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ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΒΗΟΛΟΓΗΑ 2011 
ΤΑΞΗ  B Α΄ ΦΑΣΗ 
 

Να γράυεηε ζηο ηεηράδηό ζας ηολ αρηζκό θαζελός από ηα παραθάηφ ζέκαηα θαη δίπια ηοσ ηο γράκκα ποσ α-
ληηζηοητεί ζηε ζφζηή απάληεζε. 

1. Πνην από ηα παξαθάησ νξγαλίδηα έρεη ιηπνπξσηετ-

ληθή κεκβξάλε, έλδπκα κεηαηξνπήο ελέξγεηαο θαη 

ξηβνζώκαηα; 

Α. ιπζόζσκα 

Β. ππεξνμεηδηόζσκα 

Γ. θεληξόζσκα 

Γ. κηηνρόλδξην 

2. Ζ ζσζηή αθνινπζία ησλ παξαθάησ θπηηαξηθώλ 

δνκώλ από ηε κεγαιύηεξε ζηε κηθξόηεξε είλαη: 

Α. ρξσκόζσκα – ππξήλαο – γνλίδην 

Β. ππξήλαο – ρξσκόζσκα – γνλίδην 

Γ. γνλίδην – ππξήλαο – ρξσκόζσκα 

Γ. ρξσκόζσκα – γνλίδην – ππξήλαο 

3. Ζ ελέξγεηα πνπ ρξεηάδεηαη έλαο νξγαληζκόο γηα ηε 

κεηαθνξά ησλ ρξήζηκσλ πιηθώλ θαη ηελ απνβνιή 

ησλ άρξεζησλ πξνέξρεηαη άκεζα από: 

Α. ην DNA 

Β. ηα ιίπε 

Γ. ηηο νξκόλεο 

Γ. ην ATP 

4. Πνηα θπηηαξηθή δηαδηθαζία ζπκβαίλεη κόλν ζε θύη-

ηαξα νξγαληζκώλ πνπ αλαπαξάγνληαη ακθηγνληθά; 

Α. κεηάιιαμε 

Β. αληηγξαθή 

Γ. κείσζε 

Γ. κίησζε 

5. Πνην από ηα παξαθάησ δεπγάξηα αδσηνύρσλ βά-

ζεσλ βξίζθεηαη ζε αλαινγία 1:1 ζην κόξην ηνπ 

DNA; 

Α. Γνπαλίλε θαη Αδελίλε. 

Β. Αδελίλε θαη Θπκίλε. 

Γ. Κπηνζίλε θαη Αδελίλε. 

Γ. Οπξαθίιε θαη Θπκίλε. 

6. Ζ πιεπξά ησλ θσζθνιηπηδίσλ πνπ είλαη βπζηζκέλε 

ζην εζσηεξηθό ηκήκα ηεο πιαζκαηηθήο κεκβξάλεο 

ραξαθηεξίδεηαη σο: 

Α. Τδξόθνβε 

Β. Τδξόθηιε 

Γ. Όμηλε 

Γ. Βαζηθή 

7. Πνηα από ηηο ζεηξέο ηνπ παξαθάησ πίλαθα πεξη-

γξάθεη θαιύηεξα ηε κνλνγνληθή αλαπαξαγσγή; 
 

 αξηζκόο 
γνλέσλ 

ζύγθξηζε απνγόλσλ 
πξνο ηνπο γνλείο 

Α έλαο παλνκνηόηππνη 

Β έλαο δηαθνξεηηθνί 

Γ δύν παλνκνηόηππνη 

Δ δύν δηαθνξεηηθνί 

8. Σν ηεζη ησδίνπ ζε έλα θύιιν ληνκαηηάο απνθάιπςε 

όηη ππήξρε άκπιν ζηηο 5 ην απόγεπκα κηαο ειηό-

ινπζηεο εκέξαο ηνπ Ηνπιίνπ. Όηαλ εμεηάζηεθε κε 

ηώδην ην ίδην θύιιν από ην ίδην θπηό ζηηο 6 ην πξσί 

ηεο επόκελεο εκέξαο, βξέζεθε όηη ππήξρε ιηγόηεξν 

άκπιν. Ζ κείσζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ ακύινπ νθεί-

ιεηαη: 

Α. ζηε κεηαηξνπή ηνπ ακύινπ ζε πξσηεΐλεο 

Β. ζηελ απνκάθξπλζε ηνπ ακύινπ από ηα θύια 
θαηά ηε δηαπλνή 

Γ. ζηε κεηαθνξά ηνπ ακύινπ άκεζα πξνο ηηο ξίδεο 

Γ. ζηε κεηαηξνπή ηνπ ακύινπ ζε απιά ζάθραξα 

9. Πνηα από ηηο παξαθάησ ππνζέζεηο κπνξεί λα ειεγρζεί κε 

ηελ πεηξακαηηθή δηάηαμε ηνπ ζρήκαηνο; 

Α. Σν θσο είλαη απαξαίηεην γηα ηε δηαδηθαζία ηεο αλαπα-
ξαγσγήο. 

Β. Σα θπηά δελ ζπλζέηνπλ γιπθόδε ζην ζθνηάδη. 

Γ. Ζ ζύλζεζε ησλ πξσηετλώλ πξαγκαηνπνηείηαη ζηα θύι-
ια. 

Γ. Σα θπηά ρξεηάδνληαη ιίπαζκα γηα ηε θπζηνινγηθή ηνπο 
αλάπηπμε. 
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10. Σν δηπιαλό δηάγξακκα δείρλεη ηελ επίδξαζε ηεο ζεξ-

κνθξαζίαο ζηε δξαζηεξηόηεηα ηνπ έλδπκνπ Υ ζε έλα 

πξσηετληθό κόξην. Πνηα από ηηο παξαθάησ κεηαβνιέο 

δελ ζα επεξεάζεη ηε δξαζηεξηόηεηα ηνπ έλδπκνπ; 

Α. Ζ πξνζζήθε θξύνπ λεξνύ όηαλ ε αληίδξαζε βξί-
ζθεηαη ζε ζεξκνθξαζία 50 

O
C. 

Β. Ζ αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο από 70 
O
C ζε 80 

O
C. 

Γ. Ζ απνκάθξπλζε ηνπ πξσηετληθνύ κνξίνπ όηαλ ε 
ζεξκνθξαζία βξίζθεηαη ζηνπο 30 

O
C. 

Γ. Ζ κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο από ηνπο 40 
O
C ζηνπο 

10 
O
C. 

11. ην ζρήκα απεηθνλίδεηαη κηα θπηηαξηθή δηαίξεζε. Πνηα 

από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο, ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία 

απηή, είλαη ζσζηή; 

Α. Οη γελεηηθέο πιεξνθνξίεο ηνπ θπηηάξνπ Β είλαη ίδηεο 
κε απηέο πνπ έρνπλ ηα θύηηαξα Α θαη Γ. 

