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ΘΔΜΑΤΑ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β’ ΛΥΚΔΙΟΥ (ΤΟΜΔΑΣ ΥΓΔΙΑΣ)
ΘΔΜΑ 1ο

α) Σν κεηαβιεηό κέξνο ησλ ακηλνμέσλ απνηειεί :
1) ην άηνκν πδξνγόλνπ.
2) ε πιεπξηθή νκάδα.
3) ε ακηλνκάδα.
4) ε θαξβνμπινκάδα.
(Μνλάδεο 5)
β) Σν γιπθνγόλν θαη ην άκπιν:
1) είλαη νη πνιπζαθραξίηεο πνπ απαληώληαη ζην θπηηαξηθό ηνίρσκα ησλ θπηώλ.
2) είλαη δηζαθραξίηεο.
3) είλαη κνλνζαθραξίηεο.
4) δνκνύληαη απν ην ίδην κνλνκεξέο αιιά δηαζέηνπλ δηαθνξεηηθό κέγεζνο θαη εκθαλίδνπλ
δηαθνξεηηθή δνκή ζην ρώξν.
(Μνλάδεο 5)
γ) Ο ππξεληθόο θάθεινο ή ππξεληθή κεκβξάλε απνηειείηαη από:
1) θακκία ζηνηρεηώδε κεκβξάλε.
2) κία ζηνηρεηώδε κεκβξάλε.
3) δύν ζηνηρεηώδεηο κεκβξάλεο.
4) ηξείο ζηνηρεηώδεηο κεκβξάλεο.
(Μνλάδεο 5)
δ) Μαθξνκόξηα είλαη:
1) Σν λεξό.
2) Σα ακηλνμέα.
3) Σν γιπθνγόλν.
4) Σν ιηπαξό νμύ.
(Μνλάδεο 5)
ε) Ρηβνζώκαηα εληνπίδνληαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ:
1) ζπκπιέγκαηνο Golgi.
2) ιείνπ ελδνπιαζκαηηθνύ δηθηύνπ.
3) RNA.
4) αδξνύ ελδνπιαζκαηηθνύ δηθηύνπ.
(Μνλάδεο 5)
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ΘΔΜΑ 2ο
α) Σί νλνκάδνπκε κηηνρόλδξηα; Να πεξηγξάςεηε ηε δνκή ελόο ηππηθνύ κηηνρνλδξίνπ. Πνηά είλαη ε ιεηηνπξγία
ηνπο;
(Μνλάδεο 6)
β) Σί γλσξίδεηε γηα ηα ππεξνμεηδηνζώκαηα;

(Μνλάδεο 6)

γ) Να πεξηγξάςεηε ηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ππξήλα. ε πνηέο πεξηπηώζεηο ζην εζσηεξηθό ηνπ
θπηηάξνπ δελ εληνπίδεηαη ππξήλαο;
(Μνλάδεο 13)
ΘΔΜΑ 3ο
α) Η παξαθάησ εηθόλα απεηθνλίδεη κηα δνκή ηνπ θπηηάξνπ. Οη αξηζκνί I, II θαη III απεηθνλίδνπλ κόξηα πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζηε ζύλζεζε ηεο θπηηαξηθήο απηήο δνκήο:

1) Να νλνκάζεηε ηε δνκή ηεο εηθόλαο
2) Πνηό κόξην αληηζηνηρεί ζε θαζέλαλ απν ηνπο παξαπάλσ αξηζκνύο (I, II θαη III);

(Μνλάδεο 3)
(Μνλάδεο 6)

3) Πώο νλνκάδεηαη ην κνληέιν πνπ πεξηγξάθεη ηελ παξαπάλσ θπηηαξηθή δνκή; Πνηό καθξνκόξην ζπκβάιιεη
ζηε δηαηήξεζε ηεο ξεπζηόηεηαο ηεο κεκβξάλεο;
(Μνλάδεο 6)
β) Η παξαθάησ εηθόλα απεηθνλίδεη έλαλ ρισξνπιάζηε:

Φπονηιζηήπια ΣΥΣΤΗΜΑ

ελίδα

2

ΚΕΝΣΡΟ

Αγίαρ οθίαρ 39 2310.244.444

ΝΣΕΠΩ

Β. Όλγαρ 168

2310.428.400

ΕΤΟΜΟ Μ.Αλεξάνδπος 45 2310.770.360

1) Να νλνκάζεηε θαζεκηά απν ηηο δνκέο Α, Β, Γ θαη Γ.
( Μνλάδεο 4)
2) ε πνηά θαηεγνξία νξγαληδίσλ αλήθεη ν ρισξνπιάζηεο; Πνηά άιια νξγαλίδηα αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία
απηή; (νλνκαζηηθή αλαθνξά)
(Μνλάδεο 6)
ΘΔΜΑ 4ο

Γίλεηαη ε αιπζίδα ελόο γξακκηθνύ ηκήκαηνο δίθισλνπ κνξίνπ DNA:
ΑΣΣΣCGGTTACCATGGCTGTTTCTCGTTGACTATGC
α) Να γξάςεηε ηελ αιιεινπρία ησλ βάζεσλ ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο αιπζίδαο, θαη λα αηηηνινγήζεηε ηελ
απάληεζε ζαο.
(Μνλάδεο 10)
β) Να πξνζδηνξίζεηε ηνλ αξηζκό ησλ θσζθνδηεζηεξηθώλ δεζκώλ, θαζώο θαη ησλ δεζκώλ πδξνγόλνπ πνπ
αλαπηύζζνληαη ζην κόξην. Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.
(Μνλάδεο 10)
γ) ε έλα ηππηθό επθαξπσηηθό θύηηαξν, πνπ εληνπίδνπκε αιιεινπρίεο DNA;
(Μνλάδεο 5)

καλή επιτστία.
ΤΑ ΘΔΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΠΙΜΔΛΗΘΗΚE Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:
Αθανάσιος Γερακόποσλος-Βιολόγος
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