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_____________________________________________________________ 

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. 

7. Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής. 
 

 

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΘΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
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ΜΕΡΟΣ Α΄:  Αποτελείται από τρεις (3) ερωτήσεις.  
          Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες.  

                     Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.  
 

Ερώτηση 1   

(α) Στο Σχήμα 1 παρουσιάζεται ένα τυπικό φυτικό κύτταρο. Να ονομάσετε τα μέρη του 

κυττάρου που αντιστοιχούν στους αριθμούς 1 - 7.                                                                                            

(μονάδες 7) 

  

        

      

        

        

  

 

 

 

(β) Να γράψετε ποιος είναι ο κύριος ρόλος των πιο κάτω κυτταρικών οργανιδίων:              

i. Πυρήνας.  

ii. Μιτοχόνδρια.  

iii. Ριβοσώματα.  

 (μονάδες 3) 

 
Ερώτηση 2 

(α) Στo Σχήμα 2 απεικονίζεται η δομή του χλωροπλάστη. Να ονομάσετε τα μέρη Α - Ζ.   

   (μονάδες 6) 

                                          

            

 

 

              

Σχήμα 1 

Σχήμα 2 
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(β) i. Να γράψετε το μέρος του χλωροπλάστη, στο οποίο επιτελείται η σκοτεινή φάση της 

φωτοσύνθεσης.  

ii. Να αναφέρετε ένα προϊόν της σκοτεινής φάσης. 

(μονάδες 2) 

(γ) Να εξηγήσετε γιατί το φθινόπωρο τα φύλλα κάποιων φυλλοβόλων φυτών μπορεί να 

παρουσιάζουν ποικιλία χρωμάτων.                                                                                      

                                                                                                                             (μονάδες 2) 

 

 

Ερώτηση 3 

(α) Σύμφωνα με το Σχήμα 3 οι 
υδατάνθρακες διακρίνονται σε τρεις 
κατηγορίες Α, Β και Γ.  
 
i. Να αναγνωρίσετε και να ονομάσετε τις 
τρεις κατηγορίες  υδατανθράκων Α, Β και 
Γ.                                                                    

(μονάδες 3) 

 
 

 

 
 
ii. Να ονομάσετε: 
 
1. την αντίδραση 1 που επιτελείται για τον σχηματισμό των υδατανθράκων Β και Γ. 
 
2. ένα (1) άλλο προϊόν που παράγεται κατά την αντίδραση 1.                                                                      

(μονάδες 2) 

iii. Να ονομάσετε τον πιο διαδεδομένο υδατάνθρακα Α, ο οποίος αποτελεί και την πιο 
άμεση πηγή ενέργειας κατά την κυτταρική αναπνοή.                                                                                                             

(μονάδα 1) 

iv Να αναφέρετε ποιος υδατάνθρακας τύπου Β είναι αυτός που αποτελεί τον κύριο  
υδατάνθρακα του γάλακτος.                                                                                                                                                                     

(μονάδα 1) 

(β) Να ονομάσετε:                         
 
i. τον αποταμιευτικό πολυσακχαρίτη των φυτών.  
 
ii. τον αποταμιευτικό πολυσακχαρίτη των ζώων.  

(μονάδες 2) 

 

(γ) Να αναφέρετε τον ρόλο της κυτταρίνης στα φυτά.           

                                                                                                                                                            (μονάδα 1) 

Σχήμα 3 
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ΜΕΡΟΣ Β΄:  Αποτελείται από δύο (2) ερωτήσεις.  
          Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με είκοσι (20) μονάδες.  

                     Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.  
 
Ερώτηση 4 
 
(α) Στο Σχήμα 4 απεικονίζονται διάφορες περιπτώσεις ενζυμικής δράσης.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
i. Να εντοπίσετε και να γράψετε σε ποιον/ποιους αριθμούς 1 - 6 αντιστοιχούν τα πιο κάτω: 
 

A. Υπόστρωμα 

B. Ένζυμο 

Γ. Αντιστρεπτοί αναστολείς 

Δ. Ενεργό Κέντρο 

Ε. Προϊόντα 

(μονάδες 6) 

ii. Να γράψετε τον ρόλο του ενεργού κέντρου.                                                                                       
(μονάδες 2) 

iii. Να γράψετε δύο (2) ιδιότητες των ενζύμων, οι οποίες φαίνονται στο Σχήμα 4.                

