακυνβακεξ, αθθά είκαζ οπμπνεςιέκμζ κα ηζξ πνμιδεεφμκηαζ έημζιεξ απυ ημ πενζαάθθμκ ημοξ,
παναηηδνίγμκηαζ ςξ εηενυηνμθμζ. Σμοξ παναηηδνίγμοιε επίζδξ ηαζ ςξ ηαηακαθςηέξ, βζαηί
ελαζθαθίγμοκ ηδκ ηνμθή ημοξ ηνχβμκηαξ («ηαηακαθχκμκηαξ») άθθμοξ μνβακζζιμφξ.
ΙΙ. ημ πθαίζζμ ημο ζδζαίηενμο ηνυπμο ενέρδξ ηαεεκυξ απυ ημοξ δφμ μνβακζζιμφξ, είκαζ
δοκαηυκ ιζα πδιζηή μοζία πμο πανάβεηαζ απυ ημ πνςηυγςμ, κα αλζμπμζείηαζ απυ ημ θφημξ
ηαζ ακηίζηνμθα ιζα πδιζηή μοζία πμο πανάβεηαζ απυ ημ θφημξ, κα αλζμπμζείηαζ απυ ημ
πνςηυγςμ. Σμ θφημξ, ιέζς ηδξ θςημζφκεεζδξ πανάβεζ βθοηυγδ, ηδκ μπμία παναθαιαάκεζ
ημ πνςηυγςμ ηαζ ηδκ μλεζδχκεζ πνμξ παναβςβή εκένβεζαξ. Απυ ηζξ ακηζδνάζεζξ αοηέξ ημο
πνςηυγςμο πανάβεηαζ δζμλείδζμ ημο άκεναηα, ημ μπμίμ παναθαιαάκεζ ημ θφημξ ηαζ ημ
πνδζζιμπμζεί ςξ πδβή άκεναηα βζα ηδ ζφκεεζδ βθοηυγδξ, ιέζς ηδξ δζαδζηαζίαξ ηδξ
θςημζφκεεζδξ.

Επιμζλεια : Καλαμάσ Γιϊργοσ, Βιολόγοσ

ΑΡΧΕΙΟ: GI_V_VIO_0_16217
ΘΕΜΑ Β:
Ι. Μια ςκοπιμότθτα του μεταβολιςμοφ είναι θ απελευκζρωςθ ενζργειασ. Να εξθγιςετε ςυνοπτικά πϊσ
κακζνα από τα μόρια:
• Γλυκόηθ
• ΑΣΡ
• Ο2
ςχετίηονται μεταξφ τουσ, προκειμζνου να απελευκερωκεί ενζργεια. (12μ)
ΙΙ. Η παγκρεατικι λιπάςθ είναι ζνα ζνηυμο που διαςπά διάφορεσ κατθγορίεσ λιπιδίων. Να απαντιςετε
ςτισ ερωτιςεισ:
α) Ποια κυτταρικι δομι είναι υπεφκυνθ για τθ ςφνκεςθ τθσ παγκρεατικισ λιπάςθσ; Πϊσ ονομάηεται θ
διαδικαςία με τθν οποία το ζνηυμο εξάγεται από το κφτταρο; Να περιγράψετε ςυνοπτικά τθ διαδικαςία
αυτι. (5μ)
β) Για ποιο λόγο θ ζκκεςθ τθσ παγκρεατικισ λιπάςθσ ςε υψθλι κερμοκραςία, μπορεί να οδθγιςει ςε
απϊλεια τθσ καταλυτικισ δράςθσ τθσ; (4μ)
γ) Πϊσ εξθγείται ότι ζνα και μόνο μόριό τθσ, μπορεί να διαςπάςει μια μεγάλθ ποςότθτα λιπιδίων; (4μ)
ΘΕΜΑ Δ:
Tο 1648 ζνασ ςπουδαίοσ φυςιολόγοσ και χθμικόσ ο Ολλανδόσ Van Helmont διεξιγαγε ζνα πείραμα
προκειμζνου να αποςαφθνίςει αν πράγματι τα φυτά αναπτφςςονται «τρϊγοντασ» χϊμα, όπωσ ιταν θ
εδραιωμζνθ άποψθ τθσ εποχισ. το πείραμα λοιπόν αυτό που αναπαρίςταται ςτθν εικόνα που
ακολουκεί, φφτεψε μια μικρι ιτιά, θ οποία ηφγιηε 2,25 kg, ςε χϊμα που ηφγιηε 90 kg. Μετά από 5
χρόνια ποτίςματοσ με βρόχινο νερό, διαπίςτωςε ότι το χϊμα ηφγιηε 89,9 kg, ενϊ θ ιτιά 76 kg. Να
απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:

Ι. Σο πείραμα αυτό επιβεβαίωςε τθν κρατοφςα άποψθ τθσ εποχισ, ότι τα φυτά αναπτφςςονται
καταναλϊνοντασ το χϊμα; Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. (12μ)
ΙΙ. α) Αν πράγματι τα φυτά δεν καταναλϊνουν χϊμα για να αναπτυχκοφν, πϊσ εξθγείται ότι το φυτό του
πειράματοσ του Helmont κζρδιςε κατά τθν ανάπτυξι του 73,75 kg; Να παρακζςετε αναλυτικά τουσ
ςυλλογιςμοφσ ςασ, υποδεικνφοντασ τουσ πόρουσ και τθ διαδικαςία με τθν οποία τουσ αξιοποίθςε το
φυτό του πειράματοσ, προκειμζνου να αναπτυχκεί. (8μ)
β) Αν ο Ολλανδόσ φυςιολόγοσ δεν ζκανε (που πράγματι δεν ζκανε) λάκοσ ςτουσ υπολογιςμοφσ του, πϊσ
μπορεί να εξθγθκεί θ απϊλεια μάηασ ςτο χϊμα; (5μ)

Επιμζλεια : Καλαμάσ Γιϊργοσ, Βιολόγοσ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ:
ΘΔΜΑ Β:
Ι. ε ηάεε ηφηηανμ (θοηζηυ ή γςζηυ) ηάπμζεξ απυ ηζξ απθέξ μοζίεξ, υπςξ είκαζ δ βθοηυγδ, πμο
πνμένπμκηαζ απυ ηδ δζάζπαζδ ηςκ ιεβαθμιμνζαηχκ εκχζεςκ, μλεζδχκμκηαζ απμδίδμκηαξ
ζηαδζαηά πδιζηή εκένβεζα ιέζς ιζαξ δζαδζηαζίαξ πμο μκμιάγεηαζ ηοηηανζηή ακαπκμή. Έκα
ιένμξ ηδξ εκένβεζαξ πμο πανάβεηαζ ηαηά ηζξ ακηζδνάζεζξ μλείδςζδξ εθεοεενχκεηαζ ςξ
εενιυηδηα ηαζ δεκ ιπμνεί κα αλζμπμζδεεί βζα ηζξ δζάθμνεξ ηοηηανζηέξ θεζημονβίεξ. Σμ
οπυθμζπμ πμζυ εκένβεζαξ δζαηίεεηαζ ζηα ηφηηανα ιε ηδ ιμνθή ΑΣΡ. Η ηοηηανζηή ακαπκμή
ιπμνεί κα βίκεηαζ ιε ηδ αμήεεζα μλοβυκμο (μλεζδςηζηυ), μπυηε θέβεηαζ αενυαζα ακαπκμή, ή
πςνίξ μλοβυκμ ηαζ θέβεηαζ ακαενυαζα ακαπκμή.
ΙΙ. α) Η παβηνεαηζηή θζπάζδ είκαζ ιζα πνςηεΐκδ ηαζ δ ζφκεεζή ηδξ βίκεηαζ ζηα νζαμζχιαηα. Η
παβηνεαηζηή θζπάζδ ελάβεηαζ απυ ημ ηφηηανμ ιέζς ηδξ δζαδζηαζίαξ ηδξ ελςηφηηςζδξ.
οβηεηνζιέκα, ηα ιυνζα ημο εκγφιμο παηεηάνμκηαζ ζε ηοζηίδζα ζημ ζφιπθεβια Golgi. Σα
ηοζηίδζα πνμζεββίγμοκ ηδκ πθαζιαηζηή ιειανάκδ ηαζ πενζαάθθμκηαζ απυ αοηήκ. ηδ ζοκέπεζα
δ ιειανάκδ πενζζθίββεηαζ ζημ ζοβηεηνζιέκμ ζδιείμ ηαζ απεθεοεενχκεζ πνμξ ηδκ ελςηενζηή
πθεονά ημο ηοηηάνμο ηδκ παβηνεαηζηή θζπάζδ.
α) Η έηεεζδ ηδξ παβηνεαηζηήξ θζπάζδξ ζε ορδθή εενιμηναζία, ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε
απχθεζα ηδξ ηαηαθοηζηήξ δνάζδξ ηδξ δζυηζ εα πνμηθδεεί ιεημοζίςζδ ηδξ πνςηεΐκδξ. Θα
ζπάζμοκ δδθαδή μζ δεζιμί πμο έπμοκ ακαπηοπεεί ιεηαλφ ηςκ πθεονζηχκ μιάδςκ ηςκ
αιζκμλέςκ ηδξ, ιε απμηέθεζια κα ηαηαζηναθεί δ ηνζημηαβήξ δμιή ηδξ ηαζ ηαη΄ επέηηαζδ κα
πάζεζ ηδ δναζηζηυηδηά ηδξ.
β) Έκα ηαζ ιυκμ ιυνζυ ηδξ παβηνεαηζηήξ θζπάζδξ ιπμνεί κα δζαζπάζεζ ιζα ιεβάθδ πμζυηδηα
θζπζδίςκ ηα έκγοια δε ζοιιεηέπμοκ ζηδκ ακηίδναζδ πμο ηαηαθφμοκ, ιε ηδκ έκκμζα υηζ
παναιέκμοκ