Β. Σν DNA ηνπ θπηηάξνπ Γ είλαη θαηά 50% ίδην κε ην 
DNA ηνπ θπηηάξνπ Β. 

Γ. Σν DNA ηνπ θπηηάξνπ Α είλαη θαηά 75% ίδην κε ην 
DNA ηνπ θπηηάξνπ Β. 

Γ. Σα θύηηαξα Α, Β θαη Γ πεξηέρνπλ εληειώο δηαθνξεηηθέο γελεηηθέο πιεξνθνξίεο. 

12. ε εμαηξεηηθά ρακειέο ζπγθεληξώζεηο νμπγόλνπ, ζεκαληηθέο θπηηαξηθέο πξσηεΐλεο ράλνπλ ηε ρσξνδηάηαμε 

(unravel) ηνπο. Άιιεο ελδνθπηηαξηθέο πξσηεΐλεο, νη Hsp60, αλαθαιύθζεθαλ ζε πνιιά είδε πξνθαξπσηηθώλ θαη 

επθαξπσηηθώλ θπηηάξσλ. Οη Ζsp60 κπνξνύλ λα πξνζδέλνληαη ζε άιιεο πξσηεΐλεο ώζηε λα πξνιακβάλεηαη ε 

απώιεηα ηεο ρσξνδηάηαμεο ηνπο. Δίλαη ινγηθό λα ζπκπεξάλνπκε όηη νη Ζsp60. 

Α. Καηαζθεπάδνληαη ζε ειεύζεξα ξηβνζώκαηα. 

Β. Έρνπλ δεπηεξνηαγή δνκή. 

Γ. Παξάγνληαη ζπλερώο από έλα θύηηαξν. 

Γ. Παξάγνληαη ζε ίζεο πνζόηεηεο από δσληαλά θύηηαξα ζε έλα πνιπθύηηαξν νξγαληζκό. 

13. Σν δηάγξακκα παξηζηάλεη αιιαγέο ζηελ πνζόηεηα 

ηνπ  DNA πνπ βξίζθεηαη ζηνλ ππξήλα ζε δηαθνξεηη-

θέο θάζεηο ηνπ θπηηαξηθνύ θύθινπ. Πνηα θάζε αληη-

ζηνηρεί ζηελ έλδεημε Υ; 

Α. κεζόθαζε 

Β.  κεηάθαζε 

Γ. πξόθαζε 

Γ. ηειόθαζε 

14. Ζ δηαδηθαζία πνπ απεηθνλίδεηαη ζην παξαθάησ ζρεδηάγξακκα, απνηειεί ηκήκα: 

Α. ηεο δηαδηθαζίαο δεκηνπξγίαο 
ελόο γακέηε 

Β. ηεο θαγνθπηηάξσζεο ελόο 
βαθηεξίνπ από θαγνθύηηαξν 

Γ. ηεο δηαδηθαζίαο δεκηνπξγίαο 
ηνπ δπγσηνύ 

Γ. ηεο επηδηόξζσζεο ελόο θαηεζηξακκέλνπ δσηθνύ ηζηνύ 
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15. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο θσηεηλήο απόρξσζεο πνπ έρεη θαιύηεξα απνηειέζκαηα ζηε θσηνζύλζεζε, ρξεζηκν-

πνηήζεθαλ ηξεηο ηύπνη θπηώλ όκνηνπ κεγέζνπο ηα νπνία παξέκεηλαλ γηα ηνλ ίδην ρξόλν εθηεζεηκέλα ζε θσο ηεο 

ίδηαο έληαζεο αιιά δηαθνξεηηθνύ ρξώκαηνο. Όινη 

νη άιινη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο παξέκεηλαλ 

νη ίδηνη. Μεηά από 15 ιεπηά έγηλε θαηαγξαθή ησλ 

θπζαιίδσλ πνπ απειεπζέξσλε θάζε θπηό γηα δηά-

ζηεκα 30 δεπηεξνιέπησλ θάζε θνξά κε ηε ρξήζε 

θηλεκαηνγξαθηθήο θάκεξαο. Γηα θάζε θπηό έγηλαλ 

έμη θαηαγξαθέο θαη νη κέζνη όξνη ησλ κεηξήζεσλ 

θαηαρσξήζεθαλ ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα. Πνηα 

από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο απνηειεί έλα έγθπξν 

ζπκπέξαζκα κε βάζε ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα; 

Α. Κάζε θπηό θσηνζπλζέηεη θαιύηεξα ζε δηαθνξεηηθό ρξώκα θσηόο. 

Β. Σν θόθθηλν θσο είλαη πξνηηκόηεξν γηα ηε θσηνζύλζεζε απ΄ όηη ην κπιε. 

Γ. Σα θπηά απηά θαηαζθεπάδνπλ πδαηάλζξαθεο κε πην γξήγνξν ξπζκό ζην θόθθηλν θαη ζην κπιε θσο. 

Γ. Σν λεξό πξέπεη λα απνξξνθά ην θόθθηλν θαη ην πξάζηλν θσο. 

Μέζνο όξνο θπζαιίδσλ γηα 30 δεπηεξόιεπηα 

ηύπος θσηού 
θόθθηλο 

θφς 
θίηρηλο 

θφς 
πράζηλο 

θφς 
κπιε 
θφς 

Elodea 35 11 5 47 

Potamogeton 48 8 2 63 

Utricularia 28 9 6 39 

16. Πνηα από ηηο παξαθάησ απεηθνλίζεηο αθνξά ηελ 

δεπηεξνηαγή δνκή κηαο πξσηεΐλεο; 

17. Ζ δνκή ζηα αξηζηεξά θαη ε δνκή ζηα δεμηά ζηελ 

παξαθάησ εηθόλα είλαη αληίζηνηρα: 

Α. ζάθραξν θαη ιηπίδην 

Β. ζάθραξν θαη ακηλνμύ 

Γ. λνπθιενηίδην θαη ακηλνμύ 

Γ. λνπθιενηίδην θαη ζάθραξν 

ην παξαθάησ δηάγξακκα απεηθνλίδεηαη ε θσηεηλή θάζε 

ηεο θσηνζύλζεζεο. 

