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Οδεγίεο πξνο ηνπο δηαγσληδφκελνπο 

.................................…………………………………………………………………………………………. 

1. Σν εμεηαζηηθφ δνθίκην απνηειείηαη απφ εθαηφ (100) εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο. 

2. Οη επηινγέο θαηαρσξνχληαη κε κπιε ε καχξν ζηπιφ ζην εηδηθφ έληππν : ΦΤΛΛΟ ΑΠΑΝΣΗΔΩΝ 

3. Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνχ ζην ΦΤΛΛΟ ΑΠΑΝΣΗΔΩΝ.  

4. Γηα θάζε εξψηεζε ππάξρεη ιυκμ ιία νξζή απάληεζε θαη βαζκνινγείηαη κε κηα (+1) κνλάδα. 

5. Γηα θάζε ιαλζαζκέλε απάληεζε αθαηξείηαη 0,25 ηεο κνλάδαο (-0,25).  

6. Κάζε αλαπάληεηε εξψηεζε βαζκνινγείηαη κε κεδέλ (0) κνλάδεο. 

…………...................................……………………………………………………………………………… 
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1. Πμζμ μνβακίδζμ είκαζ πάκημηε πανυκ ηυζμ ζε θοηζηυ υζμ ηαζ ζε γςζηυ ηφηηανμ; 

A. Κπηηαξηθφ ηνίρσκα 
B. Υισξνπιάζηεο 
C. Μηηνρφλδξην 
D. Μεγάιν θεληξηθφ ρπκνηφπην 
E. Ππξήλαο. 

 
2. Πμζμ μνβακίδζμ ημο θοηζημφ ηοηηάνμο ζημκ πίκαηα ακηζζημζπεί μνεά ζηδ θεζημονβία ημο; 

 Γμιή θοηζημφ ηοηηάνμο Λεζημονβία  

A.  Κπηηαξφπιαζκα Διέγρεη φιεο ηηο ρεκηθέο δηεξγαζίεο 

B.  Κπηηαξηθφ ηνίρσκα Γηαηεξεί ην θχηηαξν ζε πιαζκφιπζε 

C.  Υπκνηφπην Απνηξέπεη ηε ιχζε ηνπ θπηηάξνπ φηαλ απηφ 
βξίζθεηαη ζε ππφηνλν δηάιπκα 

D.  Μηηνρφλδξην Δθηειεί θσηνθσζθνξπιίσζε 

E.  Κπηηαξηθή κεκβξάλε Διέγρεη πνηα κφξηα κπαίλνπλ ή βγαίλνπλ απφ ην 
θχηηαξν 

 
3. ε δείβια ακενχπζκμο αίιαημξ δζαπζζηχεδηε υηζ υθα ηα ηφηηανα είκαζ γςκηακά. ηδ 

ζοκέπεζα, ημ δείβια ηαηαρφπεδηε ζημοξ -20°C. Σδκ επυιεκδ ιένα ημ δείβια λεπαβχεδηε 
ηαζ ημπμεεηήεδηε ζημοξ 37°C. Βνέεδηε υηζ ηακέκα ηφηηανμ ζημ δείβια αίιαημξ δεκ 
πανέιεζκε γςκηακυ. Πμζα είκαζ δ πζεακυηενδ ελήβδζδ βζα ημ εάκαημ ηςκ ηοηηάνςκ;  

A. Η ρακειή ζεξκνθξαζία πξνθάιεζε αλαζηνιή ζηε δξάζε ζεκαληηθψλ έλδπκσλ ηεο 
 θπηηαξηθήο αλαπλνήο θαη επνκέλσο παξεκπνδίζηεθαλ ηα θχηηαξα απφ ην λα 
 απειεπζεξψλνπλ ελέξγεηα (ATP).  
B. Σν λεξφ ζηα θχηηαξα πάγσζε κε απνηέιεζκα λα δηαζηαιεί θαη ηα θχηηαξα λα ζπάζνπλ θαη 
 λα πεζάλνπλ. 
C. Όηαλ ν νξξφο πάγσζε, ηα ηφληα λαηξίνπ έγηλαλ θξχζηαιινη θαη θαηαθξεκλίζηεθαλ 
 πξνθαιψληαο σζκσηηθή αληζνξξνπία κεηαμχ ησλ θπηηάξσλ θαη ηνπ νξξνχ.  
D. Σα αλζξψπηλα θχηηαξα δελ επηβηψλνπλ πεξηζζφηεξν απφ ιίγεο ψξεο εθηφο ηνπ 
 ζψκαηνο ζε νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο.  
E. Η ςχμε ησλ θπηηάξσλ αλάγθαζε ηηο κεκβξάλεο θπηηάξσλ λα ζηεξενπνηεζνχλ 
 εκπνδίδνληαο έηζη θπηηαξηθέο δηεξγαζίεο δσηηθήο ζεκαζίαο φπσο ηελ αληαιιαγή ησλ 
 νπζηψλ.  

