
 

 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 
 

15η 18η 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ 
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ  

(EUSO) 

ΟΛΥΜΠΙΑΔA ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

(EUSO) 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ΩΡΕΣ (11:00 – 13:00) 

  

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 

1. Στο ΦΥΛΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ: 

Δηλώνουμε τα προσωπικά μας στοιχεία, μαυρίζοντας-γεμίζοντας με μολύβι HB, MONO τους 

κατάλληλους κύκλους για: 

 (i) το ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ,  

 (ii) το ΦΥΛΟ, και 

 (iii) τον ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΑΘΗΤΗ  (που θα  δοθεί από τον επιτηρητή) 

 (iv) σημειώστε τον ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΑΘΗΤΗ και ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ. 

2. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από πενήντα (50) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. 

3. Για κάθε ερώτηση υπάρχει ΜΟΝΟ ΜΙΑ ορθή απάντηση που βαθμολογείται με μία (1) μονάδα. 

4. Για κάθε λανθασμένη απάντηση αφαιρείται 0,25 της μονάδας (- 0,25).  

5. Ερώτηση για την οποία δίνονται δύο ή περισσότερες απαντήσεις θεωρείται λανθασμένη (- 0,25).  

ΔΕΝ επιτρέπεται να δώσετε δύο ή περισσότερες απαντήσεις σε μία ερώτηση. 

6. Κάθε αναπάντητη ερώτηση βαθμολογείται με μηδέν (0) μονάδες. 

7. Οι επιλογές καταχωρούνται MONO στο ΦΥΛΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ: 

α.  Μαυρίστε με μολύβι τον κύκλο που αντιστοιχεί στην  

 απάντηση που επιλέγετε. Π.χ.        

 β.   Σε περίπτωση λάθους σβήστε με το σβηστήρι σας, χωρίς μουντζούρες, το μαυρισμένο κύκλο και 

μαυρίστε τον κύκλο που αντιστοιχεί στη νέα σας επιλογή. 

γ. Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού στο ΦΥΛΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ.  

δ. Μην τσαλακώνετε το ΦΥΛΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ. 
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1. Αν το διπλανό σχήμα αντιπροσωπεύει το μονομερές του ριβοζονουκλεϊνικού 
οξέος τότε  τα 1, 2, 3 αντιπροσωπεύουν αντίστοιχα: 

 
          Α.  ριβόζη - φωσφορική ομάδα - αζωτούχα βάση 
          Β.  φωσφορική ομάδα - ριβόζη - αζωτούχα βάση 
          Γ.  φωσφορική ομάδα - αζωτούχα βάση - ριβόζη  
          Δ.  αζωτούχα βάση - ριβόζη - φωσφορική ομάδα  
          Ε.  αζωτούχα βάση - φωσφορική ομάδα - ριβόζη. 
 
2.    Την ενέργεια που χρειάζεται ένα χελιδόνι για το μακρινό του ταξίδι την 

αποθηκεύει στο σώμα του με τη μορφή:   
 
          Α.  αμύλου 
          Β.  πρωτεΐνης 
          Γ.  λίπους 
          Δ.  βιταμίνης 
          Ε.  κυτταρίνης. 
 
3. Χαρακτηριστικό παράδειγμα πρωτεΐνης που το τελικό στάδιο διαμόρφωσης 

του  μορίου είναι η τεταρτοταγής δομή αποτελεί η:  
 
          Α.  αλβουμίνη 
          Β.  α - αμυλάση 
          Γ.  μυοσφαιρίνη 
          Δ.  αιμοσφαιρίνη 
          Ε.  προλακτίνη. 
 
4. Ποιες από τις παρακάτω δηλώσεις για τα λίπη είναι ορθές; 
           Ι.   Τα κορεσμένα λίπη έχουν μόνο απλούς δεσμούς στην ουρά των λιπαρών οξέων 
           ΙΙ.  Τα ακόρεστα λίπη έχουν συνήθως ζωική προέλευση 
           ΙΙΙ. Τα ακόρεστα λίπη είναι συνήθως υγρά σε θερμοκρασία δωματίου 
           IV. Τα ιχθυέλαια είναι κορεσμένα λίπη. 
 
          Α.  Ι και ΙΙ μόνο 
          Β.  Ι και ΙΙΙ μόνο 
          Γ.  ΙΙ και ΙΙΙ μόνο 
          Δ.  ΙΙI και IV μόνο 
          Ε.  II και IV μόνο. 
 
 
5. Αν γνωρίζουμε ότι σε ένα δίκλωνο μόριο DNA υπάρχουν 12 φωσφοδιεστερικοί 

(ομοιοπολικοί) δεσμοί, που ενώνουν τα νουκλεοτίδια μεταξύ τους και 18 
δεσμοί υδρογόνου, που ενώνουν τις δύο πολυνουκλεοτιδικές αλυσίδες του 
DNA, να υπολογίσετε σ’ αυτό το τμήμα πόσες αζωτούχες βάσεις από κάθε 
είδος υπάρχουν; 
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          Α.  3Α - 4Τ - 3G - 4C 
          B.  4A - 4T - 3G - 3C 
          Γ.  4A - 3T - 4G - 3C 
          Δ.  3A - 4T - 4G - 3C 
          Ε.  3A - 3T - 4G - 4C. 
 
6. Ποιες από τις παρακάτω δηλώσεις αναφέρονται αντίστοιχα σε άμυλο -

γλυκογόνο - κυτταρίνη; 
 I.   Αποταμιευτικός πολυσακχαρίτης στα ζώα 
           II.  Αποτελεί το κύριο συστατικό του κυτταρικού τοιχώματος 
           III. Αποταμιευτικός πολυσακχαρίτης στα φυτά. 
 