18. Ζ ρεκηθή νπζία Υ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε θσηεηλή 

θάζε κπνξεί λα είλαη 

Α. ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα 

Β. ην λεξό 

Γ. ην νμπγόλν 

Γ. ε γιπθόδε 

 

 19. Ζ ρεκηθή νπζία Τ πνπ παξάγεηαη ζηε θσηεηλή θάζε 

κπνξεί λα είλαη 

Α. ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα 

Β. ην λεξό 

Γ. ην νμπγόλν 

Γ. ε γιπθόδε 

20. Πνηα από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ην πξσηετληθό κόξην ηεο εηθόλαο είλαη ιά-

ζνο; 

Α.. Σν κόξην παξνπζηάδεη πξσηνηαγή δνκή. 

Β.  Σν κόξην παξνπζηάδεη δεπηεξνηαγή δνκή. 

Γ. Σν κόξην παξνπζηάδεη ηξηηνηαγή δνκή. 

Γ. Σν κόξην παξνπζηάδεη ηεηαξηνηαγή δνκή. 
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21. Ζ ακπιάζε είλαη έλδπκν πνπ δηαζπά ην άκπιν. Πνηα από ηηο παξαθάησ γξαθηθέο παξαζηάζεηο απνηππώλεη ζσ-

ζηά ηηο κεηαβνιέο ζηελ αληίδξαζε θαηά ηελ πξνζζήθε ακπιάζεο ζε δεζηό δηάιπκα ακύινπ ην νπνίν ζηε ζπλέ-

ρεηα ςύρεηαη ζηαδηαθά από ηνπο 80 
O
C ζηνπο 0 

O
C. 

 

22. Ζ θαδεΐλε ηνπ γάιαθηνο είλαη ε πξσηεΐλε πνπ απν-

ζεθεύεη ην αζβέζηην θαη απνηειείηαη από κία πνιπ-

πεπηηδηθή αιπζίδα κε 332 ακηλνμέα. Σν ηειηθό επί-

πεδν νξγάλσζεο ηνπ κνξίνπ απηνύ είλαη: 

Α. πξσηνηαγήο δνκή 

Β.  δεπηεξνηαγήο δνκή 

Γ. ηξηηνηαγήο δνκή 

Γ. ηεηαξηνηαγήο δνκή 

23. Ση πξντόληα ζρεκαηίδνληαη από ηηο δύκεο ζε αλαε-

ξόβηεο ζπλζήθεο; 

Α. αηζαλόιε θαη γαιαθηηθό νμύ 

Β. αηζαλόιε θαη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα 

Γ. λεξό θαη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα 

Γ. λεξό θαη γαιαθηηθό νμύ 

24. Σν έλδπκν πεπηηδάζε πδξνιύεη πεπηηδηθνύο δε-

ζκνύο ζε κηθξά πξσηετληθά κόξηα. ην δηπεπηίδην 

ηεο εηθόλαο ν δεζκόο πνπ πξόθεηηαη λα πδξνιπζεί 

είλαη ν δεζκόο: 

Α. Γ1 

Β. Γ2 

Γ. Γ3 

Γ. Γ4 

25. Ζ εηθόλα αλαπαξηζηά έλα 

ηκήκα ελόο βηνκνξίνπ. Σν 

κόξην απηό ειέγρεη ηελ θπη-

ηαξηθή δξαζηεξηόηεηα θα-

ηεπζύλνληαο ηε ζύλζεζε: 

Α. πδαηαλζξάθσλ 

Β. ηρλνζηνηρείσλ 

Γ. ιηπηδίσλ 

Γ. πξσηετλώλ 

26. πγθεθξηκέλα ρεκηθά αληηδξαζηήξηα αληηδξνύλ κε βηνινγηθά καθξνκόξηα θαη δίλνπλ θαζνξηζκέλεο ρξσκαηηθέο 

κεηαβνιέο. Σν ρξώκα εμαξηάηαη από ην είδνο ηνπ βηνινγηθνύ καθξνκνξίνπ θαη ην είδνο ηνπ αληηδξαζηεξίνπ. Απηή 

ε πιεξνθνξία δίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

Έλαο εξεπλεηήο πξόζζεζε δηαθνξεηηθά αληηδξαζηήξηα ζε 

κεξηθά ξηβνζώκαηα πνπ είρε απνκνλώζεη. Σα ρξώκαηα πνπ 

ζα παξαηεξνύζε ήηαλ 

Α. θόθθηλν θαη πξάζηλν. 

Β. πξάζηλν θαη βηνιεηί. 

Γ. βαζύ κπιε θαη θόθθηλν. 

Γ. βηνιεηί θαη βαζύ κπιε. 

Φεκηθό αληη-
δραζηήρηο 

Βηοιογηθό 
καθροκόρηο 

Φρφκαηηθή 
κεηαβοιή 

Α Άκπιν Βαζύ κπιέ 

Β Πξσηεΐλε Βηνιεηί 

Γ Ληπίδην Κόθθηλν 

Γ Ννπθιετθό νμύ Πξάζηλν 

27. ηελ παξαθάησ ζρεκαηηθή απεηθόληζε αλαπαξίζηαηαη έλα ζαιάζζην νηθνζύζηεκα. 

 

Οη νξγαληζκνί πνπ 

ζπκβνιίδνληαη σο 

 βξίζθνληαη ζηε 

ζέζε απηή ηνπ νηθνζπ-

ζηήκαηνο ιόγσ: 

Α. ηνπ pH ηνπ λεξνύ 

Β. ηνπ ηδήκαηνο 

Γ. ηεο ρακειήο ζεξ-
κνθξαζίαο 

Γ. ηεο έληαζεο ηνπ θσηόο 
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 Μία από ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο πιαζκαηηθήο κεκβξά-

λεο είλαη ε κεηαθνξά νπζηώλ. Απηή κπνξεί λα γίλεη 

κε θαγνθπηηάξσζε, παζεηηθή κεηαθνξά (ώζκσζε 

ή δηάρπζε) θαη ελεξγεηηθή κεηαθνξά. 

28. Με δηάρπζε πεξλνύλ 

Α. λεξό 

Β. ηόλ Να 

Γ. πξσηεΐλεο 

Γ. νμπγόλν θαη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα 

29. Με ελεξγεηηθή κεηαθνξά πεξλνύλ 

Α. λεξό 

Β. ηόλ Να θαη ακηλνμύ 

Γ. ηόλ Να θαη CO2 

Γ. νμπγόλν 

30. Με ώζκσζε πεξλνύλ 

Α. λεξό 

Β. ηόλ Να 

Γ. νμπγόλν 

Γ. νμπγόλν θαη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα 

31. Πνηα από ηηο παξαθάησ θξάζεηο πεξηγξάθεη θαιύηεξα ηε δηαδηθαζία πνπ αλαπαξηζηά ε εηθόλα; 

Α. Έλα δπγσηό πνπ δηαηξείηαη κηησηηθά. 