 
4. οπκά θέιε υηζ υηακ δ εενιμηναζία ημο αένα είκαζ 30°C ηαζ δ ζπεηζηή οβναζία είκαζ 95% 

αζζεακυιαζηε πμθφ πενζζζυηενδ γέζηδ απ’ υηζ υηακ δ εενιμηναζία ημο αένα είκαζ 30°C 
ηαζ δ οβναζία 50%. Ο θυβμξ βζ’ αοηυ είκαζ υηζ: 

A. Η ςειή πγξαζία παξεκπνδίδεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ζψκαηνο λα κεηξά κε αθξίβεηα ηελ 
 εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία.   
B. ε ζπλζήθεο πγξαζίαο 95% ν αέξαο ζπγθξαηεί πεξηζζφηεξν ηνπο ζεξκνχο πδξαηκνχο απ' 
 φηη ζε ζπλζήθεο πγξαζίαο 50%, θαη έηζη αηζζαλφκαζηε ηνλ αέξα ζεξκφηεξν ζην δέξκα καο. 
C. Η ςειή πγξαζία παξεκπνδίδεη ηελ εμάηκηζε λεξνχ απφ ην δέξκα, πνπ είλαη έλαο 
 ζεκαληηθφο κεραληζκφο ςχμεο ζηνλ άλζξσπν.   
D. ε ςειή πγξαζία, νη άλζξσπνη έρνπλ κεγαιχηεξε δπζθνιία πξφζιεςεο ηνπ νμπγφλνπ απφ 
 ηνλ θνξεζκέλν ζε πδξαηκνχο αέξα θαη σο εθ ηνχηνπ αηζζάλνληαη δπζθνξία ή πην δεζηά.  
E. Σν ζψκα ξπζκίδεη ηε ζεξκνθξαζία ηνπ κε κηα δηαδηθαζία πνπ απαηηεί ελέξγεηα θαη 
 εμαξηάηαη απφ ηελ ελέξγεηα. Έηζη ζε ζπλζήθεο ςειήο πγξαζίαο παξάγεηαη πεξηζζφηεξε 
 ζεξκφηεηα απφ ηε κεηαβνιηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ. 
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5. Πμζα απυ ηζξ παναηάης ζδζυηδηεξ ημο κενμφ είκαζ δ πζμ ζδιακηζηή βζα ηδκ επζαίςζδ ηςκ 
θοηχκ πμο γμοκ ηάης απυ ηδκ επζθάκεζα ημο κενμφ ζηζξ θίικεξ, ιε ηδκ πνμτπυεεζδ υηζ 
δ εενιμηναζία ημο κενμφ δεκ αθθάγεζ; 

A. Η κεγάιε ζπλνρή ησλ κνξίσλ ηνπ λεξνχ  
B. Η ηθαλφηεηα ηνπ νμπγφλνπ λα δηαιχεηαη ζην λεξφ  
C. Η ςειή επηθαλεηαθή ηάζε ηνπ λεξνχ 
D. Η δηαχγεηα 
E. Η κεγάιε εηδηθή ζεξκνρσξεηηθφηεηα. 

 

6. Πμζμ είδμξ θζπζδίμο απεζημκίγεηαζ ζημ δζάβναιια;  

A. Φσζθνξνιηπίδην 
B. Σξηγιπθεξίδην  
C. ηεξνεηδέο  
D. Ληπαξφ νμχ  
E. Ληπνπξσηεΐλε. 

 

7. Να επζθέλεηε ηδ πδιζηή ζδζυηδηα πμο δζαεέημοκ υθα ηα είδδ θζπζδίςκ πμο δμιμφκ ηδκ 
ηοηηανζηή ιειανάκδ. 

A. Πνιηθή  θεθαιή  
B. Τδαηαλζξαθηθφ ζπζηαηηθφ   
C. θειεηφο γιπθεξφιεο 
D. Φσζθνξηθή νκάδα 
E. Τδξφθνβν ηκήκα. 

 

8. Πμζμ απυ ηα παναηάης αζμθμβζηά ιυνζα δε δδιζμονβείηαζ απυ έκςζδ πμθθχκ 
πανυιμζςκ ιμκμιενχκ.    

A. Η θπηηαξίλε  
B. Σν γιπθνγφλν  
C. Έλα λνπθιετληθφ νμχ  
D. Μηα πξσηεΐλε  
E. Έλα ιηπίδην.  

 

9. Έκαξ ζδιακηζηυξ δμιζηυξ οδαηάκεναηαξ ζηα έκημια είκαζ:  

A. H ρηηίλε 
B. H γιπθφδε 
C. H θπηηαξίλε 
D. To γιπθνγφλν 
E. To άκπιν. 
 

10. Σα θζπίδζα:  

A. Γε ρξεζηκεχνπλ σο πεγή ελέξγεηαο 
B. Δκπιέθνληαη ζηελ ελεξγεηηθή κεηαθνξά 
C. Δίλαη ηκήκαηα ησλ γιπθνπξσηετλψλ 
D. Βξίζθνληαη δηαιπκέλα ζην θπηηαξφπιαζκα 
E. Δίλαη ζπζηαηηθά ηεο ρνιήο. 