          Α.  I - III - II 
          Β.  III - II - I 
          Γ.  IΙ - Ι - III 
          Δ.  III - I - II 
          Ε.  II - III - I. 
 
7.       Στον πίνακα που ακολουθεί, δίπλα από κάθε γράμμα της πρώτης στήλης 

αντιστοιχεί ένας αριθμός από τη δεύτερη στήλη.             

α.  λακτόζη                              I.   Δισακχαρίτης 

β.  γλυκόζη                               II.  Δομικό συστατικό νουκλεοτιδίου DNA 

γ.  δεσοξυριβόζη                      III. Καύσιμο υλικό 

δ.  σακχαρόζη                          IV. Δομικό συστατικό νουκλεοτιδίου RNA 

 V.  Σάκχαρο του γάλακτος 

          Με βάση τον πιο πάνω πίνακα, ποια από τις παρακάτω επιλογές είναι σωστή; 
 
          Α.  α – V         β – ΙΙΙ          γ – ΙI       δ – Ι  
          Β.  α – ΙΙΙ           β – Ι            γ – ΙΙ            δ – ΙV  
          Γ.  α – Ι             β – ΙΙΙ          γ – ΙΙ            δ – V  
          Δ.  α – ΙΙ           β – Ι            γ – V            δ – ΙV  
          Ε.  α – V           β – III          γ – IV           δ – I. 
 
8. Ποιες από τις παρακάτω δηλώσεις που αφορούν στις λειτουργίες των 

πρωτεϊνών είναι σωστές; 
           I.   Οι μεταφέρουσες ρυθμίζουν το σάκχαρο του αίματος 
           II.  Τα αντισώματα βοηθούν στην άμυνα του οργανισμού 
           III. Η ακτίνη και η μυοσίνη αποτελούν συστατικά των μυϊκών κυττάρων 
           IV. Το ινωδογόνο δεν είναι απαραίτητο στη διαδικασία πήξης του αίματος.  
 
           Α. II και IV μόνο 
           Β. I και III μόνο 
           Γ. II και III μόνο 
           Δ. III και IV μόνο 
           E. I και IV μόνο. 
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9.  Ποια/ες από τις παρακάτω δηλώσεις που αφορούν στη δομή και λειτουργία 
των λυσοσωμάτων είναι ορθή/ες; 

 Ι. Μετατρέπουν το υπεροξείδιο του υδρογόνου (Η2Ο2) σε οξυγόνο και νερό 
 ΙΙ. Περιέχουν υδρολυτικά ένζυμα που βοηθούν στην πέψη μικροοργανισμών 
 III.  Περιβάλλονται από απλή στοιχειώδη μεμβράνη. 
 
 Α. I μόνο 
  Β. I και II μόνο 
 Γ. I και III μόνο 
 Δ. II και III μόνο 
 Ε. I, II και III. 
 
10. Τα Β – λεμφοκύτταρα παράγουν και εκκρίνουν πρωτεΐνες – αντισώματα. Ποια 

οργανίδια είναι καλά ανεπτυγμένα ώστε να συμμετέχουν στη συγκεκριμένη 
διαδικασία; 

 
Α. Μόνο το λείο ενδοπλασματικό δίκτυο 
Β. Το λείο ενδοπλασματικό δίκτυο και το σύμπλεγμα Golgi 
Γ. Μόνο το αδρό ενδοπλασματικό δίκτυο 
Δ. Το αδρό ενδοπλασματικό δίκτυο και το σύμπλεγμα Golgi 
Ε. Το αδρό ενδοπλασματικό δίκτυο, το σύμπλεγμα Golgi και τα λυσοσώματα. 
 

11. Ένα οργανίδιο - δομή που υπάρχει στο ζωικό κύτταρο αλλά όχι στο φυτικό 
είναι: 

 
Α. το λείο ενδοπλασματικό δίκτυο 
Β. το κεντροσωμάτιο 
Γ. ο χλωροπλάστης 
Δ. το κυτταρικό τοίχωμα 
Ε. το χυμοτόπιο. 
 

12. Η σταθερότητα της πλασματικής μεμβράνης οφείλεται κυρίως: 
 

Α. στις πρωτεΐνες  
Β. στα φωσφορολιπίδια 
Γ. στη χοληστερόλη 
Δ. στους υδατάνθρακες 
Ε. σε όλα τα πιο πάνω.  

 
13. Τα γράμματα M και N στο σχήμα αντιστοιχούν με: 
 
 Α.  λιπίδια και υδατάνθρακες 
 Β.  λιπίδια και πρωτεΐνες 
 Γ.   υδατάνθρακες και χοληστερόλη 
 Δ.  πρωτεΐνες και χοληστερόλη 
 E. υδατάνθρακες και πρωτεΐνες. 

Μ 

Ν 
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14. Δύο πανομοιότυπα φυτικά κύτταρα τοποθετούνται για δύο ώρες σε δύο 
διαφορετικά διαλύματα Α και Β. Τα πιο κάτω σχήματα δείχνουν τα κύτταρα μετά 
την πάροδο των δύο ωρών. Ποια από τις πιο κάτω δηλώσεις είναι ορθή; 

 

 

 

 

 

 

 

Α. Το διάλυμα Α είναι υπέρτονο σε σχέση με το Β  
Β. Το διάλυμα Α είναι ισότονο με το Β 
Γ. Το διάλυμα Α είναι υπότονο σε σχέση με το Β  

 Δ. Το διάλυμα Β είναι υπότονο σε σχέση με το Α 
 Ε.   Δεν μπορούν να προσδιοριστούν οι σχετικές συγκεντρώσεις των Α και Β. 
 
