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ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΩΣΔΡΖ ΚΑΗ ΑΝΩΣΑΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ
ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2014
ΜΑΘΖΜΑ: ΒΗΟΛΟΓΗΑ
Ζκεξνκελία θαη Ώξα εμέηαζεο: 23 Μαΐνπ 2014
08:00 - 11:00
ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΔ ΛΤΔΗ
ΜΔΡΟ Α΄: Απμηεθείηαζ από έμη (6) ενςηήζεζξ ηςκ πέληε (5) ιμκάδςκ ηαεειζά.
1. α
Όλνκα νκνηνπνιηθνύ δεζκνύ πνπ
Μνλνκεξέο ηεο νπζίαο
ζπλδέεη ηα κνλνκεξή

Οπζία
1

Γθοημβόκμ

2

RNA

Γιπθόδε ή C6H12O6

Γιπθνζ(δ)ηδ(η)ηθόο

Ρηβν(δν)λνπθιενηίδην

Φωζθνδηεζηεξηθόο

ή λνπθιενηίδην

(Φωζθνξνδηεζηεξηθόο)

γιπθόδε

Γιπθνζ(δ)ηδ(η)ηθόο

ηοηηανίκδ

3

(6 x κνλ. 0,5)
β) ιένμξ Α: αιζκμιάδα (-ΝΗ2)
ιένμξ Β:

ή

ηαναμλοθμιάδα (- COOH )

ηαναμλοθμιάδα (- COOH )

ή

(κνλ. 0,5)

αιζκμιάδα (-ΝΗ2)
(κνλ.0,5)

γ)






Έκα (1) από ηα πζμ ηάης:
Σα θίπδ επζηεθμύκ ζδιακηζηόηαημ νόθμ μ μπμίμξ είκαζ ηαη’ ελμπή
απμηαιζεοηζηόξ. Σα μοδέηενα θίπδ πενζέπμοκ οπενδζπθάζζα πμζόηδηα
εκένβεζαξ από όζδ μζ οδαηάκεναηεξ ακά βναιιάνζμ ηαζ απμηεθμύκ ηδκ
εθαθνύηενδ ιμνθή απμηαιζεοηζηώκ μοζζώκ.
Δίκαζ ηαημί αβςβμί ηδξ εενιόηδηαξ ηαζ βζ’ αοηό είκαζ εενιμιμκςηζηά οθζηά
ζημοξ μνβακζζιμύξ.
Δίκαζ αδζάανμπα ηαζ πανειπμδίγμοκ ηδκ ελάηιζζδ ημο κενμύ ζημοξ
μνβακζζιμύξ.
Πενζαάθθμοκ ηαζ πνμζηαηεύμοκ δζάθμνα όνβακα (από ηελ ηξηβή), όπςξ ημοξ
κεθνμύξ.
(2 x κνλ. 0,5 )
1

2. α) Τπενμλεζδίμ ημο οδνμβόκμο ή (Η2Ο2) ή

μλογεκέ

β) Σεηανημηαβήξ δμιή

(κνλ. 0,5)
(κνλ. 1)

γ) Ο εεζσηόξ παθηόξ (CuSO4) δνα ςξ ιδ ζοκαβςκζζηζηόξ ακηζζηνεπηόξ
ακαζημθέαξ ηδξ ηαηαθάζδξ ηαζ πνμζδέκεηαζ ζε πενζμπή δζαθμνεηζηή από
εηείκδ ημο εκενβμύ ηέκηνμο ημο εκγύιμο
(κνλ. 0,5)
δζαηανάζζμκηαξ ηαζ ηνμπμπμζώκηαξ ηδ ζηενεμπδιζηή ημο δμιή, πνμηαθώκηαξ
ηδκ παναιόνθςζδ ημο εκενβμύ ηέκηνμο
(κνλ. 0,5)
ιε απμηέθεζια ηδκ αδοκαιία ημο κα δεζιεύεζ ιόνζα ημο οπμζηνώιαημξ
απμηεθεζιαηζηά
ή
αδοκαιία δδιζμονβίαξ ζοιπθόημο Δκγύιμο -Τπμζηνώιαημξ
(κνλ. 0,5)
δ) Γύμ(2) από ηα πζμ ηάης:
 Απακηώκηαζ εκηόξ ηαζ εηηόξ ηςκ ηοηηάνςκ
 Απακηώκηαζ ζε πμθύ ιζηνέξ πμζόηδηεξ
 Έπμοκ εκενβό ηέκηνμ
 Πανμοζζάγμοκ ελεζδίηεοζδ
 Μεζώκμοκ ηδκ εκένβεζα εκενβμπμίδζδξ (ηςκ οπμζηνςιάηςκ)
 Δπζηαπύκμοκ ηζξ αζμπδιζηέξ ακηζδνάζεζξ
 Γεκ αθθμζώκμκηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ηαηαθοηζηήξ ημοξ δνάζδξ
 Γεκ αθθμζώκμοκ ηα ηεθζηά πνμσόκηα
 Γεκ αθθμζώκμοκ ηδκ ζζμννμπία ιεηαλύ ακηζδνώκηςκ ηαζ πνμσόκηςκ
ζςιάηςκ ιζαξ ακηίδναζδξ
 Γεκ ηαηαθύμοκ ακηζδνάζεζξ, πμο, μύηςξ ή άθθςξ, είκαζ αδύκαημ κα
πναβιαημπμζδεμύκ
(2 x κνλ.1)
3. α) i. To Β είκαζ μ ηόθπμξ
ii. Σμ Γ είκαζ δ Μήηνα ή εκδμιήηνζμ
β) Ακάθαζδ II ηαζ ηεθόθαζδ II ηδξ ιείςζδξ