 

11. Μεηά απυ οπμθμβζζιυ ηςκ αάζεςκ ημο DNA εκυξ ααηηδνίμο ανέεδηε υηζ δ εοιίκδ 
απμηεθμφζε ημ 18%. Πμζμ είκαζ ημ πμζμζηυ ζε [G] + [C]; 

A. 18% 
B. 32% 
C. 36% 
D. 64%  
E. 9%. 
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12. Ζ δμιή ηδξ πνςηεΐκδξ Ε, πμο 
είκαζ ιζα πνςηεΐκδ πμο 
απμηεθείηαζ απυ 180 αιζκμλέα, 
θαίκεηαζ ζημ πάκς ιένμξ ημο 
ζπήιαημξ δελζά, πςνζζιέκδ 
ηαηά πενζμπέξ.  
 
Ζ πνςηεΐκδ Ε ζημ ηνίημ 
αιζκμλφ ζοκδέεηαζ ιε 
παθιζηζηυ μλφ ιε ημ 
ιδπακζζιυ πμο απεζημκίγεηαζ 
ζημ δζπθακυ πθαίζζμ.  

  
 Πμζμ απυ ηα πζμ ηάης 

ζπήιαηα Α – Δ πανμοζζάγεζ 
ηδκ μνεή ημπμθμβία 
(ημπμεέηδζδ) ηδξ πνςηεΐκδξ Ε 
ζηδ ηοηηανζηή ιειανάκδ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Πμζμ απυ ηα πζμ ηάης ΓΔΝ απμηεθείηαζ απυ αιζκμλέα; 

A. Γιπθαγφλε  
B. Κνιιαγφλν  
C. Ακπιάζε  
D. Κπηηαξίλε  
E. Ιλζνπιίλε. 

 
 
14. Οζ μιμζμπμθζημί δεζιμί ακάιεζα ζηα κμοηθεμηίδζα ημο DNA μκμιάγμκηαζ: 

A. Πεπηηδηθνί 
B. Φσζθνδηεζηεξηθνί 
C. Γιπθνζηδηθνί 
D. Τδξνγφλνπ 
E. Δζηεξηθνί. 
 
 
 

D 

C 
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15. Πμζα απυ ηζξ επζθμβέξ Α–Δ ηαηαηάζζεζ μνεά ηζξ ηέζζενζξ αάζεζξ ημο DNA ζε πμονίκεξ 
ηαζ πονζιζδίκεξ; 

 Πμονίκεξ Πονζιζδίκεξ 

A.  αδελίλε θαη ζπκίλε θπηνζίλε θαη γνπαλίλε 

B.  θπηνζίλε θαη γνπαλίλε αδελίλε θαη ζπκίλε 

C.  θπηνζίλε θαη ζπκίλε αδελίλε θαη γνπαλίλε 

D.  αδελίλε θαη γνπαλίλε θπηνζίλε θαη ζπκίλε 

E.  αδελίλε θαη θπηνζίλε ζπκίλε θαη γνπαλίλε 
 

16. Σμ πμζμζηυ ηςκ αάζεςκ αδεκίκδξ ζε δίηθςκμ ιυνζμ DNA είκαζ 30% ηαζ ζε ιμκυηθςκμ 
ιυνζμ RNA 25%. ε πμζα απυ ηζξ  επζθμβέξ Α–Δ θαίκεηαζ μ ανζειυξ ηςκ άθθςκ αάζεςκ 
ζε ηάεε ιυνζμ ακηίζημζπα, βζα ηζξ μπμίεξ ιπμνμφιε κα οπμθμβίζμοιε ημ πμζμζηυ ημοξ; 

 RNA DNA 

A.  Καλέλαο Σξία  

B.  Καλέλαο Καλέλαο 

C.  Έλα Γχν  

D.  Έλα Σξία  

E.  Σξία  Γχν  
 

17. Πμζα απυ ηα παναηάης ιυνζα πενζέπμοκ άημια αγχημο; 

 Η.   FAD 
 II.  Αιοθάζδ  
 III.  Λεηζείκδ  

A. I κφλν 
B. II κφλν   
C. III κφλν   
D. I θαη III κφλν  
E. I, II θαη III. 
 

18. ε ιζα πνυζθαηδ ακαηάθορδ, απυ ηδ NASA, ακαημζκχεδηε υηζ έκα είδμξ ααηηδνίμο 
ιπμνεί κα ακηζηαηαζηήζεζ ημ Φςζθυνμ (Ρ), ζημ DNA ημο, ιε Ανζεκζηυ (Αs). Ακ υθα ηα 
άημια θςζθυνμο ακηζηαηαζηαεμφκ απυ Aνζεκζηυ, πυζα άημια ανζεκζημφ ακαιέκμκηαζ 
κα ανεεμφκ ζε έκα ιυνζμ DNA πμο απμηεθείηαζ απυ 200 γεφβδ αάζεςκ; 

A. 100 
B. 200 
C. 400 
D. 800 
E. Καλέλα. 

 