Β. Έλα δπγσηό πνπ δηαηξείηαη κεησηηθά 

Γ. Έλαο γακέηεο πνπ δηαηξείηαη κηησηηθά 

Γ. Έλαο γακέηεο πνπ δηαηξείηαη κεησηηθά 

32. Σν παξαθάησ δηάγξακκα αλαπαξηζηά ηελ 

δηαδηθαζία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ην 1996 

γηα λα θισλνπνίεζε ην πξώην ζειαζηη-

θό, έλα πξόβαην κε ην όλνκα Dolly. 

Πνηα από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο ζρεηη-

θά κε ηε Dolly είλαη ζσζηή; 

Α. Γακέηεο από ην πξόβαην Α θαη από 
ην πξόβαην Β ζπληήρζεθαλ γηα λα 
παξαρζεί ε Dolly. 

Β. Σα ρξσκνζώκαηα ηεο Dolly είλαη πα-
λνκνηόηππα κε απηά ηνπ πξνβάηνπ Α. 

Γ. Ζ Dolly θαη ην πξόβαην Γ έρνπλ πα-
λνκνηόηππν DNA. 

Γ. Ζ Dolly πεξηέρεη γνλίδηα από ην πξό-
βαην Α θαη ην πξόβαην Γ. 

 

33. Πνηα από ηηο παξαθάησ απεηθνληδόκελεο δηαδηθαζί-

εο δεκηνπξγνύλ απνγόλνπο κε γελεηηθή πνηθηιν-

κνξθία; 

 

34. Έλα δεύγνο νκνιόγσλ 

ρξσκνζσκάησλ ζπκκε-

ηέρεη ζε κηα θπζηνινγηθή 

κεησηηθή δηαίξεζε πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη ζε κηα 

σνζήθε θαη θέξεη ηα αι-

ιειόκνξθα όπσο απεη-

θνλίδνληαη ζηελ εηθόλα. 

Παξάρζεθαλ σάξηα από ηελ παξαπάλσ κεησηηθή 

δηαίξεζε πνπ θέξνπλ ρξσκνζώκαηα  
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Σν ζρήκα απεηθνλίδεη ηκήκα επθαξπσηηθνύ δσηθνύ θπηηά-

ξνπ θαη ηα δηαδνρηθά ζηάδηα κηαο δηαδηθαζίαο πνπ εμειίζ-

ζεηαη. 

 

35. Ζ δηαδηθαζία πνπ γίλεηαη ζην ζεκείν 1 νλνκάδεηαη 

Α. δηάρπζε 

Β. εμσθύηησζε 

Γ. ώζκσζε 

Γ. ελδνθύηησζε 

36. Σν νξγαλίδην κε ηνλ αξηζκό 2 είλαη έλα: 

Α. πεπηηθό θελνηόπην 

Β. ιπζόζσκα 

Γ. ξηβόζσκα 

Γ. ζύκπιεγκα Golgi 

37. Σν νξγαλίδην κε ηνλ αξηζκό 3 είλαη έλα: 

Α. πεπηηθό θελνηόπην 

Β. ιπζόζσκα 

Γ. ξηβόζσκα 

Γ. ζύκπιεγκα Golgi 

38. Ζ δηαδηθαζία πνπ γίλεηαη ζην ζεκείν 4 νλνκάδεηαη: 

Α. δηάρπζε 

Β. εμσθύηησζε 

Γ. ώζκσζε 

Γ. ελδνθύηησζε 

39. Σν λεκαηνεηδέο θύθνο Cladophora θσηίδεηαη κε θσο πνπ δηαζπείξεηαη κε ηε βνήζεηα πξίζκαηνο. Όπσο θαίλεηαη 

ζηε ζρεκαηηθή παξάζηαζε, ην αεξόβην βαθηήξην Pseudomonas πνπ ππάξρεη ζην ζξεπηηθό κέζν, παξνπζηάδεη 

απμεκέλε ζπγθέληξσζε ζηηο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ην θύθνο θσηίδεηαη κε θσο ζηα 656 nm θαη 486 nm. Σν βαθηή-

ξην Pseudomonas δελ παξνπζηάδεη ηελ θαηα-

λνκή απηή αλ ην θύθνο Cladophora απνκα-

θξπλζεί από ην ζξεπηηθό κέζν. Πνηα από ηηο 

παξαθάησ πξνηάζεηο εμεγεί θαιύηεξα ηε ζπ-

κπεξηθνξά ηνπ βαθηεξίνπ. 

Α. Σν άκπιν πνπ ζπληίζεηαη θαηά ηε θσην-
ζύλζεζε εθθξίλεηαη από ην θύθνο ζηηο πε-
ξηνρέο πνπ θσηίδνληαη κε θσο 656 nm θαη 
486 nm. 

Β. Σα βαθηήξηα πξνζειθύνληαη από ην νμπ-
γόλν πνπ παξάγεηαη θαηά ηε θσηνζύλζε-
ζε ζηηο πεξηνρέο πνπ θσηίδνληαη κε θσο 
656 nm θαη 486 nm. 

Γ. Σν θύθνο θαη ηα βαθηήξηα έρνπλ κηα ζπκ-
βησηηθή ζρέζε. Σα βαθηήξηα ρξεηάδνληαη ην νμπγόλν πνπ παξέρεηαη από ην θύθνο θαη ην θύθνο ρξεηάδεηαη ην 
δηνμείδην ηνπ άλζξαθα πνπ παξέρεηαη από ηα βαθηήξηα. 

Γ. Σα βαθηήξηα απσζνύληαη από ηηο πςειέο ζπγθεληξώζεηο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηηο πεξηνρέο πνπ θσηίδν-
ληαη κε θσο ζηα 589 nm θαη 527 nm. 

40. ε έλα επθαξπσηηθό θύηηαξν κπνξνύκε λα αληρλεύ-

ζνπκε m RNA: 

Α. Μόλν ζην θπηηαξόπιαζκα. 

Β. Μόλν ζηνλ ππξήλα. 

Γ. ηνλ ππξήλα, ηα κηηνρόλδξηα, ηνπο ρισξνπιά-
ζηεο θαη ζην θπηηαξόπιαζκα. 

Γ. Πνηέ ζηνπο ρισξνπιάζηεο.  

