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ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΕΚΑ (10) ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

___________________________________________________________________ 

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζοµένους) 

 

1. Στο εξώφυλλο του τετραδίου απαντήσεων να συµπληρώσετε όλα τα κενά µε τα 
στοιχεία που ζητούνται. 

2. Να απαντήσετε ΟΛΑ τα ερωτήµατα.  
3. Να µην αντιγράψετε τα θέµατα στο τετράδιο απαντήσεων. 
4. Να µη γράψετε πουθενά στις απαντήσεις σας το όνοµά σας. 
5. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα µόνο µε µπλε ή µόνο µε µαύρη 

πένα ανεξίτηλης µελάνης. Μολύβι επιτρέπεται, µόνο αν το ζητάει η εκφώνηση, και 
µόνο για πίνακες, διαγράµµατα κλπ. 

6. Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού και διορθωτικής ταινίας. 
	

	

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
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ΜΕΡΟΣ Α: Αποτελείται από τρεις (3) ερωτήσεις.  
 Κάθε ορθή απάντηση βαθµολογείται µε πέντε (5) µονάδες.  
 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. 
 
Ερώτηση 1  (µονάδες 5)  
 
Στην Εικόνα 1 παρουσιάζονται διάφορα βιολογικά µόρια (Α-Δ). 

Εικόνα 1 
 
(α) Να ονοµάσετε τα βιολογικά µόρια Α µέχρι Δ.  

(µονάδες 2) 
 

(β) Να αναφέρετε τον ρόλο του βιολογικού µορίου Β. 
(µονάδα 1) 

 
(γ) Να ονοµάσετε τα µέρη από τα οποία αποτελείται το βιολογικό µόριο Γ. 

(µονάδα 1) 
 

(δ) Να αναφέρετε ένα (1) βιολογικό ρόλο του µακροµορίου που σχηµατίζεται µε την 
ένωση πολλών µορίων Α. 

(µονάδα 1) 
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Ερώτηση 2  (µονάδες 5) 
 
Στην Εικόνα 2 παρουσιάζεται τµήµα της κυτταρικής µεµβράνης ενός ζωικού 
κυττάρου.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 2 
 
(α) Να ονοµάσετε τις ενδείξεις 1 και 2 και τις περιοχές Α και Β (ενδοκυτταρική ή 
εξωκυτταρική). 

(µονάδες 2) 
 

(β) Το µοντέλο που περιγράφει την κυτταρική µεµβράνη ονοµάζεται «µοντέλο 
ρευστού µωσαϊκού». Να εξηγήσετε τι περιγράφει το συγκεκριµένο µοντέλο. 

(µονάδες 2) 
 

(γ) Μια σηµαντική λειτουργία της κυτταρικής µεµβράνης είναι να «ελέγχει το είδος 
των ουσιών που εισέρχονται και εξέρχονται από το κύτταρο» µε την εκλεκτική 
διαπερατότητα που διαθέτει. Να αναφέρετε ένα (1) λόγο για τον οποίο το κύτταρο θα 
πεθάνει αν, ξαφνικά, η κυτταρική µεµβράνη γίνει αδιαπέραστη. 

(µονάδα 1) 
 

  

Εικόνα 2 
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Ερώτηση 3  (µονάδες 5)  
 
Στην Εικόνα 3 παρουσιάζεται τµήµα του πεπτικού συστήµατος. 

 
 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3 
 

(α) Να ονοµάσετε τις ενδείξεις 1 µέχρι 3.  

(µονάδα 1,5)  

(β) Στο όργανο 1 αποθηκεύεται η χολή, ένα υγρό µε σηµαντικό ρόλο στον 

µεταβολισµό των λιπών. Να ονοµάσετε δύο (2) συστατικά της χολής. 

(µονάδα 1) 

(γ) Να αναφέρετε δύο (2) ορµόνες οι οποίες εκκρίνονται από την ενδοκρινή µοίρα του 

αδένα 2. 

(µονάδα 1) 

(δ) Στο όργανο 3 διεξάγεται χηµική πέψη των υδατανθράκων. Να περιγράψετε την 

πορεία διάσπασης µικρών αλυσίδων πολυσακχαριτών σε µονοσακχαρίτες που 

γίνεται στο όργανο αυτό.  

