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ΘΔΜΑ 1
ο 

Σηις ερφηήζεις 1-4 να γράυεηε ζηη κόλλα ζας ηον αριθμό ηης ερώηηζης και δίπλα ηο γράμμα ποσ 

ανηιζηοιτεί ζηη ζφζηή απάνηηζη. 
 

1. Τα ρεκηθά ζηνηρεία πνπ είλαη επηθξαηέζηεξα ζηνπο νξγαληζκνύο είλαη: 

α.    ν άλζξαθαο, ην νμπγόλν, ην πδξνγόλν θαη ην αζβέζηην.                            

β.    ν άλζξαθαο, ην  πδξνγόλν, ην άδσην θαη ην θάιην. 

γ.     ν άλζξαθαο, ην νμπγόλν, ην πδξνγόλν θαη ην άδσην.           

δ.    ην πδξνγόλν, ην άδσην, ην νμπγόλν θαη ην λάηξην. 

                                                                                                                                ( 5 μονάδες )  

 

2. Τα έλδπκα είλαη:  

α.   λνπθιετληθά νμέα.       β.  πξσηεΐλεο.       γ.  πνιπζαθραξίηεο.       δ.   ιηπίδηα. 

                                                                                                                                ( 5 μονάδες )   

                                                                                                                                                                                                         
3.  Μέζα ζην λεξό ηα θσζθνιηπίδηα ζρεκαηίδνπλ δηπινζηηβάδα δηόηη  :  

α.    νη θεθαιέο ηνπο είλαη πδξόθηιεο.                     

β.    νη νπξέο ηνπο είλαη πδξόθνβεο.  

γ.    δελ δηαιύνληαη                       

δ.    ηζρύνπλ όια ηα πξνεγνύκελα. 

                                                                                                                                ( 5 μονάδες ) 

 

4.  Η ζύλζεζε RNA κε πξόηππν DNA γίλεηαη κε κεηαγξαθή: 

α.   θαη ησλ δύν θιώλσλ ηνπ DNA.                             

β.   κόλν ηνπ ελόο από ηνπο δύν θιώλνπο ηνπ DNA .                     

γ.   ζπγθεθξηκέλσλ ηκεκάησλ θαη ησλ δύν θιώλσλ ηνπ DNA.                           

δ.   ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο κόλν ηνπ ελόο θιώλνπ ηνπ DNA.    

                                                                                                                                ( 4 μονάδες ) 

 

5. Να γράυεηε ζηην κόλλα ζας ηο γράμμα από ηη ζηήλη Α και δίπλα ηον αριθμό ποσ ανηιζηοιτεί 

από ηη ζηήλη Β. 

       ΣΗΛΗ  Α                                          ΣΗΛΗ  Β 

α.    ακηλνμέα                                        1.     πνιπζαθραξίηεο 

β.     λνπθιενηίδηα                                 2.     λνπθιετληθά νμέα 

γ.     κνλνζαθραξίηεο                            3.     Πξσηεΐλεο    

            

                                                                                                                                ( 6 μονάδες ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΘΔΜΑ 2
ο 

 

1. Πεξηγξάςηε ην κνληέιν ηνπ «ξεπζηνύ κσζατθνύ» πνπ πξνηάζεθε από ηνπο Singer – 

Nicolson.                                                                                                               

                                                                                                                              ( 10 μονάδες ) 
 

2. Πνηνο είλαη ν ξόινο ησλ πδαηαλζξάθσλ ζηα θύηηαξα θαη ζε πνηα είδε δηαθξίλνληαη.. 

                                                                                                                                          ( 15 μονάδες ) 
  

ΘΔΜΑ 3
ο
 

 

1. Μηα πξσηεΐλε ράλεη ηελ ιεηηνπξγηθόηεηά ηεο ύζηεξα από ζέξκαλζε ζηνπο 80
ν
C. 

Πσο ραξαθηεξίδεηαη απηό ην θαηλόκελν θαη πνπ νθείιεηαη                                      

                                                                                                                            ( 10 μονάδες )   

 

2.  Αλαθέξαηε επηγξακκαηηθά πέληε ηδηόηεηεο ησλ ελδύκσλ. 

                                                                                                                            ( 15 μονάδες ) 
                                       

 

ΘΔΜΑ 4
ο 

 

         1.    Σε έλα κόξην DNA ππάξρνπλ 100 λνπθενηίδηα. Από απηά ηα 30 πεξηέρνπλ ηελ αδσηνύρα    

βάζε γνπαλίλε.
 

         α.  Να ππνινγηζηεί ν αξηζκόο ησλ λνπθενηηδίσλ πνπ απνηειείηαη ε θάζε αιπζίδα απηνύ 

ηνπ κνξίνπ;                                                                                                                 ( 5 μονάδες ) 

 

          β.  Να ππνινγηζηεί ν αξηζκόο ησλ λνπθενηηδίσλ ηνπ κνξίνπ πνπ πεξηέρνπλ θάζε κηα από 

ηηο ππόινηπεο αδσηνύρεο βάζεηο.                                                                              ( 10 μονάδες ) 

 

   2.    Αλαθέξαηε ηξεηο δηαθνξέο αλάκεζα ζην DNA θαη ην RNA.                         ( 10 μονάδες ) 

                                                                                                   

 

    

        Να απανηήζεηε όλα ηα θέμαηα                                                             Καλή επιηυχία !!! 

 

 