(2 x κνλ. 0,5)
(2 x κνλ. 0,5)
( 2Υ κνλ.0,5)

γ) Δθθξίκαηα από Πξνζηάηε αδέλα:
έκα(1) από ηα πζμ ηάης:
 Διπθμοηίγμοκ ημ ζπένια ιε ενεπηζηά οθζηά, ή οθζηά απαναίηδηα βζα ηδκ
ηοηηανζηή ακαπκμή ηαζ παναβςβή εκένβεζαξ ή
 Πενζέπμοκ ακηζπδηηζηά έκγοια, ή έκγοια πμο νεοζημπμζμύκ ημ ζπένια ιεηά
ηδκ εηζπενιάηςζδ.
(κνλ.1)


Δθθξίκαηα από αδέλεο Cowper:
ελμοδεηενώκμοκ ηα όλζκα οπμθείιιαηα ηςκ μύνςκ
(κνλ.1)
2

4. α) i. 1= αζιμπεηάθζα
2= ενοενά αζιμζθαίνζα ή ενοενμηύηηανα
3= θεοηά αζιμζθαίνζα ή θεοημηύηηανα

(κνλ. 0,5)
(κνλ. 0,5)
(κνλ. 0,5)

ii. Έκα (1) από ηα πζμ ηάης:
 Σα ενοενά αζιμζθαίνζα είκαζ απύνδκα ή ηα θεοηά αζιμζθαίνζα έπμοκ
πονήκα
 Σα ενοενά αζιμζθαίνζα έπμοκ ζπήια αιθίημζθμο δίζημο ή ηα θεοηά
αζιμζθαίνζα έπμοκ αηακόκζζημ ζπήια
 Σα ενοενά αζιμζθαίνζα είκαζ ιζηνόηενα ζε ιέβεεμξ ή ηα θεοηά αζιμζθαίνζα
είκαζ ιεβαθύηενα ζε ιέβεεμξ
 ηα ενοενμηύηηανα είκαζ όθα ηα ίδζα εκώ ή ηα θεοηά αζιμζθαίνζα έπμοκ
πμθθά είδδ δζαθμνεηζηά ζε δμιή ηαζ ιμνθμθμβία
(κνλ. 1)
β) Σα έιιμνθα ζοζηαηζηά ημο αίιαημξ ζε έκα εκήθζημ άημιμ δδιζμονβμύκηαζ,
ζηα ανπζηά ημοξ ημοθάπζζημ ζηάδζα, ζημκ (ενοενό) ιοεθό ηςκ μζηώκ
(κνλ.0,5)
γ) Ηςζζκόθζθα
(κνλ. 1 )
δ) Ζ εξπζξνπνηεηίλε παξάγεηαη ζηνπο λεθξνύο θαη δνα ζημ ιοεθό ηςκ μζηώκ
βζα ηδκ παναβςβή ενοενώκ αζιμζθαζνίςκ ή δ ενοενμπμζδηίκδ πμο
πανάβεηαζ ζημοξ κεθνμύξ είκαζ οπεύεοκδ βζα ηδκ παναβςβή ενοενώκ
αζιμζθαζνίςκ
(κνλ.0,5)
άνα ακεπανηήξ μνιμκζηή θεζημονβία ηςκ κεθνώκ πνμηαθεί ιείςζδ
ή ηαεόθμο παναβςβή ηδξ ενοενμπμζδηίκδξ
ιε απμηέθεζια ηδ ιεζςιέκδ παναβςβή ενοενμηοηηάνςκ.
(κνλ. 0,5)
5. α) Γθοηόθοζδ
β) Σμ 4
γ) Γύμ (2) από ηα πζμ ηάης:
 ATP
 Νενό
 FAD
 NAD+

(κνλ. 1)
(κνλ. 1)

(2 X κνλ 0.5)