(μονάδες 2) 

(β) Η καταλάση είναι ένα κοινό ένζυμο που απαντάται σχεδόν σε όλους τους ζωντανούς 
οργανισμούς, οι οποίοι είναι εκτεθειμένοι στο οξυγόνο. Το μόριο της καταλάσης είναι ένα 
ομοτετραμερές και αποτελείται από τέσσερις πολυπεπτιδικές αλυσίδες, με πάνω από 500 
αμινοξέα η καθεμιά. Σε κάθε αλυσίδα υπάρχει ένα μόριο αίμης με ένα άτομο σιδήρου (Fe) 
που επιτρέπει στο ένζυμο να αντιδράσει. 
 
i. Να αναφέρετε ποιο είναι το τελευταίο πρωτεϊνικό επίπεδο οργάνωσης που παρουσιάζει 

η καταλάση και να δικαιολογήσετε σε συντομία την απάντησή σας.                                                                           

(μονάδες 2) 

Σχήμα 4 

http://en.wikipedia.org/wiki/Enzyme
http://en.wikipedia.org/wiki/Tetrameric_protein
http://en.wikipedia.org/wiki/Amino_acids


4 
 

ii. Στη   Γραφική Παράσταση 1 παρουσιάζεται η δράση του ενζύμου καταλάση σε ένα 

πείραμα που έγινε σε τέσσερις διαφορετικές συνθήκες. Να μελετήσετε τη γραφική 

παράσταση και να απαντήσετε τις ερωτήσεις που ακολουθούν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

1. Να αναφέρετε ποιο είναι το υπόστρωμα της καταλάσης μέσα στους οργανισμούς και 

ποια τα προϊόντα από την καταλυτική της δράση.                                                                                                     

(μονάδες 3) 

2. Να αναφέρετε ποια είναι η εξαρτημένη μεταβλητή του πειράματος.                                                                                 

(μονάδα 1) 

3. Να εξηγήσετε πού οφείλεται η διαφορά πίεσης που μετρήθηκε στο πιο πάνω πείραμα.  

(μονάδα 1) 

4. Να εξηγήσετε γιατί η καμπύλη Γ παρουσιάζει αυτήν τη μορφή. 

(μονάδα 1) 

5. Αν υποθέσουμε ότι έχετε να υπολογίσετε την ενζυμική ενεργότητα του ενζύμου πεψίνη, 
και όχι της καταλάσης, τοποθετώντας την πεψίνη με το κατάλληλο υπόστρωμα στις ίδιες 
πειραματικές συνθήκες που βρίσκεται η καταλάση στην καμπύλη Γ, πώς προβλέπετε να 
είναι η μορφή της καμπύλης της ενζυμικής ενεργότητας της πεψίνης (δηλαδή με ποια 
καμπύλη από την Α μέχρι Δ θα μοιάζει); Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.                                                                                                                                                   

(μονάδες 2) 

Γραφική Παράσταση 1 
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Ερώτηση 5 
 
(α). Στα Σχήματα 5 και 6 απεικονίζονται ένα μόριο φωσφορολιπιδίου και ένα μόριο 
τριγλυκεριδίου.  
 
i. Να αναφέρετε ποιο μόριο (φωσφορολιπίδιο ή τριγλυκερίδιο) απεικονίζεται στο Σχήμα 5 
και ποιο στο Σχήμα 6.                                                         

(μονάδες 2) 

 

  
  
  
  
  
  
      
 
ii. Να γράψετε δύο (2) δομικές διαφορές  που εντοπίζονται ανάμεσα στο φωσφορολιπίδιο 
και το τριγλυκερίδιο.    

 (μονάδες 2)                                                                                                                

                                                                                                                                                                           

iii. Να αναφέρετε: 
 
1. Ποιο από τα δύο μόρια (φωσφορολιπίδιο ή τριγλυκερίδιο) είναι το ιδανικό για τον 
σχηματισμό της κυτταρικής μεμβράνης. 

   (μονάδα 1) 

                                        
2. Δύο (2) λόγους που να επεξηγούν την καταλληλότητα του συγκεκριμένου μορίου για τον 
σχηματισμό της κυτταρικής μεμβράνης.  

  (μονάδες 2) 

iv. 1. Να ονομάσετε ένα άλλο μόριο λιπιδίου που δομεί την κυτταρική μεμβράνη των 

ζωικών κυττάρων. 

2. Να αναφέρετε σε ποιο είδος λιπιδίων ανήκει. 

3. Να γράψετε τον ρόλο του.  

(μονάδες 3) 

(β). Ο κύριος Φωκάς πανικοβλημένος πηγαίνει στο νοσοκομείο, κρατώντας το άρρωστό 
του παιδί, το οποίο έχει αφυδατωθεί λόγω οξείας διάρροιας. Ζητά από το ιατρικό 
προσωπικό να χορηγήσουν στο παιδί του άμεσα νερό. Οι γιατροί προσπαθούν να τον 
καθησυχάσουν και χορηγούν ενδοφλέβια φυσιολογικό ορό 0.9% NaCl. Μόλις διαβάζει 
στην μπουκάλα του ορού ότι δεν είναι καθαρό νερό γίνεται έξαλλος με τους γιατρούς και 
τους φωνάζει ότι δεν ξέρουν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους.  
 
i. Αν υποθέσουμε ότι είστε εσείς στη θέση των γιατρών, ποια θα ήταν τα επιστημονικά 
επιχειρήματα που θα χρησιμοποιούσατε για να πείσετε τον κύριο Φωκά για την ορθότητα 
των πράξεών σας; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

 

                   (μονάδες 4) 

Σχήμα 5 Σχήμα 6 
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ii. Αφού πείστηκε ο κύριος Φωκάς για τον σωστό χειρισμό από μέρους των γιατρών, 
διερωτάται αν αντί για φυσιολογικό ορό μπορεί να χρησιμοποιηθεί θαλασσινό νερό, αφού 
και αυτό περιέχει NaCl. Τί θα απαντούσατε στον κύριο Φωκά; Να τεκμηριώσετε την άποψή 
σας.                                            

(μονάδες 2) 

iii. Εκτός από το νερό που έχει χάσει το παιδί του κυρίου Φωκά, έχει χάσει και πολλούς 
ηλεκτρολύτες, όπως ιόντα Na+ και ιόντα Κ+. 
 
