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ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ∆ΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ OKTΩ (8) ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
ΜΕΡΟΣ Α΄: Αποτελείται από έξι ερωτήσεις των πέντε µονάδων η καθεµιά.
1. α. Να εξηγήσετε πώς η ανώµαλη διαστολή του νερού συµβάλλει στη
διατήρηση της υδρόβιας ζωής στο Βόρειο Παγωµένο Ωκεανό. (Μονάδες 3)
β. (i) Πού οφείλεται η µεγάλη διαλυτική ικανότητα του νερού;
(Μονάδα 1)
(ii) Γιατί η ιδιότητα αυτή του νερού έχει µεγάλη βιολογική σηµασία;
(Μονάδα 1)
2. Το σχεδιάγραµµα δείχνει το µηχανισµό της φαγοκυττάρωσης.

α. Να εξηγήσετε µε βάση το σχεδιάγραµµα τα στάδια της φαγοκυττάρωσης
(πρόσληψη και διάσπαση στερεάς ουσίας).
(Μονάδες 3)
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β. Να αναφέρετε δύο είδη λευκών αιµοσφαιρίων που φαγοκυτταρώνουν ξένα
κύτταρα (µικρόβια) που µπαίνουν στον ανθρώπινο οργανισµό.
(Μονάδες 2)
3. Το σχεδιάγραµµα δείχνει το γεννητικό σύστηµα του άνδρα.

α. Να γράψετε τι παριστάνουν οι αριθµοί 1-12.

(Μονάδες 3)

β. Να γράψετε δύο δευτερεύοντα φυλετικά χαρακτηριστικά του άνδρα.
(Μονάδες 2)
4. α. Ποια φυλετικά χρωµατοσώµατα έχει στα σωµατικά του κύτταρα άτοµο µε
σύνδροµο Klinefelter; Να γράψετε δύο συµπτώµατα του συνδρόµου αυτού.
(Μονάδες 2,5)
β. Ποια φυλετικά χρωµατοσώµατα έχει στα σωµατικά του κύτταρα άτοµο µε
σύνδροµο Turner; Να γράψετε δύο συµπτώµατα του συνδρόµου αυτού.
(Μονάδες 2,5)
5. α. Ποιος είναι ο ρόλος της στεφανιαίας κυκλοφορίας;

(Μονάδα 1)

β. Να ονοµάσετε τα αγγεία που συµµετέχουν στην πιο πάνω κυκλοφορία.
(Μονάδες 1,5)
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γ. (i) Τι είναι το έµφραγµα του µυοκαρδίου;
(Μονάδα 1)
(ii) Να αναφέρετε τρεις παράγοντες που ευθύνονται για το έµφραγµα του
µυοκαρδίου.
(Μονάδες 1,5)
6. Το σχεδιάγραµµα δείχνει τρία κύτταρα του ίδιου οργανισµού σε διάφορες
φάσεις κυτταρικής διαίρεσης.
Α

Β

Γ

α. Πόσα χρωµατοσώµατα περιέχονται στα σωµατικά κύτταρα του οργανισµού
αυτού;
(Μονάδα 0,5)
β. Ποιο είδος και ποια φάση κυτταρικής διαίρεσης παριστάνει καθένα από τα
κύτταρα Α, Β και Γ;
(Μονάδες 1,5)
γ. Να γράψετε τρεις διαφορές µεταξύ µίτωσης και µείωσης.

(Μονάδες 3)

ΜΕΡΟΣ Β΄: Αποτελείται από τέσσερις ερωτήσεις των δέκα µονάδων η
καθεµιά.
7. α. Τα νουκλεοτίδια µε τις βάσεις UGUACGAUCAAUGGU βρίσκονται στο
µέσο περίπου ενός µορίου mRNA.
(i) Ποια είναι τα αντίστοιχα νουκλεοτίδια της µεταγραφόµενης αλυσίδας
του DNA;
(Μονάδες 2)
(ii) Πόσα αµινοξέα κωδικοποιούνται από τα νουκλεοτίδια αυτά; Να
δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
(Μονάδες 2)
(iii) Να γράψετε τα αντικωδίκια που αντιστοιχούν στο πιο πάνω τµήµα
του mRNA. Πού βρίσκονται τα αντικωδίκια και τι ρόλο παίζουν;
(Μονάδες 3)
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β. Ένα δίκλωνο µόριο DNA περιέχει 15% αδενίνη (Α).
(i) Ποιο είναι το ποσοστό των υπολοίπων βάσεων στο µόριο του δίκλωνου
DNA; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
(Μονάδα 1)
(ii) Πόσοι δεσµοί υδρογόνου υπάρχουν στο µόριο του δίκλωνου DNA αν
αυτό αποτελείται από εξακόσια (600) νουκλεοτίδια; Να δικαιολογήσετε
την απάντησή σας.
(Μονάδες 2)
8. Στο σχεδιάγραµµα οι γραφικές παραστάσεις δείχνουν την πορεία µιας
χηµικής αντίδρασης χωρίς την παρουσία ενζύµου και µε την παρουσία
ενζύµου.