δ) i. Πανάβμκηαζ ηαζ ζηζξ δύμ γοιώζεζξ 2 ιόνζα ATP
ή πανάβμκηαζ 4 ιόνζα ΑΣΡ, ηαηακαθώκμκηαζ 2 ΑΣΡ βζα εκενβμπμίδζδ άνα
ηεθζηό ηένδμξ 2 ΑΣΡ
ή πανάβμκηαζ 4 ιόνζα ΑΣΡ
(κνλ. 1)
ii. ηδκ αθημμθζηή γύιςζδ ηεθζηόξ δέηηδξ οδνμβόκςκ ( δθεηηνμκίςκ) είκαζ δ
αηεηαθδεΰδδ ή
αζεακάθδ ή CH3CHO
(κνλ. 0,5)
εκώ ζηδκ βαθαηηζηή γύιςζδ ηεθζηόξ δέηηδξ είκαζ ημ πονμζηαθοθζηό μλύ ή
CH3COCOOH
(κνλ. 0,5)
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6. α) i. Α. Παεδηζηή ιεηαθμνά
Β. Δκενβδηζηή ιεηαθμνά

(κνλ. 0,5)
(κνλ. 0,5)

ii. Γηαθνξά: Έκα(1) από ηα πζμ ηάης:

Α/Α
1.

Παζεηηθή κεηαθνξά (3 Α)
Μεηαθμνά μοζίαξ πςνίξ ηαηακάθςζδ
εκένβεζαξ
Μεηαθμνά από πενζμπή ορδθήξ
ζοβηέκηνςζδξ ζε πενζμπή παιδθήξ
ζοβηέκηνςζδξ ηδξ μοζίαξ

2.

Δλεξγεηηθή κεηαθνξά (Β)
Μεηαθμνά μοζίαξ ιε ηαηακάθςζδ
εκένβεζαξ
(από οδνόθοζδ ΑΣΡ ή ηίκδζδ e-)
Μεηαθμνά από πενζμπή παιδθήξ
ζοβηέκηνςζδξ ζε πενζμπή ορδθήξ
ζοβηέκηνςζδξ ηδξ μοζίαξ
(2 x κνλ. 0,5)

Οκνηόηεηα: Έκα από ηα πζμ ηάης:
 Η ιεηαθμνά μοζζώκ βίκεηαζ ιε ηδ αμήεεζα δζαιειανακζηώκ πνςηεσκώκ
 Δλεζδζηεύμκηαζ ηαζ μζ δύμ ιδπακζζιμί ζηδ δζαηίκδζδ ζοβηεηνζιέκςκ ιμνίςκ ή
ζόκηςκ ή μοζζώκ
 Καζ μζ δύμ αθθάγμοκ πνμζςνζκά ηδ ζηενεμπδιζηή δμιή ημοξ βζα κα
πεηύπμοκ ηδ ιεηαθμνά
 Γζαηίκδζδ ιζηνμιμνζαηώκ μοζζώκ
 Γζαηίκδζδ οδνόθζθςκ μοζζώκ
(κνλ. 1)

β) i. Σμ Λοημπέκζμ αθμύ είκαζ θζπμδζαθοηό πενκά ιε ημκ ηνόπμ 1 πμο είκαζ
απθή δζάποζδ ιέζς θςζθμθζπζδίςκ
Η Γθοηόγδ πενκά ιε ημκ ηνόπμ 3 πμο είκαζ δ οπμαμδεμύιεκδ δζάποζδ
(4 Υ κνλ.0,5)
ΜΔΡΟ Β΄: Απμηεθείηαζ από ηέζζεξεηο (4) ενςηήζεζξ ηςκ δέθα (10) ιμκάδςκ ηαεειζά.
7. α)

β) i.

Α: οηώηζ ή ήπαν
Β: ημιάπζ
Γ: Πάβηνεαξ
Γ: Γςδεηαδάηηοθμ(ξ) ή θεπηό έκηενμ
Δ: Υμθδδόπμξ ηύζηδ

(5 x κνλ.0.5)

1. Γαζηνίκδ
2. Υμθμηοζημηζκίκδ (πακβηνεμγοιίκδ)
(2 x κνλ.0.5)
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ii. -H βαζηνίκδ εθέβπεζ ηδκ έηηνζζδ ημο βαζηνζημύ οβνμύ ζημ ζημιάπζ
-Η πμθμηοζημηζκίκδ (πακβηνεμγοιίκδ) πνμηαθεί ζύζπαζδ ηδξ πμθδδόπμο
ηύζηδξ, βζα ηδ ιεηαθμνά ηδξ πμθήξ ζημ δςδεηαδάηηοθμ
ή
-δζεβείνεζ ημ πάβηνεαξ βζα ηδκ έηηνζζδ ηςκ παβηνεαηζηώκ εκγύιςκ.
(2 x κνλ.1)
γ)
1.

Έλδπκν
Ακηλνπεπηηδάζε

2.

Θνορίκδ

3.
4.

Γηπεπηηδάζεο
Μαθηάζδ

5.