(µονάδα 1,5) 
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ΜΕΡΟΣ Β: Αποτελείται από δύο (2) ερωτήσεις.  
 Κάθε ορθή απάντηση βαθµολογείται µε δέκα (10) µονάδες.  
 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. 
 

 
Ερώτηση 4   (µονάδες 10) 
 
(α) Στην Εικόνα 4 παρουσιάζεται η δράση ενός ενζύµου και η αναστολή της δράσης 
του. 
 
 
 

 
 
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ι. Να γράψετε τι παρουσιάζουν οι αριθµοί 1 µέχρι 4.  

(µονάδες 2) 
 

ΙΙ. Να αναφέρετε τον ρόλο του ενεργού κέντρου.  
(µονάδες 2) 

 
ΙΙΙ. Στην Εικόνα 4 παρουσιάζεται η δράση δύο (2) διαφορετικών ειδών αναστολέων 
του ενζύµου. Να εξηγήσετε τον τρόπο δράσης του αναστολέα Α και τον τρόπο 
δράσης του αναστολέα Β.  

(µονάδες 2) 
 

IV. Αν αφαιρέσουµε τη φλούδα από µία πατάτα, µετά από λίγη ώρα η πατάτα χάνει 
το χρώµα της και γίνεται καφέ. Η αλλαγή του χρώµατος οφείλεται σε ένα ένζυµο που 
περιέχεται στην πατάτα, την τυροσινάση. Να εξηγήσετε γιατί αν προσθέσουµε χυµό 
λεµονιού, πάνω στην πατάτα, δεν θα αλλάξει το χρώµα της (ο χυµός του λεµονιού 
έχει χαµηλό pΗ). 

(µονάδα 1) 

Εικόνα 4 
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(β) Ο Πραξιτέλης έφαγε για πρωϊνό δύο φέτες ψωµί.  Στο πεπτικό του σύστηµα το 
άµυλο από το ψωµί διασπάστηκε σε µόρια γλυκόζης, τα οποία µέσω του 
κυκλοφορικού συστήµατος θα φτάσουν σε όλα τα κύτταρα του σώµατός του, 
απελευθερώνοντας ενέργεια µέσω της κυτταρικής αναπνοής. Το πρώτο στάδιο της 
κυτταρικής αναπνοής είναι η γλυκόλυση. 

Ι. Να ονοµάσετε το τελικό µόριο της γλυκόλυσης, που θα παραχθεί από την οξείδωση 

της γλυκόζης. 

(µονάδα 0,5)  

ΙΙ. Να αναφέρετε σε ποιο µέρος του κυττάρου γίνεται η γλυκόλυση. 

(µονάδα 0,5)  

ΙΙI. Να αναφέρετε σε ποιο κυτταρικό οργανίδιο θα µετακινηθεί το τελικό µόριο της 

γλυκόλυσης µετά τη δηµιουργία του.  

(µονάδα 0,5)  

IV. Ο Πραξιτέλης έγραψε στο τετράδιο της Βιολογίας του: «Αν κατά τη διάρκεια 
έντονης σωµατικής άσκησης τα µυϊκά κύτταρα δεν έχουν οξυγόνο τότε σταµατάει ο 
κύκλος του κιτρικού οξέος (κύκλος του Krebs)». Συµφωνείτε ή διαφωνείτε µε τον 
Πραξιτέλη; Να εξηγήσετε την απάντησή σας. 

(µονάδα 1,5) 
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Ερώτηση 5   (µονάδες 10)  
 
Στην Εικόνα 5 παρουσιάζεται η δοµή της καρδιάς. 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5 
 

(α) Να ονοµάσετε τις ενδείξεις 1 µέχρι 7. 

(µονάδες 3,5)  

 

(β) Να ονοµάσετε τη βαλβίδα που βρίσκεται ανάµεσα στον αριστερό κόλπο και την 

αριστερή κοιλία και να εξηγήσετε τον τρόπο µε τον οποίο η βαλβίδα αυτή 

ανοιγοκλείνει παθητικά. 