ακαθθμίςηα

ηαζ

ιεηά

ημ

ηέθμξ

ηδξ

ακηίδναζδξ

ιπμνμφκ

κα

λακαπνδζζιμπμζδεμφκ πμθθέξ θμνέξ, χζπμο κα ηαηαζηναθμφκ.
ΘΔΜΑ Γ:
Ι. Σμ πείναια αοηυ δεκ επζαεααίςζε ηδκ ηναημφζα άπμρδ ηδξ επμπήξ, υηζ ηα θοηά
ακαπηφζζμκηαζ ηαηακαθχκμκηαξ ημ πχια, δζυηζ ακ αοηυ ίζποε εα έπνεπε υζμ αολήεδηε ημ
αάνμξ ημο θοημφ ηυζμ κα είπε ιεζςεεί ημ αάνμξ ημο πχιαημξ, ηάηζ πμο δεκ ζζπφεζ ζφιθςκα
ιε ηζξ ιεηνήζεζξ.

Επιμζλεια : Καλαμάσ Γιϊργοσ, Βιολόγοσ

ΙΙ. α) Σμ θοηυ ημο πεζνάιαημξ ημο Helmont ηένδζζε ηαηά ηδκ ακάπηολή ημο 73,75 kg θυβς ηδξ
δυιδζδξ κέςκ ζζηχκ. Σμ θοηυ άκηθδζε ηζξ πνχηεξ φθεξ βζα κα ζοκεέζεζ ηα ιαηνμιυνζα ημο
απυ ημ πενζαάθθμκ. Υνδζζιμπμίδζε ηδκ δθζαηή εκένβεζα ηαζ ακυνβακεξ εκχζεζξ (δζμλείδζμ ημο
άκεναηα ηαζ κενυ) πμο πνμζέθααε, βζα ηδκ παναβςβή μνβακζηχκ εκχζεςκ, ηαζ
ζοβηεηνζιέκα βθοηυγδξ, ιέζς ηδξ θςημζφκεεζδξ. Σδ βθοηυγδ ηδ πνδζζιμπμίδζε βζα κα
πανάβεζ ΑΣΡ ιέζς ηδξ ηοηηανζηήξ ακαπκμήξ. Δπζπνμζεέηςξ, ημ θοηυ άκηθδζε απυ ημ πχια
δζάθμνεξ ακυνβακεξ πδιζηέξ εκχζεζξ πμο ηζξ πνδζζιμπμίδζε ςξ πδβέξ βζα απαναίηδηα
πδιζηά ζημζπεία, υπςξ μ άκεναηαξ, ημ άγςημ, ημ μλοβυκμ ημ οδνμβυκμ ηαζ μ θχζθμνμξ, βζα
κα ζοκεέζεζ ηα ιμκμιενή ηςκ ιαηνμιμνίςκ ημο ηαζ ζε δεφηενμ πνυκμ ηα ιαηνμιυνζα πμο
απαζημφκηαζ βζα ηδκ ακάπηολδ ηςκ ζζηχκ ημο (κμοηθεσηά μλέα, πνςηεΐκεξ, οδαηάκεναηεξ ηαζ
θζπίδζα).
α) Η απχθεζα ιάγαξ ζημ πχια ιπμνεί κα ελδβδεεί απυ ημ βεβμκυξ υηζ ημ θοηυ άκηθδζε απυ
ημ πχια πδιζηέξ εκχζεζξ βζα κα έπεζ πνμιδεεοηεί απαναίηδηα πδιζηά ζημζπεία (C, H, O, N, P)
αθθά ηαζ ζπκμζημζπεία πμο ημο είκαζ απαναίηδηα βζα ηδκ επζαίςζή ημο ηαζ ηδκ ακάπηολδ ηςκ
ζζηχκ ημο.

