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ΘΕΜΑ 1
ο
 

Α. Να συμπληρωθεί ο πίνακας με τα χαρακτηριστικά του RNA και του DNA, 

τοποθετώντας + και - στο κατάλληλο κουτάκι: 

Χαρακτηριστικά RNA DNA 

Ριβόζη   

Δεοξυριβόζη   

Αδενίνη   

Ουρακίλη   

Κυτοσίνη   

Γουανίνη   

Συνήθως μονόκλωνο   

Δίκλωνο   

Υπάρχει στα μιτοχόνδρια   

Είναι τα γενετικό υλικό 

των ιών 

  

 

                                                                                                                                                             

Μονάδες 10 

Β. Γράψτε το γράμμα (Σ) δίπλα από κάθε Σωστή πρόταση και το γράμμα (Λ) δίπλα από 

κάθε Λανθασμένη. 

 

1. Όλα τα ένζυμα είναι πρωτεΐνες. 

2. Όλες είναι οι πρωτεΐνες είναι ένζυμα. 

3. Το ATP είναι νουκλεοτίδιο. 

4. Κατά τη φωτοσύνθεση παράγεται μόνο ATP. 

5. Ο κύκλος του Krebs πραγματοποιείται ανεξαρτήτως παρουσίας O2. 

Μονάδες 15 
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ΘΕΜΑ 2
ο 

Τα ένζυμα είναι πρωτεϊνικής φύσεως μόρια που καταλύουν αντιδράσεις. 

 

Ι. Τι είναι ενεργό 

κέντρο ενός ενζύμου;  

Μονάδες 5 

 

ΙΙ. Τι είναι οι 

συμπαράγοντες; 

Μονάδες 5 

ΙΙ. Ποια ιδιότητα των ενζύμων σας εντυπωσιάζει; (επαρκής επεξήγηση της ιδιότητας που θα 

επιλέξετε)  

Μονάδες 10 

IV. Η διαφήμιση του «μπουγαδέξ» με ένζυμα, υπόσχεται δράση στους 40
ο
C. Αν υποσχόταν 

δράση στους 70
o
C θα συνεχίζατε να το εμπιστεύεστε; Αιτιολογήστε την απάντηση σας. 

Μονάδες 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 3
ο 

Δίνεται μια αλληλουχία νουκλεοτιδίων: 

AUGAAUUCGAUGCCGAAUCGCAAAUGA 

I. Πρόκειται για DNA ή RNA; (Αιτιολογήστε) 

Μονάδες 5 
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II. Ποιος από τους παρακάτω είναι ο μεταγραφόμενος κλώνος; (Αιτιολογήστε) 

Α. TACTTAAGCTACGGCTTAGCGTTTACT 

B. ATGAATTCGATGCCGAATCGCAAATGA 

Μονάδες 10 

 

III. Πόσοι δεσμοί υδρογόνου περιέχονται στο μόριο του ερωτήματος ΙΙ; 

Μονάδες 5 

IV. Πώς διασφαλίζεται η πιστότητα της αντιγραφής; Ποιο είναι το ένζυμο που 

καταλύει την αντιγραφή; Γιατί ο τρόπος της αντιγραφής καλείται 

ημισυντηρητικός;  

Μονάδες 5 

ΘΕΜΑ 4
ο 

Στο σχήμα παρουσιάζονται δύο οργανίδια ενός ευκαρυωτικού κυττάρου. 

Να απαντήσετε στις ερωτήσεις: 

 

α) Το κύτταρο αυτό είναι φυτικό ή ζωικό; 

Ποια είναι τα οργανίδια Ι και ΙΙ; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

Μονάδες 10 

 

β) Και τα δύο οργανίδια εισάγουν ενέργεια από το περιβάλλον τους και εξάγουν ενέργεια 

σε αυτό. Ποια μορφή ενέργειας αντιστοιχεί στην ένδειξη Ε1, ποια μορφή ενέργειας 

αντιστοιχεί στην ένδειξη Ε2; 

Μονάδες 10 
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γ) Ποια χημική ουσία διαθέτει το οργανίδιο Ι, ώστε να μπορεί να συλλαμβάνει την 

ενέργεια Ε1; Ποια μπορεί να είναι η ουσία με την ένδειξη Α που παράγεται στο 

οργανίδιο Ι και αξιοποιείται από το οργανίδιο ΙΙ (αιτιολόγηση) 

Μονάδες 5 

 

 

 

 


