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Ονοματεπώνυμο:                           …………………………………………………………….. 

Μάθημα:               .....Βιολογία…Β Λυκείου…………………………............ 

Υλη:     .....Κεφάλαια 1 & 2........................................................... 

Επιμέλεια διαγωνίσματος:  …..Βουδούρη Καλλιρρόη……………………………...... 

Αξιολόγηση :    ……………………………………………………………… 

 

ΘΕΜΑ 1
ο
 

Α. Να συμπληρωθεί ο πίνακας, τοποθετώντας το καταλληλο μακρομόριο, στον δομικό λίθο που του 

αντιστοιχεί (ή το αντίστροφο): 

Μακρομόρια Δομικοί λίθοι 

Νουκλεικά οξέα  

 Λιπαρά οξέα 

Πολυσακχαρίτες  

 Αμινοξέα 
 

                                                                                                                                                             Μονάδες 10 

 

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

Λανθασμένη. 

 

1. Όλες οι πρωτεϊνες έχουν τεταρτοταγή δομή. 

2. Η σακχαρόζη είναι δισακχαρίτης. 

3. Το σχήμα των κυττάρων είναι τέτοιο, ώστε να έχουν μεγάλο όγκο και τη μικρότερη δυνατή 

επιφάνεια για ανταλλαγή. 

4. Τα λυσοσώματα καλύπτονται από απλή στοιχειώδη μεμβράνη. 

5. Το σύστημα Golgi περιέχει DNA. 

                                                                                                                                                             Μονάδες 15 

 

ΘΕΜΑ 2
ο 

Ι. Στο φλοιό της γης απαντώνται 92 χημικά στοιχεία. Από αυτά τα είκοσι επτά είναι 

απαραίτητα για τη ζωή. 

 

Α) Ποιά είναι τα πέντε χημικά στοιχεία που συμμετέχουν στη σύνθεση των νουκλεϊκών οξέων; (5μ) 

Β) Να τοποθετήσετε στη σωστή σειρά, από το μικρότερο ως το μεγαλύτερο σε μέγεθος, τα 

παρακάτω: Άνθρακας, νουκλεοτίδιο, αζωτούχος βάση, νουκλεϊκό οξύ. (4μ) 

Γ) Να αναφέρετε τρια διαφορετικά μόρια από  τη σύνδεση των οποίων σχηματίζεται  ένα 

νουκλεοτίδιο. (3μ) 
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ΙΙ. Το μόριο του DNA αποτελείται από δύο πολυνουκλεοτιδικές αλυσίδες και διατάσσεται στο 

χώρο, σύμφωνα με το μοντέλο της διπλής έλικας. 

 

Α) Πώς συγκρατούνται μεταξύ τους οι δύο κλώνοι του DNA; (2μ) 

Β) Ποιά είναι η σημασία της συμπληρωματικότητας των βάσεων για το βιολογικό ρόλο του μορίου 

του DNA; (5μ) 

Γ) Σε ποια οργανίδια του ευκαρυωτικού κυττάρου βρίσκεται το μόριο του DNA; (6μ) 
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ΘΕΜΑ 3
ο 

 

Στην παρακάτω εικόνα βλέπετε τη στερεοδιάταξη ενός πρωτεινικού μορίου. Να απαντήσετε στις 

ερωτήσεις: 

Α) Να περιγράψετε 

ένα αμινοξύ. (είτε 

με λόγια, είτε με 

σχέδιο) (5μ) 

 

Β) Ποιό είδος 

χημικού δεσμού 

συνδέει τα αμινοξέα 

μεταξύ τους για 

σχηματισμό της 

πρωτοταγούς δομής 

μιας πρωτείνης;  

Να περιγράψετε 

συνοπτικά τη 

σύνδεση δύο 

αμινοξέων. (10μ) 

 

Γ) Να ονομάσετε τις 

δευτεροταγείς δομές  

που φαίνονται στα 

(i) και (ii) της εικόνας. (5μ) 

 

Δ) Να αναφέρετε ονομαστικά 3 είδη χημικών δεσμών ή αλληλεπιδράσεων, που συμμετέχουν στο 

σχηματισμό της τριτοταγούς δομής μιας πρωτείνης.(5μ) 
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ΘΕΜΑ 4
ο 

 

Το μοντέλο που δεχόμαστε σήμερα για τη δομή και λειτουργία της πλασματικής μεμβράνης είναι 

αυτό του «ρευστού μωσαϊκού». 

 

Ι) Να σχεδιάσετε τη δομή της πλασματικής μεμβράνης συμφωνα με αυτό τομοντέλο, προσθέτοντας 

4 τουλάχιστον ενδείξεις. (12μ) 

 

ΙΙ) Να εξηγήσετε πως οι υδρόφοβες και οι υδρόφιλες ομάδες των φωσφολιπιδίων συμβάλλουν στη 

διατήρηση σταθερής της δομής της πλασματικής μεμβράνης; (13μ) 
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