Επιμζλεια : Καλαμάσ Γιϊργοσ, Βιολόγοσ

ΑΡΧΕΙΟ: GI_V_VIO_0_16217
ΘΕΜΑ Β:
Ι. Σο μόριο του RNA είναι ζνα, κυρίωσ, μονόκλωνο μακρομόριο που ςυμμετζχει με ποικίλουσ τρόπουσ
ςτθ ςφνκεςθ των πρωτεϊνϊν. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:
α) Ποια είναι τα μονομερι που ςυνιςτοφν το μόριο; ε ποιεσ περιοχζσ του κυττάρου ςυντίκεται; (4μ)
β) Ποια είναι τα διαφορετικά είδθ του μορίου; Να περιγράψετε ςυνοπτικά το βιολογικό ρόλο κακεμιάσ
από αυτζσ. (6μ)
γ) Πϊσ εξθγείται ότι μερικά μόρια RNA, ζςτω και τοπικά, παρουςιάηονται ωσ δίκλωνα; (2μ)
ΙΙ. Η ςθμαςία τθσ τριφωςφορικισ αδενοςίνθσ για τθ ηωι του κυττάρου και ευρφτερα του οργανιςμοφ,
φαίνεται και από το γεγονόσ ότι ζνασ άνκρωποσ, κατά προςζγγιςθ, παράγει και καταναλϊνει τόςο
ATP θμερθςίωσ, όςο το ςωματικό βάροσ του. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:
α) Σι είναι από χθμικι άποψθ το μόριο του ATP; Πϊσ εξθγείται ότι το μόριο αυτό είναι φορζασ μεγάλου
ποςοφ ενζργειασ που τθν αποδίδει με μεγάλθ ευκολία; (5μ)
β) Για ποιο λόγο το μόριο αυτό παρομοιάηεται με μια μπαταρία που ζχει δυνατότθτα εκφόρτιςθσ και
επαναφόρτιςθσ; Από ποφ μπορεί να προζρχεται θ ενζργεια για τθ φόρτιςι του; Ποφ αξιοποιείται θ
ενζργεια θ οποία απελευκερϊνεται κατά τθν εκφόρτιςι του; (8μ)
ΘΕΜΑ Δ:
ε τρεισ δοκιμαςτικοφσ ςωλινεσ (Α, Β, και Γ) που περιζχουν νερό λίμνθσ και τοποκετοφνται ςε φυςικό
φωσ, προςτζκθκαν:
• τον Α ςωλινα, ζνα υδρόβιο φυτό μόνο του.
• τον ςωλινα Β, ζνα υδρόβιο φυτό με ζναν υδρόβιο ηωικό οργανιςμό.
• τον ςωλινα Γ, ζνασ υδρόβιοσ οργανιςμόσ μόνοσ του.

Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:
Ι. Ποιοσ από τουσ εικονιηόμενουσ οργανιςμοφσ και ςε ποιο δοκιμαςτικό ςωλινα, κα επιβιϊςει για
μικρότερο χρονικό διάςτθμα, από ότι ςτισ άλλεσ δφο εικονιηόμενεσ περιπτϊςεισ; Να αιτιολογιςετε τθν
απάντθςι ςασ. (12μ)
ΙΙ. α) Ποια αζρια παράγονται ςτον δοκιμαςτικό ςωλινα Α; Ποιο από αυτά παράγεται με μεγαλφτερο
ρυκμό, όταν υπάρχει φωσ; Ποιο από αυτά παράγεται με μεγαλφτερο ρυκμό όταν υπάρχει ςκοτάδι; Να
αιτιολογιςετε τισ απαντιςεισ ςασ. (9μ)
β) Να ονομάςετε ζνα αζριο που παράγεται από τον υδρόβιο ηωικό οργανιςμό και αξιοποιείται από το
υδρόβιο φυτό και αντίςτροφα ζνα αζριο που παράγεται από το υδρόβιο φυτό και αξιοποιείται από τον
υδρόβιο οργανιςμό. Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. (4μ)