(Παγθξεαηηθή)
Ληπάζε

Λεηηνπξγία
Απμηόπηεζ αιζκμλέα από ημ άηνμ ιε ηδκ
αιζκμιάδα.
Γηαζπά κεγάιεο πεπηηδηθέο αιπζίδεο
ζε κηθξόηεξεο (ζην δωδεθαδάθηπιν) ή
Γηαζπά πνιππεπηηδηθέο αιπζίδεο ζε
δηπεπηίδηα θαη ακηλνμέα
Γζαζπμύκ ηα δζπεπηίδζα ζε αιζκμλέα.
Τδξνιύεη ηε καιηόδε ζε (δύν) κόξηα
γιπθόδεο
Γζάζπαζδ ηςκ θζπώκ ζε ιμκμβθοηενίδζα,
βθοηενόθδ ηαζ θζπανά μλέα.
(5 x κνλ. 0.5)

δ). Γύμ (2) από ηα παναηάης:
 Έηηνζζδ ημο πνςηεμθοηζημύ εκγύιμο περίκδ ζε ιμνθή πνμεκγύιμο
(περζκμβόκμ)
 Παναβςβή αθέκκαξ πμο ηαθύπηεζ ημ αθεκκμβόκμ ημο ζημιάπμο
 Νέα ηύηηανα πανάβμκηαζ ζοκεπώξ ιζηςηζηά ακαπθδνώκμκηαξ ηα
ηαηεζηναιιέκα
 Τπάνπεζ νοειζζηζηόξ ιδπακζζιόξ πμο εθέβπεζ ηδκ έηηνζζδ ημο
περζκμβόκμο
(2 x κνλ 1)
8. α) Α: ςπνζκμηνόπμξ
B: ςμεοθαηζμηνόπμξ
Γ: ηύηηανα ενηόθζ
(3 x κνλ.0.5)
β)

Γύμ (2) από ηζξ παναηάης θεζημονβίεξ:






οβηναημύκ ηαζ πνμζηαηεύμοκ ηζξ ακαπηοζζόιεκεξ ζπενιαηίδεξ
οβπνμκίγμοκ ηα ζηάδζα ηδξ ζπενιαημβέκεζδξ
Δηηνίκμοκ ζδιακηζηέξ πνςηεΐκεξ πνήζζιεξ βζα ηδ θεζημονβία ηςκ όνπεςκ
Δηηνίκμοκ ημ οβνό ημο αοθμύ ηςκ ζπενιαηζηώκ ζςθδκανίςκ
Μεζώκμοκ ιε θαβμηοηηάνςζδ ημ ηοηηανόπθαζια ηςκ ζπενιαηίδςκ ηαζ
ακαηοηθώκμκηαξ ημ, ηνμθμδμημύκ ηζξ δζαθμνμπμζμύιεκεξ ζπενιαηίδεξ ιε
ενεπηζηά οθζηά .
(2 x κνλ. 1)
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γ) Γύν (2) από ηηο παξαθάηω κεηαβνιέο:




δ) i.

Πμθύ παιδθά επίπεδα ηεζημζηενόκδξ, θόβς έθθεζρδξ ηςκ δζάιεζςκ
ηοηηάνςκ
Έθθεζρδ ακαζημθέα έηηνζζδξ ηδξ ςμεοθαηζμηνόπμο μνιόκδξ, θόβς
έθθεζρδξ ηςκ ηοηηάνςκ Sertoli
Φδθά επίπεδα βμκαδμηνόπςκ μνιμκώκ, θόβς ιδ θεζημονβίαξ ημο
ιδπακζζιμύ ανκδηζηήξ ακάδναζδξ
Ακζηακόηδηα ζπενιαημβέκεζδξ θόβς απμοζίαξ ζπενιαηζηώκ ζςθδκανίςκ
(2 x κνλ. 1)
Υ: πενιαημηύηηανμ Α΄ ηάλδξ
Τ: πενιαημηύηηανμ Β΄ ηάλδξ
Ε: πενιαηίδεξ
(3 x κνλ.0.5)

ii. Γύν από ηνπο παξαθάηω ιόγνπο:
ηδκ Πνόθαζδ I ηδξ ιείςζδξ Ι βίκεηαζ:







ύκαρδ (ηεηνάδεξ) ηςκ μιμθόβςκ πνςιαημζςιάηςκ εκώ ζηδ Πνόθαζδ II
ηδξ ιείςζδξ δεκ οπάνπμοκ μιόθμβα πνςιαημζώιαηα ηαζ δεκ παναηδνείηαζ
ζύκαρδ
Υζαζιαηοπία εκώ ζηδ Πνόθαζδ II ηδξ ιείςζδξ δεκ οπάνπμοκ μιόθμβα
πνςιαημζώιαηα, δεκ παναηδνείηαζ πζαζιαηοπία
ηδκ Πνόθαζδ I ηδξ ιείςζδξ ημ ηεκηνμζςιάηζμ είκαζ δζαζνειέκμ από ηδ
ιεζόθαζδ εκώ ζηδ Πνόθαζδ II ημ ηεκηνμζςιάηζμ δζπθαζζάγεηαζ ζηδκ ανπή
ηδξ πνόθαζδξ II
ηδκ Πνόθαζδ Ι έπμοιε δζπθμεζδή ηύηηανα εκώ ζηδκ πνόθαζδ ΙΙ απθμεζδή
(2 x κνλ.1)