41. Οη δπλαηνί ζπλδπαζκνί ησλ κεηξηθήο θαη παηξηθήο 

πξνέιεπζεο ρξσκνζσκάησλ ελόο αλζξώπνπ 

ζηνπο θπζηνινγηθνύο ηνπ γακέηεο είλαη: 

Α. 2
46

 

Β. 2
2
 

Γ. 2
4
 

Γ. 2
23
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42. Φπηηθά θύηηαξα ηνπνζεηνύληαη ζε δηαιύκαηα πνπ πεξηέρνπλ δύν δηαθνξεηηθέο νπζίεο Κ1 θαη Κ2 ζε δηαθνξεηηθέο 

ζπγθεληξώζεηο. Ο ξπζκόο πξόζιεςεο ησλ νπζηώλ Κ1 θαη Κ2 από ηα θύηηαξα κεηξήζεθε κε θαηάιιειε πεηξακα-

ηηθή δηάηαμε θαη ηα απνηειέζκαηα θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

Πνηα από ηα παξαθάησ ζπκπεξάζκαηα είλαη 

ζσζηά; 

Α. Ζ νπζία Κ1 κεηαθηλείηαη κε ελεξγεηηθή 
κεηαθνξά ελώ ε Κ2 κε παζεηηθή κεηαθν-
ξά. 

Β. Ζ νπζία Κ1 κεηαθηλείηαη κε δηάρπζε ελώ ε 
Κ2 κε ελεξγεηηθή κεηαθνξά. 

Γ. Καη νη δύν νπζίεο Κ1 θαη Κ2 πξνζιακβά-
λνληαη κε ελεξγεηηθή κεηαθνξά. 

Γ. Καη νη δύν νπζίεο Κ1 θαη Κ2 κεηαθέξνληαη κε δηάρπζε. 

ΟΤΗΑ πγθέληξσζε ζην δηάιπκα Ρπζκόο πξόζιεςεο 

Κ1   20 x 10
-3

 Μ 1 x 10
-3

 mol/min 

Κ1 100 x 10
-3

 Μ 5 x 10
-3

 mol/min 

Κ2   40 x 10
-3

 Μ 4 x 10
-3

 mol/min 

Κ2 200 x 10
-3

 Μ 4 x 10
-3

 mol/min 

 

43. Ζ παξαθάησ παξάγξαθνο πεξηέρεη 8 ζεκαληηθά ιάζε. Γξάςηε ζην ηεηξάδηό ζαο θάζε ιαλζαζκέλε ιέμε ή θξάζε 

πνπ επηζεκαίλεηε ζην αξρηθό θείκελν θαζώο θαη ηε ζσζηή. 

Ζ θπηηαξνπιαζκαηηθή δηαίξεζε ζπκβαίλεη αθξηβώο πξηλ ηε κίησζε. Σν επθαξπσηηθό θύηηαξν, κεηαμύ δύν θπηηα-

ξηθώλ δηαηξέζεσλ βξίζθεηαη ζε ιαλζάλνπζα θάζε, κία θάζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο δηπιαζηάδεηαη ην γελε-

ηηθό πιηθό, απμάλεη ε κάδα ηνπ θπηηάξνπ θαη δεκηνπξγνύληαη λέα νξγαλίδηα. Ζ δηαδηθαζία ηεο ππξεληθήο δηαίξε-

ζεο πεξηιακβάλεη ηα ζηάδηα: πξόθαζε, κεηάθαζε, αλάθαζε θαη ηειόθαζε. Ζ άηξαθηνο είλαη έλα ζύκπιεγκα κη-

θξντληδίσλ πνπ εκπνδίδνπλ ηε κεηαθίλεζε ησλ ρξσκνζσκάησλ. Σα ηλίδηα ηεο αηξάθηνπ πξνζδέλνληαη ζε θάζε 

ρξσκόζσκα ζε κία ζέζε πνπ νλνκάδεηαη θεληξνζσκάηην. Καηά ην ζηάδην ηεο ηειόθαζεο νη αδειθέο ρξσκαηίδεο 

θηλνύληαη πξνο ηνπο πόινπο ηεο αηξάθηνπ. Μεηά ηελ ππξεληθή δηαίξεζε, αθνινπζεί ε δηαίξεζε ηνπ θπηηαξνπιά-

ζκαηνο. Σα λέα ζπγαηξηθά θύηηαξα δηαρσξίδνληαη κε ηε δεκηνπξγία ηνπ θξαγκνπιάζηε, γηα ηα δσηθά θύηηαξα θαη 

ηνλ πεξηθεξεηαθό δαθηύιην γηα ηα θπηηθά θύηηαξα. 

 

Ζ επηζηήκε κπνξεί λα πξνζθέξεη ιύζεηο γηα ην ζνβαξόηαην ελεξγεηαθό πξόβιεκα ησλ αλζξώπηλσλ θνηλσληώλ ηνπ 

21νπ Αηώλα. Οη ιύζεηο απηέο νθείινπλ λα είλαη αεηθόξεο θαη ζπλάκα λα κελ αιινηώλνπλ ηα θπζηθά νηθνζπζηήκαηα. Δύ-

ινγα ε ηερλνινγία ζηξέθεηαη ζηελ αλαδήηεζε δηαδηθαζηώλ απόδνζεο ελέξγεηαο ησλ βηνινγηθώλ ζπζηεκάησλ, αθνύ (νη 

δηαδηθαζίεο απηέο) έρνπλ «δνθηκαζηεί» εκπξάθησο γηα εθαηνκκύξηα ρξόληα ζηα πιαίζηα ηεο εμειηθηηθήο δηαδηθαζίαο θαη 

είλαη απνηειεζκαηηθέο θαη αζθαιείο γηα ηνπο νξγαληζκνύο θαη ηα νηθνζπζηήκαηα. ε απηά ηα πιαίζηα γίλνληαη πξνζπά-

ζεηεο γηα «θηλεηήξεο λεξνύ», θηλεηήξεο, δειαδή πνπ ζα απνδίδνπλ ρξεζηηθή ελέξγεηα αμηνπνηώληαο ηε ζύλζεζε λεξνύ 

(ηζρπξά εμώζεξκε αληίδξαζε) κέζσ ηεο έλσζεο πδξνγόλνπ κε νμπγόλν (αηκνζθαηξηθό). Φπζηθά, ήδε ππάξρνπλ πεη-

ξακαηηθνί «θηλεηήξεο θπςειώλ θαπζίκνπ» (θπςέιε – θύηηαξν -cell), ην κεγάιν πξόβιεκα όκσο παξακέλεη αθόκα ε εύ-

ξεζε δηαδηθαζίαο παξαγσγήο πδξνγόλνπ πνπ λα είλαη θζελή, αμηόπηζηε θαη όρη ελεξγνβόξνο ή επηβαξπληηθή γηα ην πε-

ξηβάιινλ. ε ζρέζε κε απηά λα ραξαθηεξίζεηε κε () ηηο πξνηάζεηο από ηηο παξαθάησ πνπ ζεσξείηε ζσζηέο θαη κε (Λ) 

απηέο πνπ ζεσξείηε ιαλζαζκέλεο: 

44. Σν ηεξάζηην πνζνζηό ηεο απαξαίηεηεο ελέξγεηαο γηα ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ αλώηεξσλ νξγαληζκώλ απνδίδεηαη, κε 

«ηειηθό πξντόλ» ην λεξό, θαηά ηε θσηνζύλζεζε. 