α. Τι παριστάνουν τα γράµµατα Α και Β;

(Μονάδες 2)

β. Να εξηγήσετε πώς µειώνουν τα ένζυµα την ενέργεια ενεργοποίησης.
(Μονάδες 2)
γ. Να γράψετε τέσσερα χαρακτηριστικά των ενζύµων.

(Μονάδες 2)

δ. Να εξηγήσετε γιατί ενώσεις κυανίου προκαλούν το θάνατο.

(Μονάδες 2)

ε. Η αλλοίωση των τροφών γίνεται από πεπτικά ένζυµα, που ελευθερώνονται
από βακτήρια και µύκητες, τα οποία καταλύουν αντιδράσεις διάσπασης
των οργανικών ουσιών των τροφών.
(i) Να εξηγήσετε γιατί οι εγκυτιωµένες τροφές, προτού σφραγισθούν στο
µεταλλικό κουτί, θερµαίνονται σε ψηλές θερµοκρασίες.
(Μονάδα 1)
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(ii) Ένας καταναλωτής ισχυρίστηκε ότι βρήκε ένα έντοµο σε κουτί που
περιείχε φασόλια και το έστειλε στην εταιρεία παραγωγής. Ο βιολόγος
της εταιρείας που παράγει τα εγκυτιωµένα φασόλια, πήρε το έντοµο
και εξέτασε κατά πόσο περιείχε το ένζυµο αµυλάση και αν αυτό ήταν
δραστικό.
Να εξηγήσετε πώς τα αποτελέσµατα του πιο πάνω ελέγχου έδειξαν
κατά πόσον το έντοµο είχε µπει στο κουτί κατά τη συσκευασία ή µετά
που ανοίχτηκε το κουτί.
(Μονάδα 1)
9. Το σχεδιάγραµµα δείχνει τη σκοτεινή φάση της φωτοσύνθεσης.

α. Τι παριστάνουν τα γράµµατα Α µέχρι Κ;
β. Πού γίνεται η σκοτεινή φάση της φωτοσύνθεσης;

(Μονάδες 2,5)
(Μονάδα 0,5)

γ. Να εξηγήσετε γιατί οι δύο φάσεις της φωτοσύνθεσης, η φωτεινή και η
σκοτεινή, είναι πολύ συνδεδεµένες µεταξύ τους και δεν µπορεί να
λειτουργήσει η µια ανεξάρτητα από την άλλη.
(Μονάδες 2)
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δ. Να εξηγήσετε το ρόλο της καρβοξυδισµουτάσης.

(Μονάδα 1)

ε. Ένας εσπεριδοκαλλιεργητής είχε µειωµένη παραγωγή πορτοκαλιών. Ο
τοπικός γεωπόνος παρατήρησε ότι τα δέντρα του είχαν πολλά κίτρινα
φύλλα και συνέστησε στον καλλιεργητή να βάλει στο έδαφος λίπασµα
που να περιέχει µαγνήσιο και σίδηρο. Να εξηγήσετε γιατί. (Μονάδες 2)
στ. Πώς εξηγείτε την ποικιλία χρωµάτων που παρουσιάζουν τα φύλλα των
φυλλοβόλων φυτών κατά το φθινόπωρο;
(Μονάδες 2)
10. Στο σχεδιάγραµµα φαίνονται δύο στάδια της αερόβιας αναπνοής.