ε) Έλα από ηα πην θάηω:
ΠΔΡΜΑΣΟΓΔΝΔΖ
Παναβςβή ηεζζάνςκ ζπενιαημγςανίςκ
από ηάεε ηύηηανμ
Η δζαδζηαζία ανπίγεζ ιε ηδκ εθδαεία
Πανάβμκηαζ ζζμιεβέεδ ηύηηανα
Η παναβςβή ζηαιαηά ζηδκ δθζηία ηςκ 70 εηώκ
Η πνώηδ ηαζ δ δεύηενδ ιεζςηζηή δζαίνεζδ
δίκμοκ ηεθζηά ζηάδζα
Τπάνπεζ ηεκηνμζςιάηζμ ηαζ δεκ οπάνπεζ
ςμεοθάηζμ
Η ςμεοθαηζμηνόπμξ μνιόκδ δνα πνζκ ημ
ηύηηανμ Α΄ηάλδξ

ΩΟΓΔΝΔΖ
Παναβςβή εκόξ ςανίμο ηαζ 2 ή 3 πμθζηώκ ζςιαηίςκ
από ηάεε ηύηηανμ
Η δζαδζηαζία ανπίγεζ από ηδκ ειανοζηή δθζηία
Πανάβμκηαζ ακζζμιεβέεδ ηύηηανα
Η παναβςβή ζηαιαηά ιε ηδκ ειιδκόπαοζδ
Η πνώηδ ηαζ δ δεύηενδ ιεζςηζηή δζαίνεζδ
δίκμοκ εκδζάιεζα ζηάδζα
Γεκ οπάνπεζ ηεκηνμζςιάηζμ.
Τπάνπεζ ςμεοθάηζμ.
Η ςμεοθαηζμηνόπμξ μνιόκδ δνα ιεηά ημ
ηύηηανμ Α΄ηάλδξ
(2 x κνλ. 0,5)
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9. α) i. RNA πμθοιενάζδ II

(κνλ. 0,5)

ii.
 H RNA πμθοιενάζδ (II) πνμζδέκεηαζ ζημ DNA ζηδκ πενζμπή
ημο οπμηζκδηή (promoter)
 Ξεδζπθώκεζ ηζξ αθοζίδεξ ημο DNA
 Σμπμεεηεί κμοηθεμηίδζα RNA απέκακηζ από ηα κμοηθεμηίδζα ηδξ
ιεηαβναθόιεκδξ αθοζίδαξ ημο DNA ζύιθςκα ιε ημκ ηακόκα ηδξ
ζοιπθδνςιαηζηόηδηαξ ηςκ αάζεςκ. Απέκακηζ από ηδκ A ημπμεεηείηαζ δ U
εκώ απέκακηζ από ηδκ G ημπμεεηείηαζ ή C ηαζ ακηίζηνμθα.
(3 x κνλ.1)
β)

i.
Σα πενζζζόηενα βμκίδζα είκαζ αζοκεπή αθμύ ζηα βμκίδζα οπάνπμοκ
αθθδθμοπίεξ αάζεςκ πμο ιεηαθνάγμκηαζ (ελώκζα) ζε αιζκμλέα ηαζ
πενζμπέξ πμο δεκ ιεηαθνάγμκηαζ (εζώκζα) ζε αιζκμλέα.
(κνλ. 1)

γ)

ii.

600:3 =200 ΑΜΙΝΟΞΔΑ

(κνλ. 1)

iii.

νζαόζςια

(κνλ. 0,5)

i.

Α: εέζδ πνόζδεζδξ αιζκμλέμξ
Β: ακηζηςδίηζμ

(κνλ. 0,5)
(κνλ. 0,5)

ii.

ηςδίηζμ ζημ m RNA: UUC

iii.

Φαζκοθαθακίκδ

iv.

