
σελίδα 1 από 2 

Διαγώνισμα στη ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β΄Λυκείου 

 

Επώνυμο …………………………………………… Όνομα………………………….. α.α. …… 

ΘΕΜΑΤΑ     (Σύνολο σελίδων 2) 

ΘΕΜΑ Α  
Επιλέξτε το γράμμα της λέξης ή της φράσης ή τον αριθμό που συμπληρώνει σωστά κάθε μια από τις  
παρακάτω φράσεις. (5x5=25μ) 
Α1.  Ένα τριπεπτίδιο περιέχει ... αμινοξέα 

  2  3  4            5 

Α2.  Στις πρωτεΐνες  συναντάμε … δεσμούς 

α. πεπτιδικούς           β. φωσφοδιεστερικούς          γ. ετεροπολικούς          δ. πυρηνικούς 

Α3. Τα νουκλεϊνικά οξέα αποτελούνται από ………………….. 

     α. λιπίδια                β. νουκλεοτίδια             γ. σάκχαρα              δ. αμινοξέα        

A4. Πρωτόπλασμα είναι … 

α.ο Θεός        β.ο Αδάμ        γ.το κύτταρο        δ.το κυτταρόπλασμα. 

A5. Στο κυτταρικό κύκλο η … έχει τη μεγαλύτερη διάρκεια. 

α. μίτωση             β. μεσόφαση            γ. πρόφαση              δ. αντιγραφή 

 
ΘΕΜΑ Β 
Β1.  Στα πρωτεϊνικά μόρια διακρίνουμε τέσσερα επίπεδα οργάνωσης. 
  Περιγράψτε το πρώτο (πρωτοταγής δομή) και το δεύτερο (δευτεροταγής δομή). (2x6=12μ) 
Β2.  Σε ένα τμήμα δίκλωνου DNA το 20% των αζωτούχων βάσεων είναι γουανίνη (G).  

    α.  Επιλέξτε ποιο από τα παρακάτω είναι το ποσοστό των άλλων βάσεων. (5μ) 
1. 20%Α, 20%Τ, 40%C         2. 30%A, 30%T, 20%C        3. 30%A, 20%T, 30%C 

Όπου Α:αδενίνη, Τ:θυμίνη, C:κυτοσίνη. 

   β. Δικαιολογείστε την επιλογή σας. (8μ) 
 
ΘΕΜΑ Γ 
Γ1.  Δίνονται τα παρακάτω ευκαρυωτικά κύτταρα.   

 

                                             κύτταρο 1                                                                                 κύτταρο 2 

α. Ποιο κύτταρο είναι φυτικό; (2μ) 

β. Αντιστοιχίστε τις φράσεις της 1
ης

 στήλη με τους όρους στη 2
η
 στήλη. (Στη 2

η
 στήλη περισσεύουν δύο όροι) 

(2x5=10μ) 

1. εξασφαλίζει την ενέργεια που χρειάζεται το κύτταρο α. πυρήνας 

2. αποτελείται από πολυσακχαρίτες b. χυμοτόπιο 

3. περιέχει το DNA  c. χλωροπλάστης 

4. εκεί γίνεται η φωτοσύνθεση d. κυτταρικό τοίχωμα 

5. εκεί γίνεται η πρωτεϊνοσύνθεση e. ριβοσώματα 

 f. σύστημα Gοlgi 

 g. μιτοχόνδριο  



σελίδα 2 από 2 

 

Γ2.  Δίνονται οι εικόνες  

 
      εικόνα 1                                                    εικόνα 2 
 

α. Ποια εικόνα αντιστοιχεί σε χλωροπλάστη; (1μ) 

β. Αντιστοιχίστε στον παρακάτω πίνακα τον αριθμό κάθε λέξης ή φράσης της πρώτης στήλης με ένα μόνο 

γράμμα  της δεύτερης. (2x6=12μ) 
1. μήτρα Α. Χλωροπλάστης 

2. στρώμα 

3. θυλακειωειδή 

4. grana Β. Μιτοχόνδριο 

5. ελασμάτια 

6. εσωτερική μεμβράνη με αναδιπλώσεις 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Δίνεται το παρακάτω μεταγραφόμενο τμήμα μιας αλυσίδας δίκλωνου μορίου DNA 

...ΑCCTΑGGTCTG...  

Α. Να γράψετε το αντίστοιχο συμπληρωματικό τμήμα DNA (6μ) και τo RNA  που παράγεται κατά τη 

μεταγραφή του. (6μ) 

Β. Να υπολογίσετε το σύνολο των δεσμών υδρογόνου σ’ αυτό το τμήμα DNA. (13μ) 

Να απαντήσετε πλήρως  σε όλα τα θέματα  

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΊΑ                            

 