15. Κύτταρα τοποθετούνται σε τέσσερα διαλύματα με διαφορετικές συγκεντρώσεις 

δύο ουσιών Χ και Υ. Μετρήθηκε, για τα πρώτα 5 λεπτά, ο ρυθμός πρόσληψης 
των ουσιών Χ και Υ στα κύτταρα και τα αποτελέσματα φαίνονται στον πιο κάτω 
πίνακα: 

 
 

Διάλυμα Ουσία Συγκέντρωση στο διάλυμα 

(10
-3

M) 

Ρυθμός πρόσληψης ανά 

κύτταρο (10
-3

mol/min) 

1 X 20 1 

2 X 100 5 

3 Y 40 4 

4 Y 200 4 

 
 
Ποια συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν από τα δεδομένα; 
 
Α. Η ουσία Χ μπαίνει στα κύτταρα με ενεργητική μεταφορά και η Υ με παθητική  
Β. Η ουσία Χ μπαίνει στα κύτταρα με διάχυση και η Υ με ενεργητική μεταφορά  
Γ. Και οι δύο ουσίες Χ και Υ μεταφέρονται στα κύτταρα με ενεργητική μεταφορά 

 Δ. Και οι δύο ουσίες Χ και Υ μεταφέρονται στα κύτταρα με διάχυση  
 Ε. Δεν ισχύει κανένα από τα πιο πάνω. 
 
 
 
 

Kύτταρο στο διάλυμα Α 

ΑΑΑΑ  

Kύτταρο στο διάλυμα Β 

ΑΑΑΑ  
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 16-17 
 
Οι ερωτήσεις 16 και 17 αναφέρονται στο 
διπλανό σχήμα. 
 
16. Ποιο είδος μεταφοράς φαίνεται στο σχήμα; 
 
 Α.  Εξωκύτωση 
 Β. Διάχυση  
 Γ. Ώσμωση 
 Δ. Ενδοκύτωση 
 Ε.  Αντλία μεταφοράς ιόντων. 
 
17. Ποια από τα παρακάτω μόρια (Ι – IV) μεταφέρονται με τον πιο πάνω τρόπο; 
 Ι. Πολυσακχαρίτες  
 ΙΙ. Μακρομόρια  
 ΙΙΙ. Ιόντα  
 IV. Μικροοργανισμοί. 
 

Α. I και II μόνο 
Β. I, ΙI και ΙΙΙ μόνο 
Γ. I, II και IV μόνο 
Δ. II και ΙV μόνο 
Ε. ΙΙ και ΙΙΙ μόνο. 
 

18. Σε μια πειραματική διερεύνηση κόπηκαν όμοιοι κύλινδροι από πατάτα. Πρώτα 
μετρήθηκε η αρχική μάζα κάθε κυλίνδρου. Στη συνέχεια κάθε κύλινδρος 
τοποθετήθηκε σε διαφορετική συγκέντρωση διαλύματος σακχαρόζης για 12 
ώρες και μετρήθηκε ξανά η μάζα. Το γράφημα δείχνει τις αλλαγές στη μάζα των 
κυλίνδρων πατάτας (% Δm) στα διάφορα διαλύματα σακχαρόζης.  
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 Ποια/ες από τις ακόλουθες δηλώσεις είναι ορθή/ές; 
 Ι.  Το διάλυμα με συγκέντρωση σακχαρόζης 0.2Μ είναι υπέρτονο ως προς 

τα κύτταρα της πατάτας  
 ΙΙ.  Το διάλυμα με συγκέντρωση σακχαρόζης 0.6Μ είναι υπέρτονο ως προς 

τα κύτταρα της πατάτας  
 III. Ισότονο είναι το διάλυμα με συγκέντρωση σακχαρόζης 0.4Μ 

 IV. Ισότονο διάλυμα είναι εκεί που δεν παρατηρείται μεταβολή στη μάζα της 
πατάτας. 

 
 Α.  Ι και ΙΙ μόνο 
 Β. Ι, ΙΙ και ΙΙΙ μόνο 
 Γ. II και III μόνο 
 Δ. I, II και IV μόνο 
 Ε.  II και IV μόνο. 
 
19.  Η καλύτερη εξήγηση για τη δήλωση ότι «η ATP είναι καλύτερη από τη γλυκόζη 

ή τα λιπαρά οξέα ως πηγή ενέργειας για το μεταβολισμό των κυττάρων» είναι: 
 

A. Η ενέργεια απελευθερώνεται αργά 

B.  Απελευθερώνεται περισσότερη ενέργεια 

Γ.  Δεν καταναλώνεται ATP κατά την κυτταρική αναπνοή 

Δ.  Η ενέργεια απελευθερώνεται σε μικρές διαχειρίσιμες ποσότητες 

E.  Η ενέργεια απελευθερώνεται συνεχώς. 

. 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 20-21 
 
Στην πιο κάτω εικόνα απεικονίζονται διάφορες περιπτώσεις ενζυμικής δράσης.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

2 

2 

3 

4 

3 

5 

5 
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20. Ποιος από τους πιο κάτω συνδυασμούς ενδείξεων με δομές είναι ορθός; 
 
 Α. 1 - Ένζυμο, 2 - Υπόστρωμα, 3 - Ενεργό κέντρο, 4 - Προϊόντα, 5 - Αναστολέας 
 Β.  1 - Υπόστρωμα, 2 - Ενεργό κέντρο, 3 - Ένζυμο, 4 - Προϊόντα, 5 - Αναστολέας 
 Γ.  1 - Υπόστρωμα, 2 - Ενεργό κέντρο, 3 - Ένζυμο, 4 - Αναστολέας, 5 - Προϊόντα 
 Δ.  1 - Προϊόντα, 2 - Ενεργό κέντρο, 3 - Ένζυμο, 4 - Αναστολέας, 5 - Υπόστρωμα 
 Ε.  1 - Αναστολέας, 2 - Ένζυμο, 3 - Ενεργό κέντρο, 4 - Προϊόντα, 5 - Υπόστρωμα. 