Επιμζλεια : Καλαμάσ Γιϊργοσ, Βιολόγοσ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ:
ΘΔΜΑ Β:
Ι. α) Σα ιυνζα RNA απμηεθμφκηα απυ νζαμκμοηθεμηίδζα. Η ζφκεεζδ ηςκ ιμνίςκ RNA
πναβιαημπμζείηαζ ζημκ πονήκα, ζημοξ πθςνμπθάζηεξ ηαζ ζηα ιζημπυκδνζα.
α) Σα δζαθμνεηζηά είδδ ιμνίςκ RNA είκαζ ημ mRNA, ημ tRNA ηαζ ημ rRNA. Ο αζμθμβζηυξ
νυθμξ ηαεεκυξ απυ ηα ιυνζα RNA είκαζ μ ελήξ: ηα ιυνζα mRNA είκαζ οπεφεοκα βζα ηδ
ιεηαθμνά ηδξ βεκεηζηήξ πθδνμθμνίαξ απυ ημ DNA ζηα νζαμζχιαηα βζα ηδ ζφκεεζδ
πνςηεσκχκ, ηα ιυνζα tRNA ιεηαθένμοκ ηα αιζκμλέα ζηα νζαμζχιαηα βζα ηδ ζφκεεζδ ηςκ
πνςηεσκχκ, ηα ιυνζα rRNA απμηεθμφκ ζοζηαηζηυ ηςκ νζαμζςιάηςκ ιαγί ιε ηάπμζεξ
νζαμζςιζηέξ πνςηεΐκεξ.
β) Δκχ ημ DNA είκαζ έκα δίηθςκμ ιυνζμ, ημ RNA είκαζ ηαηά αάζδ ιμκυηθςκμ. Απμηεθείηαζ
δδθαδή απυ ιζα απθή πμθονζαμκμοηθεμηζδζηή αθοζίδα. Ωζηυζμ, ιενζηέξ θμνέξ, αοηυ ημ
ιμκυηθςκμ ιυνζμ ακαδζπθχκεηαζ ζε μνζζιέκα ζδιεία. Η δζαιυνθςζδ αοηή ιπμνεί κα
ζηαεενμπμζδεεί ιε δεζιμφξ οδνμβυκμο, πμο ζπδιαηίγμκηαζ ακάιεζα ζε αάζεζξ πμο είκαζ
ζοιπθδνςιαηζηέξ ιεηαλφ ημοξ (G-C, A-U), πανά ημ υηζ ζηδκ πενίπηςζδ αοηή ακήημοκ ζηδκ
ίδζα αθοζίδα (ηθχκμ).

ΙΙ. α) Σμ ΑΣΡ είκαζ έκα ηνζθςζθμνζηυ κμοηθεμηίδζμ. Οζ ηνεζξ θςζθμνζηέξ μιάδεξ (Ρ)
ανίζημκηαζ ζε ζεζνά ηαζ μζ πδιζημί δεζιμί πμο εκχκμοκ ηζξ δφμ ηεθεοηαίεξ πενζηθείμοκ ιεβάθμ
πμζυ εκένβεζαξ βζ' αοηυ ηαζ παναηηδνίγμκηαζ ςξ δεζιμί ορδθήξ εκένβεζαξ. μζ δεζιμί ορδθήξ
εκένβεζαξ είκαζ αζηαεείξ ηαζ εφημθα δζαζπχκηαζ ιε οδνυθοζδ.
α) Σμ ΑΣΡ παναθαιαάκεζ ηαζ ιεηαθένεζ εκένβεζα ζε μπμζμδήπμηε ιένμξ ημο ηοηηάνμο, ηαζ
ηδκ απμδίδεζ βνήβμνα ιε ιία ηαζ ιυκμ πδιζηή ακηίδναζδ. ' αοηυ αμδεά δ δμιή ημο, δ
δοκαηυηδηα ζπδιαηζζιμφ ημο απυ ADP (δζθςζθμνζηή αδεκμζίκδ), έκα θςζθμνζηυ μλφ ηαζ
εκένβεζα, ηαζ ημ βεβμκυξ υηζ δ ακηίδναζδ αοηή είκαζ αιθίδνμιδ. Απυ ηα παναπάκς βίκεηαζ
θακενυ υηζ ημ ΑΣΡ, ςξ μ ηφνζμξ, άιεζμξ δυηδξ εκένβεζαξ βζα ηα ηφηηανα (ζημζπεζχδδξ ιμκάδα
εκένβεζαξ), εα πνέπεζ ζοκεπχξ κα ακαβεκκάηαζ απυ ADP ηαζ θςζθμνζηυ μλφ. Σα ηφηηανα
δδθαδή πνδζζιμπμζμφκ ημ ΑΣΡ ζακ έκα είδμξ επακαθμνηζγυιεκδξ ιπαηανίαξ. Όηακ δ
εκένβεζα ηςκ «ηοηηανζηχκ ιπαηανζχκ - ΑΣΡ» ελακηθδεεί, μζ «απμθμνηζζιέκεξ ιπαηανίεξ ADP» επακαθμνηίγμκηαζ. Γεκζηά ζηδ θφζδ αοηυ βίκεηαζ ιε δφμ ηνυπμοξ: είηε ιε δέζιεοζδ
θςηεζκήξ εκένβεζαξ ηαζ ιεηαηνμπή ηδξ ζε πδιζηή ηαηά ηδ θςημζφκεεζδ είηε ιε εκένβεζα πμο
πνμένπεηαζ απυ ακηζδνάζεζξ δζάζπαζδξ μνβακζηχκ μοζζχκ, υπςξ δ μλείδςζδ ηδξ βθοηυγδξ.
Επιμζλεια : Καλαμάσ Γιϊργοσ, Βιολόγοσ