19. ε δφμ δμηζιαζηζημφξ ζςθήκεξ ημπμεεηήεδηακ απυ 5 mL δζάθοια θαηηυγδξ ηαζ απυ 0.5 
mL δζάθοια θαηηάζδξ. Ο δμηζιαζηζηυξ ζςθήκαξ 1 ημπμεεηήεδηε ζημοξ 37°C, εκχ μ 
δμηζιαζηζηυξ ζςθήκαξ 2 ημπμεεηήεδηε ζημοξ 15°C. Καζ μζ δφμ ζςθήκεξ επςάζηδηακ 
βζα 10 θεπηά. ηδ ζοκέπεζα, ιεηνήεδηε δ πμζυηδηα βθοηυγδξ πμο πανάπεδηε ζημκ 
ζςθήκα 2 ζε ζφβηνζζδ ιε ημ ζςθήκα 1. Ζ πμζυηδηα βθοηυγδξ ζημ ζςθήκα 1 εα είκαζ:  

A. Μηθξφηεξε, δηφηη ην ελεξγφ θέληξν ηνπ ελδχκνπ ζα έρεη κεηνπζησζεί ζηε ζπγθεθξηκέλε 
 ζεξκνθξαζία 
B. Ίζε, δηφηη ε κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο δελ επεξεάδεη ηε δηάζπαζε ηεο ιαθηφδεο 
C. Μηθξφηεξε, δηφηη ζα κεησζεί ν αξηζκφο ησλ ζπγθξνχζεσλ αλάκεζα ζην ππφζηξσκα θαη ην 
 έλδπκν 
D. Ίζε, αθνχ νη δχν ζσιήλεο πεξηείραλ ίζεο πνζφηεηεο ιαθηφδεο θαη ιαθηάζεο 
E. Μεγαιχηεξε, δηφηη ην έλδπκν ζα βξίζθεηαη θνληά ζηελ άξηζηε ηηκή ζεξκνθξαζίαο. 
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20. ε έκα πείναια, ζε δφμ δμηζιαζηζημφξ 

ζςθήκεξ πνμζηέεδηακ απυ 5 mL δζαθφιαημξ 
θαηηυγδξ ζε νοειζζηζηυ δζάθοια. ημ ζςθήκα 
1 πνμζηέεδηακ 0.5 mL δζαθφιαημξ θαηηάζδξ. 
ημ δμηζιαζηζηυ ζςθήκαξ 2 πνμζηέεδηακ 0.25 
mL δζαθφιαημξ θαηηάζδξ. Οζ δφμ ζςθήκεξ 
επςάζηδηακ ζε εενιμηναζία 15°C βζα ιζα 
πενίμδμ 10 θεπηχκ. Σμ απμηέθεζια βζα ημ 
δμηζιαζηζηυ ζςθήκα 1 θαίκεηαζ ζημ δζπθακυ ζπήια.  
Ζ βναθζηή πανάζηαζδ ιε ηα απμηεθέζιαηα ημο ζςθήκα 2 εα ιμζάγεζ ιε ηδκ: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
21. Γίκεηαζ βναθζηή πανάζηαζδ ηδξ ιεηααμθήξ ημο νοειμφ 

ιζαξ αζμπδιζηήξ ακηίδναζδξ ζε δζαθμνεηζηέξ 
ζοβηεκηνχζεζξ οπμζηνχιαημξ. ε αοηά ηα πεζνάιαηα, δ 
πμζυηδηα ημο εκγφιμο, ημ pH ηαζ δ εενιμηναζία ήηακ 
ζηαεενά. Ο πενζμνζζηζηυξ πανάβμκηαξ ζημ ζδιείμ Υ 
είκαζ: 

A. Σν pH 
B. H ζεξκνθξαζία 
C. H ζπγθέληξσζε ηνπ ελδχκνπ 
D. H ζπγθέληξσζε ππνζηξψκαηνο 
E. Όια ηα πην πάλσ. 

 
22. Πανάδεζβια ελχεενιδξ (ηαηααμθζηήξ) ακηίδναζδξ είκαζ δ δδιζμονβία: 

A. Σεο καιηφδεο απφ ηε γιπθφδε 
B. Σσλ ηξηγιπθεξηδίσλ απφ ηα ιηπαξά νμέα θαη ηε γιπθεξφιε 
C. Σεο ADP θαη αλφξγαλνπ θσζθφξνπ απφ ATP θαη λεξφ 
D. Γιπθφδεο θαη νμπγφλνπ απφ ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη ην λεξφ 
E. Πξσηετλψλ απφ ακηλνμέα. 
 

 
 
 

c. 
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 Δνςηήζεζξ 23 - 24 
 Ζ βναθζηή πανάζηαζδ απεζημκίγεζ ηδκ 

πνυμδμ ιζαξ ακηίδναζδξ πέρδξ ηδξ 
ζαηπανυγδξ ζηδκ πανμοζία ημο 
εκγφιμο ζαηπανάζδ ζε δζαθμνεηζηέξ 
ζοκεήηεξ εενιμηναζίαξ. Καζ ζηα 
ηέζζενα πεζνάιαηα υθεξ μζ άθθεξ 
ζοκεήηεξ δζαηδνμφκηαζ ζηαεενέξ ηαζ 
εθεβπυιεκεξ. 