45. Γηα ηελ παξαγσγή ηνπ πδξνγόλνπ ηνπ απαξαίηεηνπ γηα ηνπο «θηλεηήξεο λεξνύ» είλαη ζθόπηκν λα αμηνπνηεζεί ε 

«ζθνηεηλή θάζε» ηεο θσηνζύλζεζεο. 

46. Αμηνπνηώληαο ηε θσηνζύλζεζε γηα ηελ καδηθή παξαγσγή πδξνγόλνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζε «θηλεηήξεο λε-

ξνύ» ζα αιινησζεί ην πεξηβάιινλ καο, αθνύ καθξνπξόζεζκα ζα αιιάμεη ην ηζνδύγην λεξνύ ζηνλ πιαλήηε. 

47. Γηα ηελ απόδνζε ελέξγεηαο κέζσ ηεο ζύλζεζεο λεξνύ ζε θηλεηήξεο κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ θαη δηαδηθαζίεο ηεο 

θσηνζύλζεζεο θαη δηαδηθαζίεο ηεο θπηηαξηθήο αλαπλνήο. 

48. Γηαδηθαζίεο ηεο θσηνζύλζεζεο ζα κπνξνύζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ απειεπζέξσζε ειεθηξνλίσλ, ηα ν-

πνία κε ηε ζεηξά ηνπο κπνξνύλ λα ηξνθνδνηήζνπλ ηελ παξαγσγή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο. 

49. Οη «θηλεηήξεο λεξνύ» δελ ζα ζπλεηζθέξνπλ θαζόινπ ζηε «ζεξκηθή ξύπαλζε» ηνπ Πεξηβάιινληνο, αθνύ δελ ζα 

έρνπλ θαζόινπ ζεξκηθέο εθπνκπέο. 

50. ηνπο νξγαληζκνύο πξνθύπηεη λεξό κόλν θαηά ηελ θπηηαξηθή αλαπλνή θαη ηε θσηνζύλζεζε. 
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Γηα ηε κέηξεζε ηεο θπηηαξηθήο αλαπλνήο ησλ πδξόβησλ κηθξννξγαληζκώλ (θπηνπιαγθηό) κηαο ιίκλεο πξαγκαηνπνηή-

ζεθε ην παξαθάησ πείξακα: λεξό από ηε ιίκλε ηνπνζεηήζεθε ζε δύν κπνπθάιηα, ην έλα κε δηαθαλή ηνηρώκαηα ώζηε λα 

πεξλάεη ην θσο θαη ην άιιν κε καύξα ηνηρώκαηα ώζηε ην δείγκα λα βξίζθεηαη ζην ζθνηάδη. ε θάζε κπνπθάιη κεηξήζε-

θε ε αξρηθή ζπγθέληξσζε νμπγόλνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ζθξαγίζηεθαλ θαη ηα δύν. Μεηά από 24 ώξεο κεηξήζεθε μαλά ε 

ζπγθέληξσζε νμπγόλνπ ζε θάζε κπνπθάιη, όπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

Αξρηθή ζπγθέληξσζε νμπγόλνπ = 10 mg L
-1

 

πγθέληξσζε νμπγόλνπ ζην «θσηεηλό» κπνπθάιη κεηά 24 ώξεο = 12 mg L
-1

 

πγθέληξσζε νμπγόλνπ ζην «ζθνηεηλό» κπνπθάιη κεηά 24 ώξεο = 7 mg L
-1

 

 

 

 

 

51. Ζ εκεξήζηα θπηηαξηθή αλαπλνή κπνξεί λα πξνζδη-

νξηζηεί: 

Α. Φσο (12 mg L
-1

) – Αξρηθή (10 mg L
-1

) = 2 mg L
-1

 
νμπγόλνπ 

Β. Φσο (12 mg L
-1

) – θνηάδη (7 mg L
-1

) = 5 mg L
-1

 
νμπγόλνπ 

Γ. Αξρηθή (10 mg L
-1

) – θνηάδη (7 mg L
-1

) = 3 mg 
L

-1
 νμπγόλνπ 

Γ. θνηάδη (7 mg L
-1

) + 1/2 Φσο (6 mg L
-1

) = 13 
mg L

-1
 νμπγόλνπ 

52. ην δηάζηεκα ησλ 24 σξώλ, ζην «θσηεηλό» κπνπ-

θάιη έρεη παξαρζεί νμπγόλν: 

Α. Φσο (12 mg L
-1

) – Αξρηθή (10 mg L
-1

) = 2 mg L
-1

 
νμπγόλνπ 

Β. Φσο (12 mg L
-1

) – θνηάδη (7 mg L
-1

) = 5 mg L
-1

 
νμπγόλνπ 

Γ. Αξρηθή (10 mg L
-1

) – θνηάδη (7 mg L
-1

) = 3 mg 
L

-1
 νμπγόλνπ 

Γ. Αξρηθή (10 mg L
-1

) + θνηάδη (7 mg L
-1

) = 17 mg 
L

-1
 νμπγόλνπ 

 

 Σνπνζεηήζεθαλ ζε θαζέλα  

από ηέζζεξα γπάιηλα δνρεία 

έλα ζπγθεθξηκέλν είδνο πδξό-

βηνπ θπηνύ θαη έλα είδνο ςα-

ξηνύ. ηα ςάξηα δόζεθε ηξνθή. 

Σα δνρεία απνκνλώζεθαλ ην 

έλα από ην άιιν θαη ην θαζέλα 

θσηίζηεθε από δηαθνξεηηθή 

έγρξσκε θσηεηλή πεγή. 

 

53. ε πνην από ηα δνρεία ε θηλεηηθόηεηα ησλ ςαξηώλ 

ζα κεησζεί ιηγόηεξν κεηά από ηελ πάξνδν νξηζκέ-

λνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο. 

Α. ην δνρείν Α. 

Β. ην δνρείν Β. 

Γ. ην δνρείν Γ. 

Γ. ην δνρείν Γ.  

54. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο θπηηαξηθήο αλαπλνήο, ηα ςά-

ξηα ζηα δνρεία ρξεζηκνπνηνύλ ην νμπγόλν: 

Α. ην ζηάδην ηεο γιπθόιπζεο. 

Β. Γηα ηελ δηάζπαζε κνξίσλ ΑΣΡ ζε κόξηα ADP. 

Γ. Γηα λα ζπλδπαζηεί κε ην CO2 ώζηε λα παξαρζεί 
γιπθόδε. 