(µονάδα 1,5) 

 

(γ) Να περιγράψετε τον µηχανισµό διέγερσης της καρδιάς, αναφέροντας τα 

εξειδικευµένα κύτταρα που συµµετέχουν, καθώς και την πορεία που ακολουθεί η 

διέγερση. 

(µονάδες 3)  

 

(δ) Να αναφέρετε δύο (2) τρόπους µε τους οποίους το κυκλοφορικό σύστηµα 

συµµετέχει στην άµυνα του οργανισµού.  

                   (µονάδες 2) 
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ΜΕΡΟΣ Γ΄: Αποτελείται από µία (1) ερώτηση. Η ορθή απάντηση βαθµολογείται 
µε δεκαπέντε (15) µονάδες. 
Να απαντήσετε την ερώτηση. 

 
Ερώτηση 6    (µονάδες 15) 
 
Στην Εικόνα 6 παρουσιάζεται η δοµή ενός σπερµατοζωαρίου. 

 

 

 

 

 

 

 
(α) Ι. Να ονοµάσετε τα µέρη Α µέχρι Γ του σπερµατοζωαρίου. 

(µονάδα 1,5)  
 

ΙΙ. Να ονοµάσετε τα οργανίδια 1 µέχρι 4, που παρατηρούνται σε ένα 

σπερµατοζωάριο. 

(µονάδες 2) 
 

ΙΙΙ. Να εξηγήσετε τον ρόλο των οργανιδίων 2 και 4. 

(µονάδες 2) 
 

ΙV. Να συγκρίνετε το σπερµατοζωάριο και το ωοκύτταρο Β΄ τάξης όσον αφορά 

στα πιο κάτω: 

• Είδος κίνησης 

• Περιεχόµενο σε λέκιθο 

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(µονάδες 2) 
 

Εικόνα 6 
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(β) Αν τα σπερµατοζωάρια ενός άνδρα έχουν τη µισή ποσότητα οργανιδίων 1 από ότι 

τα φυσιολογικά, να εξηγήσετε γιατί αυτό θα οδηγούσε σε µειωµένη ικανότητα 

γονιµοποίησης του ωοκυττάρου Β΄ τάξης. 

(µονάδα 1,5) 
 

(γ) Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των εξετάσεων ενός άνδρα, στο 

πλαίσιο διερεύνησης αιτιών υπογονιµότητας. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

pH σπέρµατος Φυσιολογικές τιµές 

6.7 7.2 έως 8.0 

 

Ο γιατρός ενηµέρωσε τον συγκεκριµένο άνδρα ότι ένας από τους προσαρτηµένους 

αδένες του αναπαραγωγικού του συστήµατος υπολειτουργεί.  

Ι. Να ονοµάσετε τον συγκεκριµένο αδένα. 

ΙΙ. Να εξηγήσετε πώς η µειωµένη λειτουργικότητα αυτού του αδένα οδηγεί σε 

µείωση του pH του σπέρµατος. 

(µονάδες 2) 
 

(δ) Η Εικόνα 7 παρουσιάζει τµήµα των ορµονικών αλληλεπιδράσεων µεταξύ της 

αδενοϋπόφυσης και των όρχεων. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ι. Να ονοµάσετε την ορµόνη Χ και την ορµόνη Ψ. 

(µονάδα 1) 

Εικόνα 7 
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ΙΙ. Να ονοµάσετε τη διαδικασία Ω και να αναφέρετε σε ποιο τµήµα των όρχεων 

πραγµατοποιείται. 

(µονάδα 1) 
 

ΙΙΙ. Να αναφέρετε πότε θα παρατηρηθεί για πρώτη φορά η εκκριτική δράση 

των κυττάρων Leydig σε ένα αρσενικό άτοµο. 

(µονάδα 0,5) 
 

ΙV. Να εξηγήσετε γιατί αν σε ένα άνδρα σταµατήσουν να είναι λειτουργικά τα 

διάµεσα κύτταρα των όρχεών του, τότε θα παρουσιαστεί ψηλή συγκέντρωση 

ωχρινοτρόπου ορµόνης στο αίµα του. 

(µονάδα 1,5) 

 

ΤΕΛΟΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

	