 
21. Ποιες από τις πιο κάτω ιδιότητες των ενζύμων εμφανίζονται στην πιο πάνω 

εικόνα; 
Ι.  Η καταλυτική δράση των ενζύμων καθορίζεται από την τριτοταγή δομή του            

πρωτεϊνικού μορίου τους. 
 ΙΙ.  Δρουν πολύ γρήγορα. 
 ΙΙΙ.  Δε συμμετέχουν στην αντίδραση που καταλύουν. 
 ΙV.  Εμφανίζουν υψηλό βαθμό εξειδίκευσης. 
  
           Α. Ι μόνο 
 Β.   Ι, ΙΙ και ΙΙΙ μόνο 
 Γ. Ι, ΙΙΙ και ΙV μόνο 
 Δ. III και ΙV μόνο 
 Ε.  I, II, III και IV. 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 22-26 
 
Η καταλάση είναι ένα κοινό ένζυμο που απαντάται σχεδόν σε όλους τους   ζωντανούς 
οργανισμούς, που είναι εκτεθειμένοι στο οξυγόνο. Το μόριο της καταλάσης είναι ένα 
ομοτετραμερές από τέσσερις πολυπεπτιδικές αλυσίδες, με πάνω από 500 αμινοξέα 
η κάθε μια. Σε κάθε αλυσίδα υπάρχει ένα μόριο αίμης με ένα άτομο σιδήρου (Fe) που 
επιτρέπει στο ένζυμο να αντιδράσει και να καταλύσει τη διάσπαση του τοξικού για 
τον οργανισμό υπεροξειδίου του υδρογόνου (Η2Ο2), σε νερό (Η2Ο) και οξυγόνο (Ο2), 
σύμφωνα με την πιο κάτω αντίδραση:  

2 H2O2 → 2 H2O + O2 

Οι μαθητές για να διερευνήσουν στο εργαστήριο την ενεργότητα του ενζύμου 
σχεδίασαν και εκτέλεσαν το εξής πείραμα: 
Σε δύο όμοιες κωνικές φιάλες έβαλαν την ίδια ποσότητα ενζυμικού εκχυλίσματος 
συκωτιού (το οποίο περιέχει το ένζυμο καταλάση) και ίση ποσότητα H2O2. Στην 
πρώτη κωνική φιάλη πρόσθεσαν φυσιολογικό ορό, με αποτέλεσμα το pH του 
διαλύματος να είναι 7, ενώ στη δεύτερη φιάλη πρόσθεσαν υδροχλωρικό οξύ (HCl) 
έτσι ώστε το pH του διαλύματος να είναι ίσο με 1.  
 
Αμέσως μετά την προσθήκη όλων των αντιδραστηρίων οι δύο κωνικές φιάλες 
κλείστηκαν ερμητικά με ειδικό πώμα μέσα από το οποίο περνούσε ειδικός 
αισθητήρας πίεσης. Οι μετρήσεις από τον αισθητήρα κατέληγαν σε ειδική συσκευή 
διασύνδεσης συνδεδεμένη με τον υπολογιστή όπου και επεξεργάζονταν.  
 
Οι μετρήσεις από τις δύο φιάλες καταγράφηκαν στην πιο κάτω γραφική παράσταση:  

http://en.wikipedia.org/wiki/Enzyme
http://en.wikipedia.org/wiki/Tetrameric_protein
http://en.wikipedia.org/wiki/Amino_acids
http://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen_peroxide
http://en.wikipedia.org/wiki/Water
http://en.wikipedia.org/wiki/Oxygen
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Με βάση τις πιο πάνω πληροφορίες να απαντήσετε στα ερωτήματα που 
ακολουθούν: 
 
22. Το τελικό στάδιο της οργάνωσης του πρωτεϊνικού μορίου της καταλάσης είναι 

η…………… και η αίμη μαζί με τον σίδηρο έχουν ρόλο ………………  
 
 Α. πρωτοταγής δομή / συμπαράγοντα 
 Β. δευτεροταγής δομή / μη αντιστρεπτού αναστολέα 
 Γ. τριτοταγής δομή / αντιστρεπτού αναστολέα 
 Δ. τεταρτοταγής δομή / υποστρώματος 
 E. τεταρτοταγής δομή / συμπαράγοντα. 
 
23. Στην πιο πάνω γραφική παράσταση επιβεβαιώνεται ότι: 
 
 Α.  η άριστη τιμή του pH κατά την οποία η καταλάση παρουσιάζει την πιο ψηλή της      
                 ενεργότητα ισούται με 7 
 Β.  όταν η καταλάση βρεθεί σε διάλυμα με την τιμή του pH να είναι ίση με 1 τότε η 

ενεργότητά της μηδενίζεται γιατί το ένζυμο μετουσιώνεται  
 Γ.  η θερμοκρασία είναι ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει την ταχύτητα της 

ενζυμικής αντίδρασης 
 Δ.  Ισχύουν όλα τα πιο πάνω  
 E.  Δεν ισχύει κανένα από τα πιο πάνω. 
 