 
23. Πμζα εα ήηακ δ άνζζηδ ηζιή ηδξ 

εενιμηναζίαξ (ΣΑ) βζα αοηυ ημ έκγοιμ 
ακ ιεηνμφζαιε ηδκ ηαπφηδηα 
ακηίδναζδξ ζηα πνχηα 3 θεπηά;  

A. 60 °C 
B. 50 °C 
C. 37 °C 
D. 20 °C 
E. Κακία απφ ηηο πην πάλσ ζεξκνθξαζίεο. 

 
24. Ζ πζμ πζεακή ελήβδζδ βζα ημ ζπήια ηδξ ηαιπφθδξ ζηδ εενιμηναζία ΣΑ είκαζ : 

A. Υξεζηκνπνηήζεθε φιε ε πνζφηεηα ηνπ ελδχκνπ 
B. Υξεζηκνπνηήζεθε φιε ε πνζφηεηα ηνπ ππνζηξψκαηνο 
C. Σν έλδπκν ζηαδηαθά κεηνπζηψλεηαη 
D. Με ηελ πξφνδν ηεο αληίδξαζεο αιιάδεη θαη ην pH 
E. Καλέλα απφ ηα πην πάλσ. 

 
25. Πμζμ απυ ηα παναηάης πμο αθμνμφκ ζηα έκγοια είκαζ θάεμξ; 

A. Σα πεξηζζφηεξα έλδπκα είλαη πξσηεΐλεο  
B. Όια ηα έλδπκα ρξεηάδνληαη ζπλέλδπκα γηα λα ελεξγνπνηεζνχλ 
C. Ο θπξηφηεξνο ξφινο ησλ έλδπκσλ είλαη λα κεηψλνπλ ηελ ελέξγεηα ελεξγνπνίεζεο κηαο 
 αληίδξαζεο 
D. Σα έλδπκα δπλαηφ λα απελεξγνπνηεζνχλ ζε αθξαίεο ηηκέο pH 
E. Σα ελεξγά θέληξα ησλ ελδχκσλ δπλαηφ λα θαηαιεηθζνχλ απφ κφξηα αλαζηνιέα. 

 

26. Σμ δζπθακυ ζπήια δείπκεζ έκα πείναια 
ζημ μπμίμ ηνία ηναπεγμιάκηζθα ιε 
αηνζαχξ ημκ ίδζμ θζπανυ θεηέ πθφεδηακ 
ζημ ίδζμ πθοκηήνζμ ιε ημ ίδζμ 
απμννοπακηζηυ ιε έκγοια ζε ηνεζξ 
δζαθμνεηζηέξ εενιμηναζίεξ.    
 
ε πμζμ ζοιπέναζια ηαηαθήβεηε ιεηά 
απυ ιεθέηδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ημο 
πεζνάιαημξ; 

 

A. Σα έλδπκα παξνπζηάδνπλ εμεηδίθεπζε 
B. Σα έλδπκα είλαη επαίζζεηα ζε αιιαγέο ζεξκνθξαζίαο 
C. Γελ ρξεζηκνπνηήζεθε αξθεηή πνζφηεηα απνξξππαληηθνχ 
D. Σα ξνχρα δελ πιχζεθαλ γηα αξθεηφ ρξφλν  
E. Αιιαγέο ζην pH δελ επεξεάδνπλ ην ζπγθεθξηκέλν έλδπκν. 
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27. αξ δίκεηαζ ημ δζάβναιια ιζαξ εκγοιζηήξ 

ακηίδναζδξ. Πμζμ απυ ηα πζμ ηάης 
πενζβνάθεζ ηδ δνάζδ ημο ιμνίμο Ρ; 

A. Τπφζηξσκα 
B. πλαγσληζηηθφο αλαζηνιέαο  
C. Με ζπλαγσληζηηθφο αλαζηνιέαο 
D. Έλδπκν 
E. Δλεξγνπνηεηήο.  

 
28. ηδ δζπθακή βναθζηή πανάζηαζδ 

απεζημκίγεηαζ δ αθθαβή ζηδ δνάζδ ηςκ 
εκγφιςκ πμο ζοκεέημοκ ηνοπημθάκδ ηαζ 
πνδζζιμπμζμφκ θαηηυγδ ζε έκα ηφηηανμ, 
ιεηά ηδκ πνμζεήηδ ηνοπημθάκδξ ηαζ 
θαηηυγδξ.  

 Πμζα έβηονα ζοιπενάζιαηα ιπμνμφιε κα 
ελάβμοιε απυ ηδκ βναθζηή πανάζηαζδ; 

A. Η πξνζζήθε ιαθηφδεο πξνθαιεί 
 αξλεηηθή αλάδξαζε ζηε δξάζε ησλ 
 ελδχκσλ 
B. Η πξνζζήθε ηξππηνθάλεο πξνθαιεί 
 ζεηηθή αλάδξαζε ζηε δξάζε ησλ 
 ελδχκσλ 
C. Πξνθαιείηαη ελεξγνπνίεζε ησλ ελδχκσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ιαθηφδε 
D. Πξνθαιείηαη ελεξγνπνίεζε ησλ ελδχκσλ πνπ ζπλζέηνπλ ηξππηνθάλε 
E. Γελ ππάξρνπλ αξθεηέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. 