Γ. Ωο ηνλ ηειηθό απνδέθηε ειεθηξνλίσλ θαη ηόλησλ 
πδξνγόλνπ.  
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 ηα παξαθάησ θείκελα ππάξρνπλ αξηζκεκέλα θελά ηα νπνία ζπκπιεξώλνληαη κε ιέμεηο ή θξάζεηο πνπ ζα βξείηε 

ζηηο αληίζηνηρεο αξηζκεκέλεο εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο πνπ δίλνληαη παξαθάησ. 

55. Η γισθόδε ζηα θσηά: 

Δίλαη κηα νπζία πνπ παξάγεηαη __(1)__ ησλ θπηηάξσλ. Σα νξγαλίδηα απηά ζπλαληώληαη __(2)__ ησλ θπηηθώλ νξ-

γαληζκώλ. Γηα λα γίλεη ε παξαγσγή ηεο απαηηνύληαη ρεκηθέο νπζίεο πνπ είλαη __(3)__ θαη θσηεηλή ελέξγεηα. Έλα 

ζεκαληηθό κέξνο ηεο γιπθόδεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί ώζηε ην θύηηαξν λα βηνζπλζέζεη, κε ηελ βνήζεηα θαηάιιεισλ 

ελδύκσλ θαη απιώλ νπζηώλ, όπσο αλόξγαλεο ξίδεο, κέηαιια θ.α., όια ηα δνκηθά ηνπ κόξηα. Κάπνηα πνζόηεηα 

ηεο παξαγόκελεο γιπθόδεο κπνξεί λα νμεηδσζεί __(4)__ γηα παξαγσγή ελέξγεηαο, ε νπνία κπνξεί λα κεηαθεξζεί 

κε ηε κνξθή __(5)__ θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί από όια ηα κέξε ηνπ θπηηάξνπ. Κάπνηα άιιε πνζόηεηα πνιπκεξίδε-

ηαη ζε __(6)__ γηα ηε δόκεζε ηνπ θπηηαξηθνύ ηνηρώκαηνο ελώ θάπνηα άιιε πνζόηεηα ζπκππθλώλεηαη θαη απνζε-

θεύεηαη ζην θύηηαξν ππό κνξθή __(7)__. Ζ απνζήθεπζε γίλεηαη __(8)__ ηνπ θπηηάξνπ. 

 (1) Α. ζηα κηηνρόλδξηα 

Β. ζηνπο ρισξνπιάζηεο 

Γ. ζηα ξηβνζώκαηα 

Γ. ζηνλ ππξήλα 

 (2) Α. ζηηο ξίδεο 

Β. κόλν ζηελ επάλσ επηθάλεηα ησλ θύιισλ 

Γ. ζε όια ηα πξάζηλα κέξε 

Γ. ζηνλ θνξκό 

 (3) Α. ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα 

Β. ην λεξό 

Γ. ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη ην λεξό 

Γ. ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, ην λεξό θαη ε 
ειηαθή ελέξγεηα 

 (4) Α. ζηα κηηνρόλδξηα 

Β. ζηνπο ρισξνπιάζηεο 

Γ. ζηα ξηβνζώκαηα 

Γ. ζηνλ ππξήλα 

 (5) Α. ειεύζεξσλ ειεθηξνλίσλ 

Β. ΑDΡ 

Γ. ΑΣΡ 

Γ. ζπλελδύκσλ 

 (6) Α. ακύινπ 

Β. θπηηαξίλεο 

Γ. ακύινπ θαη θπηηαξίλεο 

Γ. θπηηαξίλεο θαη γιπθνγόλνπ 

 (7) Α. ακύινπ 

Β. θπηηαξίλεο 

Γ. ακύινπ θαη θπηηαξίλεο 

Γ. θπηηαξίλεο θαη γιπθνγόλνπ 

 (8) Α. ζε πεπηηθά ρπκνηόπηα 

Β. ζε ππεξνμεηδηνζώκαηα 

Γ. ζε πιαζηίδηα 

Γ. ζε ιπζνζώκαηα 

56. Παραγφγή πρφηεάζες 

Ζ δηαδηθαζία παξαγσγήο ηεο πξσηεάζεο ζην δσηθό επθαξπσηηθό θύηηαξν, αξρίδεη κε ηελ __(1)__ ηνπ γνληδίνπ 

πνπ βξίζθεηαη ζην DNA ηνπ __(2)__ ηνπ θπηηάξνπ. Από ηελ δηαδηθαζία απηή παξάγεηαη __(3)__ ην νπνίν ζα πε-

ξάζεη ζην θπηηαξόπιαζκα, δηα κέζνπ ησλ πόξσλ ηεο __(4)__ θαη ζα βξεζεί ζηα __(5)__ ηνπ αδξνύ ελδνπια-

ζκαηηθνύ δηθηύνπ. ηα νξγαλίδηα απηά ζα γίλεη ε __(6)__ ησλ αγγειηαθόξσλ RNA θαη ε ζύλζεζε ηεο πξσηνηα-

γνύο δνκήο ησλ πεπηηδηθώλ αιπζίδσλ. ηε δηαδηθαζία απηή αλαπηύζζνληαη κεηαμύ ησλ __(7)__ δεζκνί __(8)__. 

Οη πεπηηδηθέο αιπζίδεο ζα εηζέιζνπλ ζηνπο αγσγνύο ηνπ αδξνύ ελδνπιαζκαηηθνύ δηθηύνπ όπνπ ζα ππνζηνύλ 

επεμεξγαζία θαη ζα πάξνπλ ηελ ηειηθή ηνπο κνξθή πνπ ζηελ πεξίπησζε ηεο πξσηεάζεο είλαη ε __(9)__. Σν ηειη-

θό πξντόλ ζα ζπζθεπαζηεί ζε ζθαηξηθά θπζηίδηα ηα __(10)__. Απηά ζα απειεπζεξσζνύλ ζην θπηηαξόπιαζκα 

όπνπ ζα παίμνπλ ηνλ ξόιν ηνπο. 