Γεκ είκαζ δύμ κμοηθεμηίδζα πνμξ έκα αιζκμλύ βζαηί μζ δζαθμνεηζηέξ
δοάδεξ αάζεςκ είκαζ 42=16 άνα εα ηςδζημπμζμύκηακ 16
ακζιμλέα ιόκμ ,άνα δεκ δίκμοκ ανηεημύξ ζοκδοαζιμύξ βζα κα
ηςδζημπμζδεμύκ ηαζ ηα είημζζ αιζκμλέα.
(κνλ. 1)

(κνλ. 0,5)
(κνλ. 0,5)

δ) Γύμ (2) από ηα παναηάης:





Ιμκηζημί δεζιμί
Γζζμοθθζδζημί δεζιμί
Τδνόθμαεξ αθθδθεπζδνάζεζξ
Γεζιμί οδνμβόκμο
(2 x κνλ. 0.5)

10. α) Γύμ από ημοξ παναηάης θόβμοξ:
 Γζα θόβμοξ δεζηήξ μ άκενςπμξ δεκ ιπμνεί κα απμηεθεί πεζναιαηόγςμ ζηα
πένζα εκόξ βεκεηζζηή επζζηήιμκα
 Η κμιμεεζία δεκ επζηνέπεζ ζημοξ βεκεηζζηέξ κα πεζναιαηίγμκηαζ δίπςξ έθεβπμ
ζημκ άκενςπμ
 Γίκεζ πμθύ θίβμοξ απμβόκμοξ ηαζ αοημί πνεζάγμκηαζ πμθθά πνόκζα βζα κα
δώζμοκ άθθμοξ βζα κα ιεθεηδεμύκ
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β)

Γίκεζ πμθύ θίβμοξ απμβόκμοξ βεβμκόξ πμο απμηθείεζ ηδ ζηαηζζηζηή ακάθοζδ
ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηςκ δζαζηαονώζεςκ.
Δίκαζ αδύκαημκ κα εζζέθεεζ ζηδ θμβζηή ηςκ πνμβναιιαηζζιέκςκ ηαζ
επζεοιδηώκ δζαζηαονώζεςκ.
(2x κνλ.1)
i. ημ βμκίδζμ είκαζ επζηναηέξ

(κνλ. 1)

Δπεζδή ημ γεοβάνζ 4 ηαζ 5 (ηδξ βεκζάξ ΗΗΗ) έπεζ ηδκ πάεδζδ ηαζ έπεζ απμβόκμοξ
αζεεκείξ ηαζ οβζείξ. Δπμιέκςξ μζ βμκείξ είκαζ εηενόγοβμζ ηαζ δ αζεέκεζα
ελδβείηαζ ιόκμ ακ ημ βμκίδζμ είκαζ επζηναηέξ αοημζςιαηζηό.
ή
ΓΔΝ ιπμνεί κα είκαζ οπμθεζπόιεκμ βζαηί μζ απόβμκμζ ημο γεοβανζμύ 4 ηαζ 5 ηδξ
βεκζάξ 3 εα ήηακ όθμζ αζεεκείξ.
(κνλ.1)
ii.
γ)

ΑΑ ή Αα

(2 x κνλ. 0.5)

i. Γνλόηππνο θειηδωηήο θαη ρωξίο θέξαηα (εηεξόδπγεο) αγειάδαο:
ΑΚ ΑΛ Γ δ
Γνλόηππνο θειηδωηνύ θαη θεξαηνθόξνπ ηαύξνπ:
ΑΚ ΑΛ δδ
(2 x κνλ. 0.5)

γακέηεο : κε ρξήζε ηεηξαγώλνπ Punnett
ΑΚ δ

ΑΛ δ

ΑΚ Γ

ΑΚ ΑΚ Γδ

ΑΚ ΑΛ Γδ

ΑΚ δ

ΑΚ ΑΚ δδ

ΑΚ ΑΛ δδ

ΑΛ Γ

ΑΚ ΑΛ Γδ

ΑΛ ΑΛ Γδ

ΑΛ δ

ΑΚ ΑΛ δδ

ΑΛ ΑΛ δδ

ii. γακέηεο

(κνλ. 1)

iii. γνλόηππνη ηωλ απνγόλωλ

(κνλ. 1)

8

iv. ηελ πηζαλόηεηα λα απνθηήζνπλ απνγόλνπο:
( ΑΚ ΑΚ δδ)

θαθέ κε θέξαηα

( ΑΚ ΑΛ Γδ)

θειηδωηνί ρωξίο θέξαηα 2/8

1/8

(2 x κνλ1)
ΜΔΡΟ Γ΄: Απμηεθείηαζ από δύν (2) ενςηήζεζξ ηςκ δεθαπέληε (15) ιμκάδςκ δ
ηαεειζά
11. α) i.

1. Αμνηή ή Αμνηζηό ηόλμ
2. ηεθακζαία ανηδνία ή Γελζά ζηεθακζαία ανηδνία
3. Κάης ημίθδ θθέαα
4 Πκεοιμκζηέξ θθέαεξ
(4 x κνλ 0,5.)

ii.