α. Να ονοµάσετε τα στάδια Ι και ΙΙ.
β. Ποιες ουσίες παριστάνουν τα γράµµατα Α, Β, Γ και ∆;

(Μονάδα 1)
(Μονάδες 2)

γ. Πόσα µόρια ATP παράγονται στον κύκλο του Krebs
(i) από ένα µόριο πυροσταφυλικού οξέος
(ii) από ένα µόριο γλυκόζης;
(Μονάδα 1)
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δ. Πόσα NADH και FADH2 παράγονται στον κύκλο του Krebs
(i) από ένα µόριο πυροσταφυλικού οξέος
(ii) από ένα µόριο γλυκόζης;
(Μονάδες 2)
ε. Ποιος είναι ο ρόλος του ακετυλο-συνένζυµου Α;
στ. Να γράψετε τρεις διαφορές µεταξύ αερόβιας αναπνοής και
φωτοσύνθεσης.

(Μονάδα 1)
(Μονάδες 3)

ΜΕΡΟΣ Γ΄: Αποτελείται από δύο ερωτήσεις των δεκαπέντε µονάδων η καθεµιά.
11. Τα σχεδιαγράµµατα δείχνουν το συντονιστικό έλεγχο που ασκούν οι
γοναδοτρόπες ορµόνες και οι ορµόνες της ωοθήκης της γυναίκας πάνω στον
ωοθηκικό και ενδοµήτριο κύκλο αντίστοιχα.

α. Τι παριστάνουν τα γράµµατα Α-Θ;

(Μονάδες 2)
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β. Να γράψετε δύο παρόµοιους ορµονικούς ρόλους της οιστραδιόλης και της
προγεστερόνης κατά τη διάρκεια του καταµήνιου κύκλου.
(Μονάδες 2)
γ. Τι είναι η έµµηνη ρύση και πόσες µέρες διαρκεί συνήθως;

(Μονάδες 2)

δ. Πού παράγεται η ορµόνη χοριονική γοναδοτροπίνη και ποιος είναι ο ρόλος
της;
(Μονάδες 3)
ε. Οι ορµόνες ωοθυλακιοτρόπος (FSH) και ωχρινοτρόπος (LH) παράγονται
και στους άνδρες και στις γυναίκες.
(i) Ποιες διαφορετικές επιδράσεις έχουν οι δύο αυτές ορµόνες στα δύο
φύλα;
(Μονάδες 4)
(ii) Ένα ιδανικό αντισυλληπτικό για τους άνδρες θα ήταν εκείνο που θα
κατέστελλε την ελευθέρωση της ορµόνης FSH αλλά όχι της LH. Να
εξηγήσετε γιατί.
(Μονάδες 2)
12. α. Ένας άνδρας µε αλφισµό (οφείλεται σε αυτοσωµατικό υπολειπόµενο
γονίδιο) και κανονική πήξη του αίµατος, παντρεύεται γυναίκα µε κανονικό
χρώµα δέρµατος και κανονική πήξη του αίµατος. Ο πατέρας της γυναίκας
είναι αιµορροφιλικός και η µητέρα της αλφική.
(i) Να βρείτε τους γονότυπους του άνδρα και της γυναίκας του. Να
δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
(Μονάδες 4)
(ii) Ποιοι είναι οι πιθανοί γονότυποι και φαινότυποι των αγοριών και των
κοριτσιών που µπορούν να αποκτήσουν και σε τι αναλογία; Να κάνετε
τη σχετική διασταύρωση.
(Μονάδες 6)
(iii) Να συγκρίνετε το ποσοστό των αιµορροφιλικών αγοριών και
κοριτσιών. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
(Μονάδες 2)
β. Επιδρούµε µε ραδιενεργό ακτινοβολία σ’ ένα ωοκύτταρο Β΄ τάξης. Τι
µπορεί να συµβεί στο γενετικό υλικό του ωοκυττάρου και τι επιπτώσεις
πιθανόν να εµφανισθούν στο νέο οργανισµό που θα προκύψει από τη
γονιµοποίηση του ωοκυττάρου αυτού;
(Μονάδες 2)
γ. Αν µε την ίδια ακτινοβολία επιδράσουµε σε µυϊκά κύτταρα της µητέρας, θα
υπάρξουν συνέπειες για το παιδί που θα γεννήσει; Να δικαιολογήσετε την
απάντησή σας.
(Μονάδα 1)

------------------ΤΕΛΟΣ------------------