Η εκένβεζα πμο δεζιεφεηαζ ζημ ΑΣΡ απμδίδεηαζ βζα ηδκ ηάθορδ ηςκ εκενβεζαηχκ ακαβηχκ
ηςκ δζάθμνςκ ηοηηανζηχκ θεζημονβζχκ ιέζς εκδυεενιςκ ακηζδνάζεςκ.
ΘΔΜΑ Γ:
Ι. Απυ ημοξ εζημκζγυιεκμοξ μνβακζζιμφξ εα επζαζχζεζ θζβυηενμ μ οδνυαζμξ γςζηυξ
μνβακζζιυξ ζημ ζςθήκα Γ δζυηζ αθμφ ηαηακαθχζεζ ηζξ απμεήηεξ εκένβεζαξ πμο δζαεέηεζ ηαζ
ακηθήζεζ ημ ιέβζζημ ηςκ ενεπηζηχκ ζοζηαηζηχκ πμο ειπενζέπεηαζ ζημ κενυ ηδξ θίικδξ, δε εα
ιπμνεί κα πανάβεζ μνβακζηέξ εκχζεζξ βζα ηδκ ηάθορδ ηςκ εκενβεζαηχκ ημο ακαβηχκ, δζυηζ
είκαζ εηενυηνμθμξ μνβακζζιυξ.
ΙΙ. α) ημ δμηζιαζηζηυ ζςθήκα Α πανάβεηαζ μλοβυκμ θυβς ηδξ θςημζφκεεζδξ ηαζ δζμλείδζμ
ημο άκεναηα θυβς ηδξ ηοηηανζηήξ ακαπκμήξ. Όηακ οπάνπεζ θςξ, εα είκαζ αολδιέκμξ μ
νοειυξ ηδξ θςημζφκεεζδξ, μπυηε εα ηαηακαθχκεηαζ ημ δζμλείδζμ ημο άκεναηα ηαζ εα
πανάβεηαζ πενζζζυηενμ μλοβυκμ. Όηακ οπάνπεζ ζημηάδζ, εα είκαζ αολδιέκμξ μ νοειυξ ηδξ
ηοηηανζηήξ ακαπκμήξ, μπυηε εα ηαηακαθχκεηαζ πενζζζυηενμ μλοβυκμ ηαζ εα πανάβεηαζ
πενζζζυηενμ δζμλείδζμ ημο άκεναηα.
α) Έκα αένζμ πμο πανάβεηαζ απυ ημκ οδνυαζμ γςζηυ μνβακζζιυ είκαζ ημ δζμλείδζμ ημο
άκεναηα ςξ πνμσυκ ηδξ ηοηηανζηήξ ακαπκμήξ, ημ μπμίμ ημ πνδζζιμπμζεί ημ οδνυαζμ θοηυ ςξ
πδβή άκεναηα βζα ηδ ζφκεεζδ βθοηυγδξ ιέζς ηδξ θςημζφκεεζδξ. Έκα αένζμ πμο πανάβεηαζ
απυ ημ οδνυαζμ θοηυ είκαζ ημ μλοβυκμ ςξ πνμσυκ ηδξ θςημζφκεεζδξ ηαζ αλζμπμζείηαζ απυ ημκ
οδνυαζμ μνβακζζιυ βζα ηδκ ηοηηανζηή ακαπκμή.
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