ηεθακζαίεξ θθέαεξ ή ηεθακζαίμξ ηόθπμξ, δελζόξ ηόθπμξ, ηνζβθώπζκδ
ααθαίδα, δελζά ημζθία, ιδκμεζδήξ ααθαίδα, πκεοιμκζηή ανηδνία, (ηνζπμεζδή
πκεοιόκςκ)
(6 x κνλ. 0,5)

β)

Α= θθέαα
(κνλ. 0,5)
Λεπηό ιοσηό ημίπςια ή ιεβάθδ εζςηενζηή δζάιεηνμξ ή πνμζαβςβό αββείμ
(κνλ. 0,5)
Β= ανηδνία
(κνλ. 0,5)
Παπύηενμ ιοσηό ημίπςια ή ιζηνή εζςηενζηή δζάιεηνμξ ή απαβςβό αββείμ
(κνλ. 0,5)
Γ= ηνζπμεζδέξ αββείμ
(κνλ. 0,5)
Μμκόζηζαμ επζεήθζμ ή ελαζνεηζηά ιζηνή εζςηενζηή δζάιεηνμξ ή
εκώκεζ ανηδνίεξ ιε θθέαεξ
(κνλ. 0,5)

γ) i.

Γζάκκδξ= ακαζιία
(κνλ. 0,5)
βζαηί μζ ελεηάζεζξ ημο έδεζλακ παιδθή αζιμζθαζνίκδ ή παιδθό ζίδδνμ,
ή παιδθό ανζειό ενοενώκ αζιμζθαζνίςκ ζε ζύβηνζζδ ιε ηα
θοζζμθμβζηά όνζα
(κνλ. 0,5)
Νζηόθαξ= Πζεακή ηανδζμπάεεζα
βζαηί έπεζ ρδθή ζοβηέκηνςζδ πμθδζηενόθδξ ή ηνζβθοηενζδίςκ
ζε ζύβηνζζδ ιε ηα θοζζμθμβζηά όνζα
Μανία= Πζεακό κα έπεζ πνμζαθδεεί ιε ηάπμζμ ιζηνόαζμ
ρδθόξ ανζειόξ θεοηώκ αζιμζθαζνίςκ ζε ζύβηνζζδ ιε ηα
θοζζμθμβζηά όνζα

(κνλ. 0,5)
(κνλ. 0,5)
(κνλ. 0,5)
(κνλ. 0,5)
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ii. ηδκ ζζπαζιία οπάνπεζ ιεζςιέκδ αζιάηςζδ θόβς ύπανλδξ ηδξ αεδνςιαηζηήξ
πθάηαξ ζηζξ ανηδνίεξ άνα ιεζςιέκδ μλοβόκςζδ (ή δεκ έπμοκ ανηεηό μλοβόκμ
ηα ηύηηανα ημο ηανδζαημύ ιο) ημο ιομηανδίμο ιε απμηέθεζια κα ιδκ βίκεηαζ δ
δζαδζηαζία ηδξ αενόαζαξ ακαπκμή ή κα βίκεηαζ δ δζαδζηαζία ηδξ ακαενόαζαξ
ακαπκμήξ ιε απμηέθεζια κα ηάκμοκ βαθαηηζηή γύιςζδ ηαζ έηζζ
ζοζζςνεύεηαζ βαθαηηζηό μλύ ζημ ηανδζαηό ιο πνμηαθώκηαξ έκημκμ πόκμ
(4 x κνλ.0,5)
.

iii.

Οιάδα αίιαημξ : A+

iv.

Σμ άημιμ έπεζ βμκόηοπμ ΗΑ ηΟ

(2 x κνλ. 0,5)

ηαζ δ ιδηένα ημο βμκόηοπμ ΗΑΗΒ
(2 x κνλ.0,5)
12. α) Γύμ από ηα πζμ ηάης :






Η θςημζύκεεζδ είκαζ δ ζδιακηζηόηενδ θεζημονβία πμο βίκεηαζ ζηδ
αζόζθαζνα, βζαηί ιε ηζξ μνβακζηέξ μοζίεξ πμο πανάβεζ, ζοκηδνεί ηδ γςή ζημ
βήζκμ μζημζύζηδια. Όθμζ ζπεδόκ μζ εηενόηνμθμζ μνβακζζιμί ζηδνίγμκηαζ,
άιεζα ή έιιεζα, ζηδκ ελαζθάθζζδ ηδξ ηνμθήξ ημοξ ηαζ ηδξ ακαβηαίαξ
εκένβεζαξ, ζηζξ μνβακζηέξ εκώζεζξ πμο πανάβμοκ μζ θςημζοκεέημκηεξ
μνβακζζιμί.
Με ηδ θςημζύκεεζδ δεζιεύμκηαζ ηενάζηζεξ πμζόηδηεξ CO 2 ηαζ έηζζ, αθ’
εκόξ ιεκ, ηαεανίγεηαζ δ αηιόζθαζνα (ζοβηνάηδζδ ημο θαζκμιέκμο ημο
εενιμηδπίμο) ηαζ, αθ’ εηένμο, δζαηδνείηαζ πενίπμο ζηαεενόξ μ άκεναηαξ
ζημκ ηύηθμ ηδξ ύθδξ.
Διπθμοηίγεηαζ δ αηιόζθαζνα ηαζ δ οδνόζθαζνα ιε μλοβόκμ, πμο είκαζ
απαναίηδημ βζα ηδκ επζαίςζδ ηςκ αενόαζςκ μνβακζζιώκ (μλείδςζδ
μνβακζηώκ μοζζώκ ηαζ παναβςβή εκένβεζαξ).
(2 x κνλ.1)

