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ΘΕΜΑ Α 
 

Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό καθεμίας από τις 

παρακάτω προτάσεις και δίπλα στον αριθμό, το γράμμα που 

αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

 

Α1.  Ισχυροί δεσμοί είναι οι: 

α.  δεσμοί υδρογόνου. 

β.  μη ομοιοπολικοί δεσμοί ανάμεσα στις πλευρικές ομάδες των  

     πρωτεϊνών. 

γ.  υδρόφοβες αλληλεπιδράσεις. 

δ.  δεσμοί που δημιουργούνται σε αντιδράσεις συμπύκνωσης. 

Μονάδες 5 
 

Α2.  Σε κάθε οκταπεπτίδιο παρατηρούμε: 

α.  8 πεπτιδικούς δεσμούς. 

β.  8 πλευρικές ομάδες. 

γ.  2 ελεύθερες φωσφορικές ομάδες. 

δ.  2 ελεύθερες αμινομάδες. 

Μονάδες 5 
 

Α3.  Σε ένα τετρανουκλεοτίδιο παρατηρούμε πάντα: 

α.  ένα ελεύθερα υδροξύλια. 

β.  τέσσερις πεντόζες. 

γ.  τέσσεις διαφορετικές αζωτούχες βάσεις. 

δ.  αληθεύουν όλα τα παραπάνω. 

Μονάδες 5 
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Α4.  Τα νουκλεϊκά οξέα και οι πρωτεΐνες: 

α.  έχουν ίδιο σταθερό μέρος και διαφορετικό μεταβλητό. 

β.  αποτελούνται από τα ίδια βασικά μονομερή. 

γ.  σχηματίζουν δεσμούς ανάμεσα στις ίδιες βασικές ομάδες. 

δ.  εμφανίζουν μεγάλη ποικιλομορφία. 

Μονάδες 5 
 

Α5.  Σε ένα οποιοδήποτε φυτικό θα συναντήσουμε: 

α.  μιτοχόνδρια και χλωροπλάστες. 

β.  κυτταρικό τοίχωμα και ριβοσώματα. 

γ.  πυρήνα και αμυλοπλάστη. 

δ.  κυτταρικό τοίχωμα και χλωροπλάστες. 

Μονάδες 5 

 

 

ΘEMA B 
 

Β1.  Ποιες είναι οι βασικές λειτουργίες του πυρήνα; 

 Μονάδες 6 
 

Β2.  Πώς μπορεί να εξηγηθεί η μεγάλη ποικιλομορφία των πρωτεϊνών, 

παρά το γεγονός ότι αποτελείται από 20 μόνο διαφορετικά 

αμινοξέα; 

 Μονάδες 6 
 

Β3.  Ποιο φαινόμενο ονομάζεται μετουσίωση; Υπό ποιες συνθήκες 

γίνεται; Να αναφέρετε ένα παράδειγμα μετουσίωσης. 

(4 + 1 + 3) 

Μονάδες 8 
 

Β4.  Τι ονομάζουμε αντίδραση συμπύκνωσης; Να δώσετε ένα 

παράδειγμα.  

(3 + 2) 

Μονάδες 5 
 

 

ΘΕΜΑ Γ 
 

Γ1.  Για το σχηματισμό ενός πενταπεπτιδίου γνωρίζουμε ότι μπορούν 

να συμμετέχουν  τα αμινοξέα αλανίνη, βαλίνη, γλυκίνη και 

σερίνη.  
 

α.  Πόσα διαφορετικά πενταπεπτίδια μπορούν να προκύψουν 

από το συνδυασμό των παραπάνω αμινοξέων;  
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β.  Πόσα διαφορετικά τετραπεπτίδια μπορούν να προκύψουν 

τα οποία να περιέχουν υποχρεωτικά και τα τέσσερα 

αμινοξέα; (δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί πάνω από μια 

φορά το κάθε αμινοξύ)  

(3 + 3) 

Μονάδες 6 
 

Γ2.  Τι υποστηρίζει η κυτταρική θεωρία στη σύγχρονη εκδοχή της; 

Μονάδες 6 
 

Γ3.   Πόσα επίπεδα δομής θα πρέπει να έχει δημιουργήσει η 

αιμοσφαιρίνη για να είναι λειτουργική; Να αναλύσετε την 

απάντηση σας. 

(2 + 4) 

Μονάδες 6 
 

Γ4.   Τι είδους δεσμοί μπορούν να αναπτυχθούν ανάμεσα σε δύο 

δεοξυριβονουκλεοτίδια; Να αναφέρετε και το μέγιστο αριθμό 

αυτών των δεσμών σε κάθε περίπτωση, αιτιολογώντας πλήρως την 

απάντησή σας. 

Μονάδες 7 

 

 

ΘΕΜΑ Δ 
 

Δ1.  Έχουμε μια πρωτεΐνη η οποία αποτελείται από 4 πολυπεπτιδικές 

αλυσίδες, ανά δύο ίδιες. Εάν γνωρίζουμε ότι κατά τη σύνθεση της 

Α αλυσίδας απελευθερώθηκαν 149 μόρια νερού, καθώς και ότι ο 

αριθμός των αμινοξέων της αλυσίδας Β είναι τριπλάσιος από 

αυτόν της αλυσίδας Α, να βρεθούν: 

 

α. ο αριθμός των αμινοξέων της κάθε αλυσίδας, καθώς και 

όλης της πρωτεΐνης. 

 

β. ο αριθμός των πεπτιδικών δεσμών σε κάθε μια αλυσίδα, 

καθώς και στην πρωτεΐνη. 

 

γ. το μοριακό βάρος της κάθε αλυσίδας, καθώς και το μοριακό 

βάρος της πρωτεΐνης. Δίνεται ότι το μέσο μοριακό βάρος 

του κάθε αμινοξέος, μέσα στην πεπτιδική αλυσίδα, είναι 

100.   

(5 + 5 + 5) 

Μονάδες 15 
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Δ2.  Ένα κυκλικό μόριο DNA περιέχει 10.000 φωσφοδιεστερικούς 

δεσμούς και 13.000 δεσμούς υδρογόνου. 

 

α.  Να υπολογίσετε το αριθμό των νουκλεοτιδίων με Α, Τ, C, G 

στο μόριο.  

 

β.  Πόσα θα ήταν τα συνολικά νουκλεοτίδια, που θα βρίσκαμε 

στο παραπάνω μόριο DNA εάν ήταν γραμμικό;  

(6 + 4) 

Μονάδες 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