 
29. Απυ ημ ααηηήνζμ Sulfolobus acidocaldarius (έκα ααηηήνζμ πμο γεζ ζε υλζκεξ εενιμπδβέξ 

ιε εενιμηναζίεξ ημκηά ζημ ζδιείμ αναζιμφ) απμιμκχεδηε έκα έκγοιμ. Πμζα εα ήηακ δ 
ηαπφηενδ ιέεμδμξ κα πνμηθδεεί ιεημοζίςζδ ζ’ αοηυ ημ έκγοιμ; 

A. Να ζεξκαλζεί ην έλδπκν ζηνπο 80 ºC   
B. Να επσαζηεί ην έλδπκν ζε πνιχ ςειή ζπγθέληξσζε ππνζηξψκαηνο   
C. Να απνζεθεπζεί ην έλδπκν ζην ςπγείν ζηνπο 4 ºC    
D. Να απνζεθεπζεί ην έλδπκν ζε ζπλζήθεο ρσξίο νμπγφλν (αλαεξφβηεο ζπλζήθεο)  
E. Να δηαιχζνπλ ην έλδπκν ζε έλα δηάιπκα πνιχ ςεινχ pH.    

 
30. Έκα οπυζηνςια ιπμνεί κα πνμζδεεεί ζε έκγοιμ ημο ηφηθμο ημο Calvin ιε υθμοξ ημοξ 

βκςζημφξ δεζιμφξ εηηυξ απυ:  

A. Γεζκνχο πδξνγφλνπ 
B. Πεπηηδηθνχο δεζκνχο 
C. Ινληηθνχο δεζκνχο  
D. Αζζελείο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ αηφκσλ ππνζηξψκαηνο θαη  έλδπκνπ  
E. Τδξφθνβεο αιιειεπηδξάζεηο. 
 

31. Όθα ηα αηυθμοεα επδνεάγμοκ ηδ νεοζηυηδηα ηδξ ηοηηανζηήξ ιειανάκδξ εηηυξ απυ:  

A. Σνλ αξηζκφ δηπιψλ δεζκψλ ζηα ιηπίδηα 
B. Σε ζεξκνθξαζία 
C. Σελ ηδηφηεηα ησλ θσζθνξνιηπηδίσλ λα κεηαθηλνχληαη 
D. Σε ρνιεζηεξφιε 
E. Σηο δηακεκβξαληθέο πξσηεΐλεο. 



9 
 

 
32. Οζ ακηθίεξ καηνίμο/ηαθίμο (Na+/K+) απμηεθμφκ 

ζδιακηζηά ζοζηαηζηά υθςκ ηςκ γςζηχκ 
ηοηηάνςκ. ε έκα ηφηθμ θεζημονβίαξ ηδξ, ιζα 
ακηθία Na+/K+, ακηθεί 3 ζυκηα Na+ εηηυξ ηαζ 2 
ζυκηα K+ εκηυξ ημο ηοηηάνμο.  
Ακ μζ ακηθίεξ Na+/K+, ζημ ηφηηανμ, 
οπενθεζημονβμφκ, πμζεξ απυ ηζξ παναηάης 
δδθχζεζξ εα ζζπφμοκ;  
I. Πενζζζυηενα ζυκηα Na+ εα ιεηαθένμκηαζ παεδηζηά έλς απυ ημ ηφηηανμ πανά ζυκηα K+.  
II . Ζ εκδμηοηηανζηή ζοβηέκηνςζδ ζε ζυκηα K+ εα αολδεεί.  
III. Ζ εκδμηοηηανηή πθεονά ηδξ ηοηηανζηήξ ιειανάκδξ εα βίκεζ θζβυηενμ εεηζηή.  

A. Μφλν ην I  
B. Μφλν ην ΙI  
C. Μφλν ηα I θαη II  
D. Μφλν ηα IΙ θαη IIΙ  
E. Σα I, ΙΙ θαη ΙΙΙ. 
 
Δνςηήζεζξ 33 - 34 
 
ε ζεζνά πεζναιάηςκ 1-6, γςζηά ηαζ θοηζηά ηφηηανα ημπμεεηήεδηακ ζε δζαθφιαηα ιε 
δζαθμνεηζηέξ ζοβηεκηνχζεζξ δζαθοιέκςκ μοζζχκ. 
Γζάθοια X:  είκαζ απμζηαβιέκμ κενυ 
Γζάθοια Y:  δζαεέηεζ ζοβηέκηνςζδ δζαθοιέκςκ μοζζχκ ίδζα ιε ημο ηοηηανμπθάζιαημξ 
   ηςκ ηοηηάνςκ ηαηά ηδκ ανπή ημο πεζνάιαημξ 
Γζάθοια Z:  δζαεέηεζ  ζοβηέκηνςζδ δζαθοιέκςκ ιεβαθφηενδ απυ ημ ηοηηανυπθαζια 
   ηςκ ηοηηάνςκ ηαηά ηδκ έκανλδ ημο πεζνάιαημξ.  