24. Γίνεται αντιληπτό ότι μεταξύ του χρονικού διαστήματος 60s και 70s στην 

καμπύλη Α δεν παρατηρείται άνοδος στην πίεση αλλά σταθεροποίηση. Αυτό       
οφείλεται στο γεγονός ότι: 
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 Α. έχουν εξαντληθεί όλα τα διαθέσιμα μόρια του υποστρώματος που μπορούν να 
αντιδράσουν μέσα στην κωνική φιάλη 

 Β.  έχουν εξαντληθεί όλα τα διαθέσιμα μόρια του ενζύμου που μπορούν να                
αντιδράσουν μέσα στην κωνική φιάλη 

 Γ. όλα τα ενεργά κέντρα των διαθέσιμων μορίων του ενζύμου έχουν καλυφθεί 
πλήρως από τα μόρια του υποστρώματος 

 Δ. Ισχύουν όλα τα πιο πάνω  
 E. Δεν ισχύει κανένα από τα πιο πάνω. 
 
25. Μια άλλη ομάδα μαθητών στη δεύτερη φιάλη τους αντί του ενζύμου καταλάση 

τοποθέτησαν το ένζυμο πεψίνη με το κατάλληλο υπόστρωμά του και 
πρόσθεσαν υδροχλωρικό οξύ (HCl). Πήραν τις κατάλληλες μετρήσεις για τη 
δημιουργία αντίστοιχης γραφικής παράστασης που απεικόνιζε την ενεργότητα 
του ενζύμου πεψίνης. Πώς θα πρέπει να μοιάζει η καμπύλη της ενεργότητας του 
ενζύμου της πεψίνης συγκρίνοντάς την με τις καμπύλες Α και Β της πιο πάνω 
γραφικής παράστασης; 

 
 Α. Θα έχει την ίδια μορφή με την καμπύλη Β 
 Β. Θα έχει την ίδια μορφή με την καμπύλη Α  
 Γ. Είναι αδύνατο να προβλεφθεί η μορφή της 
 Δ. Δεν θα έχει την ίδια μορφή με την καμπύλη Α  
 E. Δεν ισχύει κανένα από τα πιο πάνω. 
 
 
26. Με τη βοήθεια της καμπύλης Α της γραφικής παράστασης, να υπολογίσετε την 

ταχύτητα της ενζυμικής αντίδρασης στο χρονικό διάστημα 20s μέχρι 35s. Η 
ταχύτητα θα είναι: 

         

 Α. 
4

3
  m/s 

 Β. 0,7 kPa/s 

 Γ. 
3

4
  kPa/s  

 Δ. 20 kPa/s    
 E. 1,33 kPa/s.   
 
27.  Η χιασματυπία είναι μία διαδικασία που: 
 Ι. Παράγει χρωματοσώματα με γονίδια και των δύο γονέων 
 ΙΙ. Συμβαίνει κατά την πρόφαση της δεύτερης Μειωτικής διαίρεσης 
 ΙΙΙ. Είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία γενετικής ποικιλότητας 
 IV. Κάτω από προϋποθέσεις μπορεί να συμβεί και κατά τη Μίτωση 
 V. Συμβάλλει στην ποικιλομορφία των οργανισμών. 
 
 Α. Ι μόνο 
 Β. Ι και ΙΙ μόνο 
 Γ. ΙΙ, ΙΙΙ και IV μόνο 
 Δ. Ι, ΙΙΙ και V μόνο 
 Ε. Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV και V. 
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28. Το σπερματοζωάριο σε αντίθεση με το ωοκύτταρο β΄ τάξης έχει την ικανότητα 
ενεργητικής κίνησης. Ποια/ποιες δομή/δομές του σπερματοζωαρίου 
συμβάλλουν στην κίνηση; 

 
 A.  Το ακρόσωμα και η ουρά 
 Β.  Η ουρά 
 Γ.  Ο πυρήνας, το ακρόσωμα και η ουρά 
 Δ. Ο αυχένας, το κεντροσωμάτιο και η ουρά 
 Ε.  Ο αυχένας και η ουρά. 
 

29. Κατά την 9η εβδομάδα της κύησης ενός αρσενικού εμβρύου ορισμένοι ιστοί 
του ξεκινούν να διεγείρονται από τη δράση της ορμόνης τεστοστερόνη και να 
διαφοροποιούνται σε αρσενικά εξωτερικά όργανα. Στην περίπτωση μη 
παραγωγής τεστοστερόνης αυτοί οι ιστοί θα διαφοροποιηθούν σε: 
 

 Α. μεγάλα χείλη και κλειτορίδα  
 Β. όσχεο και πέος  
 Γ. όρχεις και πέος  
 Δ. μεγάλα χείλη και κόλπο  
 Ε. κανένα από τα πιο πάνω.  
 
30. Αρκετές επιστημονικές μελέτες έχουν συνδέσει τη μειωμένη συγκέντρωση 

σπερματοζωαρίων στο σπέρμα αντρών με τη χρήση φορητών υπολογιστών 
πάνω στην περιοχή των γεννητικών οργάνων και την αύξηση της θερμοκρασίας 
του όσχεου. Ποια μέγιστη θερμοκρασία του όσχεου πρέπει να θεωρείται 
ασφαλής ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα στη συγκέντρωση των 
σπερματοζωαρίων μέσα στο σπέρμα; 

 
 Α.  Περίπου 37ο C 
 Β.  Περίπου 32ο C 
 Γ.  Περίπου 39ο C 
 Δ.  Περίπου 34ο C 
 Ε.  Περίπου 30ο C. 