β)

Ακ πνδζζιμπμζήζμοιε κενό ιε ναδζεκενβό μλοβόκμ παναηδνμύιε όηζ
όθδ δ πμζόηδηα ημο ναδζεκενβμύ μλοβόκμο απμαάθθεηαζ ζηδκ αηιόζθαζνα.
(κνλ. 1)
Ακ όιςξ πνδζζιμπμζήζμοιε δζμλείδζμ ημο άκεναηα ιε ναδζεκενβό Ολοβόκμ
παναηδνμύιε όηζ όθδ δ πμζόηδηα ναδζεκενβμύ μλοβόκμο ηαηαθήβεζ ζηδ
βθοηόγδ ηαζ όπζ ζηδκ αηιόζθαζνα.
(κνλ. 1)

γ)

Σα Ηθεηηνόκζα
(κνλ. 0,5)
ηαηαθήβμοκ ζηδκ πθςνμθύθθδ α P680 ηαζ ηδκ επακαθένμοκ ζηδ εειεθζώδδ
ηδξ ηαηάζηαζδ (απμσμκίγμοκ)
(κνλ. 0,5)
Σα Πνςηόκζα (Η+)
(κνλ. 0,5)
Σα μπμία ηαηαθήβμοκ ζημ ΝADP+ βζα ημκ ζπδιαηζζιό ημο NADPH (βζα κα
ιεηαθενεμύκ ζημ ηύηθμ ημο Calvin) ηαζ ζημ εζςηενζηό ημο εδθαημεζδμύξ.
(κνλ. 0,5)
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δ) i.

Α: Γζθςζθμνζηή νζαμοθόγδ
Β: Γζμλείδζμ ημο άκεναηα
Γ : Φςζθμνμβθοηενζκαθδεΰδδ
Γ: Γθοηόγδ ή άιοθμ

ii.

Λόβς απμοζίαξ ημο θςημζοζηήιαημξ ΙΙ δεκ βίκεηαζ δ ιδ ηοηθζηή
θςημθςζθμνοθίςζδ ή βίκεηαζ ιόκμ ηοηθζηή θςημθςζθμνοθίςζδ

(κνλ. 0.5)
(κνλ. 0.5)
(κνλ. 0.5)
(κνλ. 0.5)

(κνλ. 0,5)
άνα, πανάβμκηαζ θζβόηενεξ πμζόηδηεξ ATP ηαζ δεκ πανάβεηαζ ηαεόθμο
NADPH
(κνλ. 0,5)
αοηό έπεζ ζακ απμηέθεζια κα επδνεάγεηαζ ανκδηζηά μ ηύηθμξ ημο Calvin
ή κα ιδκ βίκεηαζ δ ιεηαηνμπή δζθςζθμνμβθοηενζκζημύ μλέμξ ζε
δζθςζθμνμβθοηενζκαθδεΰδδ ηαζ ζηαιαηά μ ηύηθμξ
(κνλ. 0.5)
ε) i.

Κακπύιε A: Φςημζύκεεζδ ηαζ ηοηηανζηή ακαπκμή

(2 x κνλ.0,5)

Κακπύιε Β: Κοηηανζηή Ακαπκμή.

(κνλ. 0.5)

ii.
Μεταβολή
Μεταξύ των σημείων 1-2

Δ[CO2]2-1 (ppm)

Δt2-1 (min)

1440-1410= +30

8-2=6
(2 x κνλ. 0,5)

iii. Μέζδ ηαπύηδηα ιε ηδκ μπμία αολάκεηαζ δ ζοβηέκηνςζδ ημο CO2 στην ατμόσυαιρα
των υύλλων στα σημεία 1-2.

iv.

Δ[CO2]2-1 (ppm)

30ppm

Δt2-1 (min)

6min

= 5 ppm/min

(2 x κνλ.0,5)

Γύν (2) από ηηο πην θάηω κεηαβιεηέο:
 δ εενιμηναζία,
 δ έκηαζδ ημο θςηόξ,
 ημ ιήημξ ηύιαημξ ημο θςηόξ,
 δ ιάγα ηςκ θύθθςκ,
 ημ ειααδόκ επζθάκεζαξ ηςκ θύθθςκ (πμζόηδηα πθςνμθύθθδξ)
 ημ είδμξ ημο θοημύ,
 δ δθζηία ημο θοημύ.
 δ οβναζία
(2 x κνλ.1)
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