 
 ημ ζπήια ανζζηενά πανμοζζάγεηαζ δ ανπζηή ιμνθή ηςκ ηοηηάνςκ ηαηά ηδκ έκανλδ ημο 

πεζνάιαημξ, εκχ ζημ ζπήια δελζά πανμοζζάγμκηαζ ηα απμηεθέζιαηα ηςκ πεζναιάηςκ 
ιεηά απυ επχαζδ ηςκ ηοηηάνςκ βζα ημ ίδζμ πνμκζηυ δζάζηδια ζηα δζαθφιαηα Υ, Τ, ή Ε .  
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33. Απυ ηδκ ακάθοζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ιπμνμφιε κα ζοιπενάκμοιε υηζ: 
 

A. ην πείξακα 1 αληηπξνζσπεχεη έλα δσηθφ θχηηαξν ζην δηάιπκα Υ  
B. ην πείξακα 2 αληηπξνζσπεχεη έλα δσηθφ θχηηαξν ζην δηάιπκα Z 
C. ην πείξακα 5 αληηπξνζσπεχεη έλα θπηηθφ θχηηαξν ζην δηάιπκα Z 
D. ην πείξακα 6 αληηπξνζσπεχεη έλα θπηηθφ θχηηαξν ζην δηάιπκα Υ  
E. ην πείξακα 4 αληηπξνζσπεχεη έλα δσηθφ θχηηαξν ζην δηάιπκα Τ. 
 

34. Οζ αθθαβέξ πμο παναηδνήζαιε ζημ πζμ πάκς πείναια μθείθμκηαζ ζε:  
 

A. Μίησζε 
B. Ώζκσζε 
C. Πηλνθπηηάξσζε 
D. Δλεξγεηηθή κεηαθνξά 
E. Τπνβνεζνχκελε δηάρπζε. 
 

35. Έκαξ ιαεδηήξ εημίιαζε ιζα 
πεζναιαηζηή δζάηαλδ πνδζζιμ-
πμζχκηαξ ιζα διζπεναηή 
ιειανάκδ. Ζ ιειανάκδ δεκ 
ήηακ δζαπεναηή βζα ηδ 
ζαηπανυγδ. ηδκ ανπή ημο 
πεζνάιαημξ, πνυζεεζε ίζδ 
πμζυηδηα κενμφ ηαζ ζηζξ δομ 
πθεονέξ ηδξ ιειανάκδξ. 
Αημθμφεςξ, μ ιαεδηήξ 
πνυζεεζε ζαηπανυγδ ζηδκ 
ανζζηενή πθεονά ηδξ 
ιειανάκδξ, υπςξ θαίκεηαζ 
ζημ δζάβναιια.  
 
Θα ακαιέκαηε:  
A. Σν επίπεδν ηνπ λεξνχ ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηεο κεκβξάλεο λα αλέβεη 
B. Σν επίπεδν ηνπ λεξνχ ζηε δεμηά πιεπξά ηεο κεκβξάλεο λα αλέβεη 
C. Σν επίπεδν ηνπ λεξνχ λα παξακείλεη ην ίδην θαη ζηηο δπν πιεπξέο ηεο κεκβξάλεο. 
D. Η ζπγθέληξσζε ηεο ζαθραξφδεο λα απμεζεί ζηε δεμηά πιεπξά ηεο κεκβξάλεο. 
E. Η ζπγθέληξσζε ηεο ζαθραξφδεο λα απμεζεί ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηεο κεκβξάλεο. 

 
36. Ζ ζοβηέκηνςζδ ιζαξ δθεηηνζηά μοδέηενδξ (πςνίξ θμνηίμ) μοζίαξ ιέζα ζε έκα 

ενοενμηφηηανμ  (ηφηηανμ ημο αίιαημξ) είκαζ πμθφ ιεβαθφηενδ απυ υηζ ζημ πθάζια ημο 
αίιαημξ (ημ πενζαάθθμκ ημο ηοηηάνμο). Όιςξ δ μοζία ζοκεπίγεζ κα ιεηαθένεηαζ πνμξ ημ 
εζςηενζηυ ημο ηοηηάνμο. Ο ηνυπμξ ιεηαθμνάξ μκμιάγεηαζ: 

A. Ώζκσζε  
B. Απιή δηάρπζε 
C. Τπνβνεζνχκελε δηάρπζε 
D. Δλεξγεηηθή κεηαθνξά 
E. Καλέλα απφ ηα πην πάλσ.  
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37. Σμ δζπθακυ δζάβναιια 
απεζημκίγεζ ημ ιδπακζζιυ ιε ημκ 
μπμίμ δ βθοηυγδ ιεηαθένεηαζ 
απυ ημκ αοθυ ημο εκηένμο πνμξ 
ηα επζεδθζαηά ηφηηανα ημο 
εκηένμο. Με αάζδ ημ δζάβναιια, 
πμζεξ απυ ηζξ πζμ ηάης δδθχζεζξ 
είκαζ μνεέξ; 
Η.  Πνμηεζιέκμο κα απμννμθδεεί 

δ βθοηυγδ ιέζς ημο 
πνςηεσκζημφ ζοιιεηαθμνέα 
πνέπεζ κα ζοκοπάνπεζ Να+. 