 
31.  Σε ποιο από τα παρακάτω μέρη του αναπαραγωγικού συστήματος του άντρα 

ωριμάζουν τα σπερματοζωάρια αποκτώντας ικανότητα κίνησης; 
 
Α. Σπερματικά σωληνάρια  
Β. Σπερματοδόχες κύστεις  
Γ. Επιδιδυμίδες 
Δ. Σπερματικούς πόρους 
Ε. Προστάτη αδένα . 
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32.  Η Μισοπροστόλη είναι ένα φαρμακευτικό σκεύασμα το οποίο έχει την ίδια 
σύνθεση και δράση με ένα από τα εκκρίματα που περιέχονται στο σπέρμα. 
Χορηγείται στο εσωτερικό του κόλπου μίας γυναίκας που βρίσκεται 
τουλάχιστον στην 37η εβδομάδα κύησης, ώστε να προκληθούν τεχνητές 
συσπάσεις της μήτρας και να επέλθει τοκετός. Σε ποιο μέρος του 
αναπαραγωγικού συστήματος του άντρα παράγεται το έκκριμα που έχει την ίδια 
σύνθεση και δράση με τη Μισοπροστόλη; 
 
Α.  Όρχεις 
Β.  Σπερματοδόχες κύστεις 
Γ.  Προστάτη αδένα 
Δ.  Αδένες του Cowper 
Ε. Επιδιδυμίδες. 

  
33. Ποια από τις πιο κάτω δηλώσεις δεν αποτελεί λειτουργία των κυττάρων 

Sertoli; 
 

 Α. Φαγοκυτταρώνουν το κυτταρόπλασμα των σπερματίδων 
Β. Συγχρονίζουν τα στάδια της σπερματογένεσης 
Γ. Εκκρίνουν πρωτεΐνες – αναστολείς   
Δ. Συμβάλλουν στη δημιουργία των δευτερευόντων χαρακτηριστικών του φύλου, 

μέσω της έκκρισης ορμονών 
Ε. Εκκρίνουν το υγρό του αυλού των σπερματικών σωληναρίων. 
 

34. Κάθε γυναίκα με την έναρξη της εφηβείας της φέρει μέσα στις δύο της ωοθήκες 
περίπου 400.000 ωοκύτταρα Α΄ τάξης. Μία γυναίκα 40 ετών είχε τον πρώτο της 
καταμήνιο κύκλο σε ηλικία 13 ετών. Έχει δύο παιδιά που δεν είναι δίδυμα και 
επίσης, η συγκεκριμένη γυναίκα είχε ακόμα 3 γονιμοποιήσεις οι οποίες δεν 
κατέληξαν σε εγκυμοσύνη. Πόσα περίπου από τα ωοκύτταρα αυτής της 
γυναίκας έχουν καταφέρει να ολοκληρώσουν τη δεύτερη μειωτική διαίρεση; 

 
 Α. 5  
Β. 320  
Γ. 300 
Δ. 260 
Ε. 2. 
 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 35-36 
 
Ένας άντρας που εργάζεται σε ένα εργοστάσιο κατασκευής χημικών ουσιών ήρθε σε 
επαφή με μεγάλη ποσότητα μιας τοξικής χημικής ουσίας, του διμεθανοσουλφονικού 
αιθυλενίου, η οποία καταστρέφει όλα τα διάμεσα κύτταρα του Leydig στους όρχεις.  
  
35.  Ποιο από τα πιο κάτω είναι το αναμενόμενο αποτέλεσμα από τις ορμονικές 

αναλύσεις αίματος που θα γίνουν στον συγκεκριμένο άντρα; 
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Α. Θα έχει αυξημένη συγκέντρωση ωχρινοτρόπου ορμόνης 
Β. Θα έχει αυξημένη  συγκέντρωση ωοθυλακιοτρόπου ορμόνης  
Γ. Θα έχει αυξημένη  συγκέντρωση τεστοστερόνης 
Δ. Θα έχει μειωμένη  συγκέντρωση εκλυτικού παράγοντα  
Ε. Θα έχει αυξημένη  συγκέντρωση αναστολέα που παράγεται από τα κύτταρα 

Sertoli. 
  

36. Τι θα μπορούσε να χορηγείται στον συγκεκριμένο άντρα ώστε να εξακολου-
θήσουν τα σπερματικά σωληνάρια των όρχεών του να επιτελούν σπερμα-
τογένεση; 

 
Α.  Εκλυτικός παράγοντας 
Β.  Ωοθυλακιοτρόπος ορμόνη 
Γ.  Ωχρινοτρόπος ορμόνη 
Δ.  Τεστοστερόνη 
Ε.  Ωοθυλακιοτρόπος ορμόνη και ωχρινοτρόπος ορμόνη. 

 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 37-38 
 
Το διπλανό σχήμα παρουσιάζει απλοποιημένο μέρος του 
αναπαραγωγικού  συστήματος της γυναίκας. 

 
37. Ποιος από τους αριθμούς 1 μέχρι 5 του 

διαγράμματος δείχνουν το μέρος όπου γίνεται η 
γονιμοποίηση του ωοκυττάρου β΄ τάξης; 

 
 Α. 1                       
 Β. 2 
Γ. 3   
Δ. 4       
 Ε. 5. 

 
 
38. Ποιος από τους αριθμούς 1 μέχρι 5 του διαγράμματος δείχνουν το μέρος όπου 

εμφυτεύεται και αναπτύσσεται το έμβρυο; 

 
 Α. 1                       
 Β. 2 
Γ. 3   
Δ. 4       

 Ε. 5. 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 39-40 
 
Το διπλανό διάγραμμα παρουσιάζει τη 
διακύμανση της συγκέντρωσης των 
γοναδοτρόπων ορμονών και των ορμονών 
της ωοθήκης κατά τη διάρκεια του καταμήνιου 
κύκλου μιας γυναίκας. 
 
