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ΘΕΜΑ 2ο
α) Τα νξγαλίδηα ηνπ επθαξπωηηθνύ θπηηάξνπ ηα εμεηδηθεπκέλα ζηε κεηαηξνπή ηεο εμωηεξηθήο ελέξγεηαο ζε
ρξεζηκνπνηήζηκε κνξθή είλαη νη ριωξνπιάζηεο θαη ηα κηηνρόλδξηα (ζει. 64 ζρνιηθνύ βηβιίνπ).Τα
κηηνρόλδξηα ππάξρνπλ...ιεηηνπξγίεο ηνπ θπηηάξνπ (ζει.65 ζρνιηθνύ βηβιίνπ).
β) Τα ππεξνμεηδηνζώκαηα είλαη κηθξά ζθαηξηθά θπζηίδηα πνπ...ηνπ νηλνπλεύκαηνο ζε αθεηαιδεϋδε (ζειίδα
63 ζρνιηθνύ βηβιίνπ).
γ) Ο ππξήλαο είλαη ην πην επδηάθξηην νξγαλίδην ηωλ επθαξπωηηθώλ θπηηάξωλ. Τν ζρήκα ηνπ είλαη ζπλήζωο
ζθαηξηθό ή ωνεηδέο...ζε απηόλ ζπληίζεηαη ην rRNA (ζπζηαηηθό ηωλ ξηβνζωκάηωλ) (ζει 60 ζρνιηθνύ
βηβιίνπ). Ο ξόινο ηνπ ππξήλα γηα ηε δωή ηνπ θπηηάξνπ...απν γελεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ θέξεη ην DNA
(ζει. 61 ζρνιηθνύ βηβιίνπ). Καηά θαλόλα ππάξρεη έλαο ππξήλαο ζε θάζε θύηηαξν...ράλνπλ ηνλ ππξήλα
ηνπο (ζει. 60 ζρνιηθνύ βηβιίνπ).
ΘΕΜΑ 3ο
α)
1) Η δνκή πνπ απεηθνλίδεηαη ζηελ εηθόλα είλαη γλωζηή ώο απιή ζηνηρεηώδεο κεκβξάλε.
2) Σηνλ αξηζκό Ι αληηζηνηρεη ε πξωηεϊλε, ζηνλ αξηζκό ΙΙ ην γιπθνιηπίδην, ελώ ζηνλ αξηζκό ΙΙΙ αληηζηνηρεί ην
κόξην ηνπ ιηπαξνύ νμένο (ή ε πδξόθηιε θεθαιή απηνύ).
3) Τν κνληέιν πνπ πεξηγξάθεη ηελ παξαπάλω δνκή είλαη γλωζηό ώο «Μνληέιν ηνπ Ρεπζηνύ Μωζαϊθνύ».
Σύκθωλα κε ην κνληέιν απηό, νη... απνθύγνπλ ηελ επαθή ηνπο κε ην λεξό (ζει. 48 ζρνιηθνύ βηβιίνπ). Τν
κόξην πνπ ζπκβάιιεη ζηε ξεπζηόηεηα ηεο ιηπηδηθήο δηπινζηνηβάδαο είλαη ε ρνιεζηεξόιε, ε νπνία αλήθεη
ζηα ιηπίδηα.
β)
1) Η δνκή Α αληηζηνηρεί ζηελ εζωηεξηθή κεκβξάλε ηνπ ριωξνπιάζηε, ε δνκή Β ζηελ εμωηεξηθή κεκβξάλε
ηνπ ριωξνπιάζηε, ε δνκή Γ ζηε κεκβξάλε ηνπ ζπιαθνεηδνύο (ή granum), ελώ ε δνκή Γ ζπιαθνεηδέο (ή
granum).
2) Τα νξγαλίδηα ηνπ επθαξπωηηθνύ θπηηάξνπ ηα εμεηδηθεπκέλα ζηε κεηαηξνπή ηεο εμωηεξηθήο ελέξγεηαο ζε
ρξεζηκνπνηήζηκε κνξθή είλαη νη ριωξνπιάζηεο θαη ηα κηηνρόλδξηα. (ζει. 64 ζρνιηθνύ βηβιίνπ). Οη
ριωξνπιάζηεο ππάξρνπλ κόλν ...πνπ πεξηέρνπλ ρξωζηηθέο θαη βξίζθνληαη ζηα άλζε, ηα θύιια θαη ζηνπο
θαξπνύο (ζει. 65 ζρνιηθνύ βηβιίνπ).
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ΘΕΜΑ 4ο
α) Σύκθωλα κε ηνλ θαλόλα ηεο ζπκπιεξωκαηηθόηεηαο ηωλ βάζεωλ, απέλαληη απν Α ηνπνζεηείηαη Τ θαη
αληίζηξνθα, ελώ απέλαληη απν G ηνπνζεηείηαη C θαη αληίζηξνθα. Με βάζε ηα παξαπάλω, ε
ζπκπιεξωκαηηθή ηεο δνζείζαο αιπζίδαο ζα είλαη:
TAAAGCCAATGGTACCGACAAAGAGCAACTGATACG
β) Απν ηελ ππόζεζε γλωξίδνπκε νηη ην δίθιωλν κόξην πνπ δίλεηαη είλαη δίθιωλν γξακκηθό. Δπνκέλωο, ν
αξηζκόο ηωλ θωζθνδηεζηεξηθώλ δεζκώλ πνπ ζρεκαηίδνληαη ζην κόξην ζα είλαη ίζνο κε ηνλ αξηζκό ηωλ
λνπθιενηηδίωλ ηνπ ηκήκαηνο κεηωκέλνο θαηα δύν. Με βάζε ην παξαπάλω, ζην δίθιωλν δνζέλ κόξην
ζρεκαηίδνληαη 70 θωζθνδηεζηεξηθνί δεζκνί.
Σύκθωλα κε ην κνληέιν ηεο δηπιήο έιηθαο ηνπ DNA, γλωξίδνπκε όηη κεηαμύ A-T ζρεκαηίδνληαη δύν δεζκνί
πδξνγόλνπ, ελώ κεηαμύ G-C ζρεκαηίδνληα ηξείο δεζκνί πδξνγόλνπ.
Με βάζε ην παξαπάλω, πξνθύπηεη όηη:
2A+3G= 2x20+3x16= 40+48= 88 δεζκνί πδξνγόλνπ
γ) Τν ζύλνιν ηωλ κνξίωλ ηνπ DNA ελόο θπηηάξνπ απνηειεί...θαη ζηνπο ριωξνπιάζηεο (ζει.30-32
ζρνιηθνύ βηβιίνπ).
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