
 

 

                       

 
 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ  ΥΠΟΔΟΜΗΣ 
ΤΜΗΜΑΤΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 

 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 

ΘΕΜΑ Α 

 

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς 

προτάσεις Α1 έως Α5και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση, η 

οποία συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση.  

 

Α1. Σε ένα κύτταρο, η ώσμωση αναφέρεται στη μετακίνηση 

α. Πρωτεϊνών     γ. Νερού 

β. Οξυγόνου      δ. Σακχάρων 

Α2. Η ένωση δύο μονομερών μεταξύ τους 

α. γίνεται με την ταυτόχρονη παραγωγή ενός μορίου νερού 

β. γίνεται με υδρόλυση 

γ. γίνεται με σχηματισμό δεσμού υδρογόνου 

δ. ισχύουν όλα τα προηγούμενα 

 

Α3. Τα διαφορετικά είδη νουκλεοτιδίων που συναντάμε στα νουκλεϊκά οξέα είναι: 

 α. δύο      γ. πέντε 

 β. τέσσερα      δ. οκτώ 

Α4. Ενέργεια καταναλώνεται όταν γίνεται: 

α. Είσοδος μιας πρωτεΐνης στο κύτταρο. 

β. Έξοδος του διοξειδίου του άνθρακα από το κύτταρο. 

γ. Είσοδος του οξυγόνου στο κύτταρο. 

δ. Είσοδος νερού στο κύτταρο. 

 

Α5.Ποια από τις παρακάτω δομές, δεν υπάρχει σε ένα κύτταρο ρίζας πεύκου; 

α. Μιτοχόνδριο 

β. Χλωροπλάστης 

γ. Ριβόσωμα 

δ. Πυρήνας         

Μονάδες 25 



 

 

ΘΕΜΑ Β 

 

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις (Β1-Β5) ως σωστές (Σ) ή λάθος (Λ) 

Β1. Ένα αμινοξύ αποτελείται από έναν άνθρακα ενωμένο με ένα υδρογόνο, μια 

καρβοξυλομάδα, μία αζωτούχο βάση και μια μεταβλητή ομάδα R 

Β2.  Οι χλωροπλάστες και τα μιτοχόνδρια περιέχουν DNA και ριβοσώματα 

Β3. Το μεταφορικό RNA μεταφέρει τη γενετική πληροφορία από το DNA στα 

ριβοσώματα. 

Β4.Το άμυλο αποτελεί αποταμιευτική ουσία στους ζωικούς οργανισμούς 

Β5. Όταν μια πρωτεΐνη μετουσιώνεται μεταβάλλεται η μορφή της και έτσι αποκτά 

την ικανότητα να πραγματοποιήσει μια νέα λειτουργία. 

Μονάδες 10  

 

Β6. Ποια είδη RNA συναντάμε στα κύτταρα και ποιος είναι ο ρόλος τους; 

Μονάδες 9 

Β7.Από ποια μόρια αποτελούνται τα ριβοσώματα; Ποιος είναι ο ρόλος τους; Σε ποια 

σημεία ενός ευκαρυωτικού κυττάρου συναντάμε τα ριβοσώματα;  

Μονάδες 6 

 

ΘΕΜΑ Γ 

 

Παρακάτω απεικονίζεται η δομή της πλασματικής μεμβράνης σύμφωνα με το 

μοντέλο του ρευστού μωσαϊκού .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ1. Να ονομάσετε τα μόριο Α, Β, Γ, Δ καθώς και τα σύνθετα μόρια Ε και Στ που 

συμμετέχουν στη δομή της.        

 Μονάδες 6 

A 

B B 
Γ 

Δ 
Δ 

Ε Στ 



 

 

Γ2. Ποιο χαρακτηριστικό του μορίου Α το καθιστά σημαντικό για τον σχηματισμό της 

μεμβράνης;  Ποιο μόριο από αυτά ευθύνεται για τη ρευστότητα της μεμβράνης; 

          Μονάδες 4 

Γ3.Ποιος είναι ο ρόλος της πλασματικής μεμβράνης;    

          Μονάδες 6 

 

Ένα τεχνητό κύτταρο το οποίο περιβάλλεται από ημιπερατή μεμβράνη και περιέχει 

ένα διάλυμα σακχαρόζης και γλυκόζης τοποθετείται μέσα σε ένα διάλυμα που 

περιέχει σακχαρόζη, γλυκόζη και φρουκτόζη. Αν η μεμβράνη του είναι διαπερατή 

από το νερό και τους μονοσακχαρίτες, αλλά είναι τελείως αδιαπέραστη στους 

δισακχαρίτες και οι συγκεντρώσεις των σακχάρων είναι αυτές που φαίνονται στο 

σχήμα, να απαντήσετε τις παρακάτω ερωτήσεις: 

 

 
Γ4. Ποιο σάκχαρο εξάγεται από το κύτταρο και γιατί;     

          Μονάδες 3 

Γ5. Ποιο σάκχαρο εισάγεται στο κύτταρο και γιατί;    Μονάδες 3 

Γ6. Το τεχνητό κύτταρο θα φουσκώσει ή θα συρρικνωθεί και γιατί;  

          Μονάδες 3 

 

 

Θέμα Δ 

 

Ένα μόριο DNA αποτελείται από 80.000 νουκλεοτίδια, από τα οποία τα 7500 είναι 

Θυμίνη. 

 

Δ1. Ποια είναι η δομή των νουκλεοτιδίων του μορίου αυτού; 

Μονάδες 5 

Δ2. Ποιος είναι ο ρόλος του DNA; 

Μονάδες 6 

Δ3. Να υπολογιστεί ο αριθμός των νουκλεοτιδίων που αποτελούνται από αδενίνη 

(Α). 

Μονάδες 3 

Δ4. Να υπολογιστεί ο συνολικός αριθμός των δεσμών υδρογόνου που 

αναπτύσσονται μεταξύ των συμπληρωματικών βάσεων του μορίου. 

Μονάδες 5 



 

 

Δ5.Να περιγράψετε την δομή του DNA σύμφωνα με το μοντέλο της διπλής έλικας

          

 Μονάδες 6 

 