 
39. Ποια ορμόνη παρουσιάζεται στην 

καμπύλη 2; 
 
Α Η οιστραδιόλη 
Β. Η προγεστερόνη 
Γ. Η ωοθυλακιοτρόπος ορμόνη 
Δ. Η ωχρινοτρόπος ορμόνη 
Ε. Καμία από τις πιο πάνω. 
 

40. Ποια ορμόνη παρουσιάζεται στην καμπύλη 3; 
 
Α Η οιστραδιόλη 
Β. Η προγεστερόνη 
Γ. Η ωοθυλακιοτρόπος ορμόνη 
Δ. Η ωχρινοτρόπος ορμόνη 
Ε. Καμία από τις πιο πάνω. 

 
41. Ποιο ή ποια από τα πιο κάτω αποτελεί/ούν μηχανισμό παρεμπόδισης εισόδου 

δεύτερου σπερματοζωαρίου στο ωοκύτταρο β΄ τάξης κατά τη διαδικασία της 
γονιμοποίησης; 

 Ι.  Η παρουσία γλυκοπρωτεΐνης – υποδοχέα στη διάφανη ζώνη που ενώνεται  
ειδικά με ένα συμπληρωματικό μόριο στην κεφαλή του πρώτου 
σπερματοζωαρίου  

ΙΙ. Η παρεμπόδιση των υπολοίπων σπερματοζωαρίων από τα κύτταρα του 
ωοθυλακίου που περιβάλλουν το ωοκύτταρο β΄ τάξης 

ΙΙΙ.  Η αστραπιαία εκπόλωση της κυτταρικής μεμβράνης του ωοκυττάρου β΄ 
τάξης κατά την ένωση της με την κυτταρική μεμβράνη του σπερματοζωαρίου 

IV. Η δημιουργία της μεμβράνης γονιμοποίησης 
V.  Ο διπλασιασμός του κεντροσωματίου του σπερματοζωαρίου. 
  

 Α. Ι μόνο 
 Β. Ι και ΙΙ μόνο 
 Γ.  ΙΙ, ΙΙΙ και IV μόνο 
 Δ.  Ι, ΙΙΙ και V μόνο 
 Ε.  ΙΙΙ και ΙV μόνο. 
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42. Ποιο από τα πιο κάτω δεν ισχύει για τη χοριονική γοναδοτροπίνη:  
  

Α. Παράγεται από το ωχρό σωμάτιο μετά την εμφύτευση του εμβρύου 
Β. Διατηρεί την έκκριση της οιστραδιόλης και της προγεστερόνης από το ωχρό 

σωμάτιο 
Γ. Αναστέλλει έμμεσα την έμμηνη ρύση 
Δ. Δρα κατά τις πρώτες 16 εβδομάδες της εγκυμοσύνης 
Ε.  Ανιχνεύεται στα ούρα της εγκύου και αποτελεί το κλασσικό τεστ εγκυμοσύνης. 

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 43-44 
 
Στο διπλανό σχήμα απεικονίζονται 
δύο σημαντικές κυτταρικές 
διαδικασίες που σχετίζονται άμεσα 
μεταξύ τους. 
 

 
43. Οι χημικές ενώσεις που 

αναφέρονται στα 3 και 4 είναι:  
  
 Α. Το CO2 και η γλυκόζη αντίστοιχα  

Β. Το CO2 και το Ο2 αντίστοιχα 
Γ.  Το Η2 και το Ο2 αντίστοιχα. 
Δ. Η γλυκόζη και το Ο2 αντίστοιχα  
Ε.  Η γλυκόζη και το Η2 αντίστοιχα. 

 
44. Τα οργανίδια που αναφέρονται στα κενά 5 και 6 και επιτελούν της κυτταρικές 

διαδικασίες 1 και 2 αντίστοιχα είναι: 
  
 Α. το ενδοπλασματικό δίκτυο και το λυσόσωμα αντίστοιχα 
 Β. το χυμοτόπιο και το λυσόσωμα αντίστοιχα 
 Γ. το μιτοχόνδριο και ο χλωροπλάστης αντίστοιχα 
 Δ.  ο χλωροπλάστης και το μιτοχόνδριο αντίστοιχα 
 Ε. ο πυρήνας και το ριβόσωμα αντίστοιχα. 

 
45. Σε ένα δοχείο τοποθετούμε μερικά 

υγιή φρεσκοκομμένα φύλλα από 
ένα φυτό. Κλείνουμε το δοχείο, 
εφαρμόζοντας αεροστεγώς έναν 
αισθητήρα που μετρά τη 
συγκέντρωση του διοξειδίου του 
άνθρακα (CO2). Ο αισθητήρας είναι 
συνδεδεμένος με μια συσκευή 
διασύνδεσης (interface) που είναι 
ήδη ενωμένη με τον Η/Υ. Κοντά στο 
φυτό τοποθετούμε μια πηγή φωτός. 