 (1) Α. πδξόιπζε 

Β. κεηαγξαθή 

Γ. αληηγξαθή 

Γ. κεηάθξαζε 

 (2) Α. ππξήλα 

Β. κηηνρνλδξίνπ 

Γ. ππξελίζθνπ 

Γ. θελνηνπίνπ 

 (3) Α. DNA 

Β. tRNA 

Γ. mRNA 

Γ. rRNA 

 (4) Α. ηεο πιαζκαηηθήο κεκβξάλεο 

Β. ηεο ππξεληθήο κεκβξάλεο 

Γ. ηνπ ελδνπιαζκαηηθνύ δηθηύνπ 

Γ. ηνπ ζπκπιέγκαηνο Golgi 
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 (5) Α. ιπζνζώκαηα 

Β. ξηβνζώκαηα 

Γ. ππεξνμεηδηνζώκαηα 

Γ. ρξσκνζώκαηα 

 (6) Α. πδξόιπζε 

Β. κεηαγξαθή 

Γ. αληηγξαθή 

Γ. κεηάθξαζε 

 (7) Α. ακηλνμέσλ 

Β. λνπθιενηηδίσλ 

Γ. κνλνζαθραξηηώλ 

Γ. ιηπαξώλ νμέσλ 

 (8) Α. κεηαμύ ησλ πιεπξηθώλ νκάδσλ R 

Β. πδξόθνβνη δεζκνί 

Γ. δεζκνί πδξνγόλνπ 

Γ. πεπηηδηθνί δεζκνί 

 (9) Α. πξσηνηαγήο δνκή 

Β. δεπηεξνηαγήο δνκή 

Γ. ηξηηνηαγήο δνκή 

Γ. ηεηαξηνηαγήο δνκή 

 (10) Α. ππεξνμεηδηνζώκαηα 

Β. ιπζνζώκαηα 

Γ. πεπηηθά θελνηόπηα 

Γ. ζύκπιεγκα Golgi 

ε κηα ζεηξά πεηξακάησλ ηνπνζεηήζεθαλ κέζα ζε δηαιύκαηα δηαθνξεηηθώλ ζπγθεληξώζεσλ θπηηθά θαη δσηθά θύηηαξα. 

Γηάισκα Φ: απεζηαγκέλν λεξό. 
Γηάισκα Υ: ζπγθέληξσζε ίδηα κε ηελ ζπγθέληξσζε ηνπ θπηηαξνπιάζκαηνο ησλ θπηηάξσλ ζηελ αξρή ηνπ πεηξάκαηνο. 
Γηάισκα Z: πςειόηεξε ζπγθέληξσζε ηεο δηαιπκέλεο νπζίαο από ηελ ζπγθέληξσζή ηεο ζην θπηηαξόπιαζκα ησλ θπη-
ηάξσλ ζηελ αξρή ηνπ πεηξάκαηνο. 
Παξαθάησ απεηθνλίδνληαη ηα θύηηαξα ζηελ αξρή ησλ 
πεηξακάησλ. 

 
Μεηά από κεξηθά ιεπηά κέζα ζηα δηαιύκαηα ηα θύηηαξα 
εκθαλίδνληαη όπσο παξαδίπια: 

 

57. Από ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ζπκπεξαίλνπκε 

όηη: 

Α. Σν πείξακα 1 απεηθνλίδεη έλα δσηθό θύηηαξν ζην 
δηάιπκα Υ. 

Β. Σν πείξακα 2 απεηθνλίδεη έλα δσηθό θύηηαξν ζην 
δηάιπκα Ε. 

Γ. Σν πείξακα 5 απεηθνλίδεη έλα θπηηθό θύηηαξν 
ζην δηάιπκα Ε. 

Γ. Σν πείξακα 6 απεηθνλίδεη έλα θπηηθό θύηηαξν 
ζην δηάιπκα Υ. 

 

58. Οη παξαηεξνύκελεο κεηαβνιέο θαηά ηελ δηάξθεηα 

ησλ πεηξακάησλ έγηλαλ ιόγσ: 

Α. ηεο ελεξγεηηθήο κεηαθνξάο. 

Β. ηεο δηάρπζεο. 

Γ.  ηεο όζκσζεο. 

Γ.  ηεο πηλνθύηησζεο 
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Βαζκνιόγεζε εξσηήζεσλ 

Δξσηήζεηο 1-20, 22-33, 35-38, 40-41, 44-50   1 κόξην  45 Υ 1 = 45 

Δξσηήζεηο 21, 34, 39, 42, 51-54, 57-58    2 κόξηα  10 Υ 2 = 20 

Δξσηήζεηο 43, 55  θαη 56        8 + 4 + 5 κόξηα = 17 

Δξσηήζεηο 59–61         6 κόξηα  3 Υ 6 = 18 

             ΤΝΟΛΟ 100 κόξηα 

59. ηε δηάηαμε ηεο δηπιαλήο εηθόλαο, ην δηάθξαγκα εκπνδίδεη ηα κόξηα ηεο δά-

ραξεο λα κεηαθηλεζνύλ από ηελ πεξηνρή ΗΗ πξνο ηελ πεξηνρή Η. Πνηα θπηηαξη-

θή δνκή έρεη ηνλ ίδην ξόιν κε ην δηάθξαγκα ηεο εηθόλαο; Πνηεο άιιεο ιεηηνπξ-

γίεο έρεη ζην θύηηαξν ε δνκή απηή; 

 

60. Δπηιέμηε κία από ηηο νκάδεο Α θαη Β νξγαληδίσλ - δνκώλ από ηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

 οκάδα Α οκάδα Β 

νξγαλίδην Η ξηβόζσκα κηηνρόλδξην 

νξγαλίδην ΗΗ ππξήλαο θπηηαξηθή κεκβξάλε 

 
ηελ νκάδα πνπ επηιέμαηε, πξνζδηνξίζηε κία θπηηαξη-

θή ιεηηνπξγία πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζην νξγαλίδην Η. 

Δμεγείζηε πώο ηα δύν νξγαλίδηα, ζηελ νκάδα πνπ επη-

ιέμαηε, αιιειεπηδξνύλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο πνπ πξνζδηνξίζαηε. 

61. Σν παξαθάησ δηάγξακκα αλαπαξηζηά έλα ζύζηεκα πνπ βξίζθεηαη ζε έλα δηαζηεκηθό ζηαζκό θαη πεξηιακβάλεη 

κία δεμακελή λεξνύ θαη θύθε (πδξόβηα θπηά). Έλαο αζηξνλαύηεο από ην δηαζηεκόπινην, επηβηβάδεηαη ζην δηα-

ζηεκηθό ζηαζκό. 

 
α) Δπηζεκάλεηε δύν κεηαβνιέο ηεο ρεκηθήο ζύζηαζεο ηνπ δηαζηεκηθνύ ζηαζκνύ, σο απνηέιεζκα ηεο επηβίβα-

ζεο ηνπ αζηξνλαύηε ζην δηαζηεκηθό ζηαζκό. 

β) ε ηη δηαθέξεη ν αέξαο ησλ θπζαιίδσλ από ηνλ εηζεξρόκελν; 

γ) θαηαγξάςηε δύν κεηαβνιέο ηεο ρεκηθήο ζύζηαζεο ηεο αηκόζθαηξαο ηνπ δηαζηεκηθνύ ζηαζκνύ, σο απνηέιε-

ζκα ηεο αύμεζεο ηνπ θσηηζκνύ.  