1. Να αναφέρετε ποιας διαμεμβρανικής πρωτεΐνης η λειτουργία θα διαταραχθεί από την 
απώλεια των πιο πάνω ηλεκτρολυτών.                                                                                                                         

(μονάδα 1) 

2. Να διευκρινίσετε αν η πιο πάνω πρωτεΐνη λειτουργεί με ή χωρίς κατανάλωση ενέργειας. 
(μονάδα 1) 

3. Να αναφέρετε τον ρόλο της συγκεκριμένης διαμεμβρανικής πρωτεΐνης.                                                                                                                                   
(μονάδα 1) 

4. Να ονομάσετε το είδος των ανθρώπινων κυττάρων που επηρεάζεται περισσότερο από 
τυχόν βλάβη της πιο πάνω διαμεμβρανικής πρωτεΐνης.                                                                                                                

(μονάδα 1) 

 
          

ΜΕΡΟΣ Γ΄:  Αποτελείται από μία (1) ερώτηση.  
         Η ορθή απάντηση βαθμολογείται με τριάντα (30) μονάδες.  

                   Να απαντήσετε την ερώτηση. 
 
Ερώτηση 6 

(α) Στο πιο κάτω Σχήμα 7 απεικονίζεται το μιτοχόνδριο.  

 

Σχήμα 7 

i. Να ονομάσετε τα μέρη 1 μέχρι 4 του Σχήματος 7.                                                                                              

(μονάδες 4) 

 

ii. Οι χλωροπλάστες και τα μιτοχόνδρια χαρακτηρίζονται ως ημιαυτόνομα οργανίδια. Να 

αναφέρετε δύο (2) δομές/μόρια που περιέχονται σε αυτά τα οργανίδια και είναι απαραίτητα 

για την αυτονομία τους. 

(μονάδες 2) 
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(β) Οι οργανισμοί για να εξασφαλίσουν την απαραίτητη ενέργεια που χρειάζονται, εκτελούν 

τη λειτουργία της κυτταρικής αναπνοής.  

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 1 

Αφού μεταφέρετε τον Πίνακα 1 στο τετράδιο απαντήσεών σας:   

i. Να ονομάσετε τα στάδια της αερόβιας αναπνοής.                                                                

(μονάδες 3) 

ii. Να γράψετε την ενεργειακή απόδοση (μόρια ΑΤΡ) από την πλήρη οξείδωση ενός 

μορίου γλυκόζης σε κάθε στάδιο.                                                                                             

(μονάδες 3)  

iii. Να γράψετε σε ποιο μέρος του κυττάρου διεξάγεται το κάθε στάδιο.  

  (μονάδες 3)                                                                                                                                                                                                                                                              

(γ) Να εξηγήσετε τη σημασία του ακετυλο-συνενζύμου Α.                                                     

(μονάδες 2) 

(δ) Κάποιοι μικροοργανισμοί και κάποια κύτταρα (μυϊκά) πολυκύτταρων οργανισμών 

περιστασιακά διασπούν τη γλυκόζη για παραγωγή ΑΤΡ με βιοχημικές διεργασίες, όπως 

αυτές που φαίνονται στο Σχήμα 8.  

 

 

Σχήμα 8 

Στάδια της αερόβιας 

αναπνοής 

Ενεργειακή απόδοση 

(μόρια ΑΤΡ) 

Μέρος του 

κυττάρου στο οποίο 

διεξάγονται  
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Να απαντήσετε στα ακόλουθα ερωτήματα: 

 

i. Να ονομάσετε τη διαδικασία Α.                                                                          

 (μονάδες 2) 

ii. Να γράψετε κάτω από ποια συνθήκη συμβαίνουν οι διαδικασίες Α, Β και Γ.                    

(μονάδες 2) 

iii. Να ονομάσετε τις ουσίες Δ, Ε και Στ οι οποίες παράγονται από τις διαδικασίες Β και Γ.  

(μονάδες 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                               

iv. Να γράψετε ποιες από τις διαδικασίες Α μέχρι Γ μπορεί να γίνουν σε ένα ανθρώπινο 

μυϊκό κύτταρο. 

(μονάδες 2) 

v. Να αναφέρετε μία (1) εφαρμογή κάθε μίας από τις Διαδικασίες Β και Γ, στην καθημερινή 

ζωή.  

(μονάδες 2)                               

vi. Πόσα μόρια ΑΤΡ παράγονται: 

1. στη διαδικασία Α και  

2. στη διαδικασία Β.                                                                                                                         

(μονάδες 2)   

 

 

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ 