1 

2 

3 

Χρόνος (s) 
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Το δοχείο καλύπτεται με αλουμινόχαρτο. Οι μετρήσεις αρχίζουν να 
καταγράφονται. Μετά από περίπου 20 λεπτά (σημείο 2) αφαιρείται το 
αλουμινόχαρτο και οι μετρήσεις συνεχίζονται. Τα αποτελέσματα του πειράματος 
παρουσιάζονται στη διπλανή γραφική παράσταση. Ποιο από τα ακόλουθα 
συμπεράσματα μπορεί να προκύψει από το γράφημα: 
 I. Από το σημείο 1 μέχρι το σημείο 2 η γραμμική αύξηση στη συγκέντρωση 

του CO2 οφείλεται στην παραγωγή γλυκόζης από το φυτό 
 II. Από το σημείο 1 μέχρι το σημείο 2 ο ρυθμός της αερόβιας κυτταρικής 

αναπνοής είναι μεγαλύτερος από τον ρυθμό φωτοσύνθεσης 
 III. Από το σημείο 2 μέχρι το σημείο 3 δε συμβαίνει πλέον κυτταρική αναπνοή 
 IV. Από το σημείο 2 μέχρι το σημείο 3 η συγκέντρωση οξυγόνου στη φιάλη 

αυξάνεται. 
 
 A. I μόνο 
 B. II μόνο 
 Γ. II και III μόνο 
 Δ. II και IV μόνο 
 Ε. Όλα τα πιο πάνω. 
 
46. Η διπλανή εικόνα παρουσιάζει μια εργα-

στηριακή διάταξη που χρησιμοποιήθηκε 
για τη μελέτη μιας κυτταρικής λειτουργίας. 
Πού οφείλεται η παραγωγή φυσαλίδων 
αέρα; 

 
 Α. Στο οξυγόνο που απελευθερώνεται κατά 

τη σύνθεση πρωτεϊνών 
 Β. Στο διοξείδιο του άνθρακα που παράγεται 

κατά την κυτταρική αναπνοή 
 Γ. Στη γλυκόζη που παράγεται κατά τη φωτοσύνθεση 
  Δ. Στο μείγμα διοξειδίου του άνθρακα και οξυγόνου που παράγεται κατά την πέψη 
 Ε. Στο οξυγόνο που παράγεται κατά τη φωτοσύνθεση. 
 
47. Το διπλανό διάγραμμα 

δείχνει σχηματικά την 
παραγωγή ATP από 
γλυκόζη στην απουσία 
οξυγόνου. Τι αντιπροσω-
πεύουν τα Χ, Υ και Ζ; 

 
 Α. Χ: Αιθυλική αλκοόλη, Υ: Πυροσταφυλικό οξύ, Ζ: Γαλακτικό οξύ 
 Β. Χ: Γαλακτικό οξύ, Υ: Αιθυλική αλκοόλη, Ζ: Πυροσταφυλικό οξύ 
 Γ. Χ: Πυροσταφυλικό οξύ, Υ: Αιθυλική αλκοόλη, Ζ: Γαλακτικό οξύ 
 Δ. Χ: Γαλακτικό οξύ, Υ: Διοξείδιο του άνθρακα, Ζ: Οξυγόνο 
 Ε. Χ: Πυροσταφυλικό οξύ, Υ: Γαλακτικό οξύ, Ζ: Αιθυλική αλκοόλη. 
 

Γλυκόζη         Χ     Υ  στα μυϊκά κύτταρα 

 

         Ζ    στον ζυμομύκητα 
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48. Στο διπλανό διάγραμμα 
απεικονίζεται ένα φυτικό 
κύτταρο. Ποιος από τους 
ακόλουθους συνδυασμούς 
αντιπροσωπεύει ορθά τις 
διαδικασίες που συμβαί-
νουν στα μέρη του κυττά-
ρου Κ μέχρι Ο; 

 
 
 
 
 
 

 Φωτόλυση 
νερού 

Δέσμευση 
CO2 

Γλυκόλυση Κύκλος του 
Krebs 

Οξειδωτική 
φωσφορυλίωση 

A.  M L K Ν Ο 

B.  N M L O K 

Γ. O N K L M 

Δ. K M L N O 

Ε. O N L M K 

 
 
 
 
49. Το διπλανό γράφημα παρουσιάζει 

το φάσμα απορρόφησης τριών 
φωτοσυνθετικών χρωστικών ενός 
φύλλου. Ποιο από τα πιο κάτω 
συμπεράσματα μπορεί να 
προκύψει από τη μελέτη του 
συγκεκριμένου γραφήματος; 

 
 Α. Η απόδοση της φωτοσύνθεσης 

είναι μέγιστη στην πράσινη ακτι-
νοβολία 

 Β. Όλες οι ακτινοβολίες επηρεά-
ζουν εξίσου την απόδοση της 
Φωτοσύνθεσης 

 Γ.  Η απόδοση της Φωτοσύνθεσης είναι ελάχιστη στην μπλε και την κόκκινη                     
               ακτινοβολία 
 Δ. Η απόδοση της Φωτοσύνθεσης είναι μέγιστη στην μπλε και την κόκκινη 

ακτινοβολία 
 Ε.  Κανένα από τα πιο πάνω. 
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50. Ο κύκλος του κιτρικού οξέος (Krebs): 
 
 Α. περιλαμβάνει αντιδράσεις που δεν χρησιμοποιούν οξυγόνο αλλά πραγματοποι-

είται παρουσία οξυγόνου 
Β. περιλαμβάνει αντιδράσεις που δεν χρησιμοποιούν οξυγόνο άρα λαμβάνει χώρα 

απουσία οξυγόνου 
 Γ. περιλαμβάνει αντιδράσεις που χρησιμοποιούν οξυγόνο άρα λαμβάνει χώρα 

παρουσία οξυγόνου 
 Δ. μπορεί να χρησιμοποιήσει ή όχι οξυγόνο  
 Ε. κανένα από τα πιο πάνω. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΕΛΟΣ 
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