ΗΗ.  Υςνίξ ηαηακάθςζδ εκένβεζαξ 
 απυ ηα επζεδθζαηά ηφηηανα δ 
 απμννυθδζδ βθοηυγδξ ηαζ 
 καηνίμο ζηαιαηά. 
ΗΗΗ. ε αοηή ηδκ απεζηυκζζδ, ημ 
 αίια πνέπεζ κα έπεζ παιδθή 
 ζοβηέκηνςζδ ζυκηςκ Να+ ηαζ   
 ρδθή ζοβηέκηνςζδ ζυκηςκ Κ+. 

A. I κφλν 
B. II κφλν 
C. I θαη II κφλν 
D. I θαη III κφλν 
E. I, II θαη III.   

 
38. Ακ ηα ζυκηα [Na+ ή K+] δε ιπμνμφκ κα ιεηαηζκδεμφκ απυ ηαιία άθθδ επζθάκεζα ημο 

επζεδθζαημφ ηοηηάνμο εηηυξ απυ ηδκ επζθάκεζα πμο ένπεηαζ ζε επαθή ιε ημκ αοθυ, ηαζ 
ηδκ επζθάκεζα πμο ένπεηαζ ζε επαθή ιε ηα αββεία, ηαζ ακ αοηέξ μζ δφμ επζθάκεζεξ ΓΔΝ 
δζαεέημοκ άθθα ηακάθζα ζυκηςκ, πμζμ εα ήηακ ημ ζφκμθμ ημο θμνηίμο ζημ εζςηενζηυ 
ημο επζεδθζαημφ ηοηηάνμο; 

A. Θεηηθφ (+)  
B. Αξλεηηθφ (-) 
C. Οπδέηεξν  
D. Σν θνξηίν ζην θπηηαξφπιαζκα δελ επεξεάδεηαη απφ ηε κεηαθίλεζε ηφλησλ 
E. Οχηε ε γιπθφδε νχηε ηα ηφληα δηαιχνληαη ζην θπηηαξφπιαζκα. 

 
Δνςηήζεζξ 39 - 40.  
Σέζζενζξ ηφθζκδνμζ απυ ζζηυ ημκδφθμο παηάηαξ αθμφ γοβίζηδηακ ημπμεεηήεδηακ ζε 
δζαθμνεηζηά δζαθφιαηα πθςνζμφπμο καηνίμο (άθαημξ). Οζ ηφθζκδνμζ ηδξ παηάηαξ 
γοβίζηδηακ λακά ιεηά απυ ιία χνα επχαζδξ ζημ δζάθοια. Σα απμηεθέζιαηα θαίκμκηαζ 
ζημκ πζμ ηάης πίκαηα.  

 Μάγα ημο ηοθίκδνμο ηδξ παηάηαξ (g) 

Γζάθοια άθαημξ Ανπζηή ιάγα Σεθζηή ιάγα 

Η. 10.0 12.6 

ΗΗ. 10.0 11.2 

ΗΗΗ. 10.0 9.4 

ΗV. 10.0 7.0 

V. 10.0 10.0 
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39. ε πμζμ απυ ηα δζαθφιαηα πθςνζμφπμο καηνίμο A-E, εα οπάνπμοκ πζμ πμθθά ηφηηανα 

ηδξ παηάηαξ ζε πθαζιυθοζδ;  
 

A. Ι 

B. ΙΙ 
C. ΙΙΙ 
D. ΙV 

E. V. 

 
40. Πμζμ απυ ηα δζαθφιαηα πθςνζμφπμο καηνίμο A-E ήηακ ζζυημκμ ςξ πνμξ ηα ηφηηανα ηδξ 

παηάηαξ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
41. αξ δίκεηαζ δζάβναιια ηοηηάνμο ημ μπμίμ ημπμεεηήεδηε 

ζε δζάθοια πθςνζμφπμο καηνίμο. Πμζμ απυ ηα πζμ ηάης 
ζημκ πίκαηα πενζβνάθμοκ ηαθφηενα ημ δζάθοια αθαηζμφ 
ηαζ ηδκ ηαηάζηαζδ ζηδκ μπμία ανίζηεηαζ ημ θοηζηυ 
ηφηηανμ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
42. Λεπηέξ θέηεξ απυ ημηηζκμβμφθζ (πακηγάνζ) ηαζ ζέθζκμ ημπμεεηήεδηακ ζημ ίδζμ δζάθοια 

ζαηπανυγδξ βζα ημ ίδζμ πνμκζηυ δζάζηδια. Αοηυ είπε ζακ απμηέθεζια, 20% ηςκ 
ηφηηανςκ απυ ημ ζέθζκμ κα πάεμοκ  πθαζιυθοζδ, εκχ ηα ηφηηανα απυ ημηηζκμβμφθζ 
κα ιδκ πανμοζζάζμοκ ηαευθμο πθαζιυθοζδ. Πμζα απυ ηζξ πζμ ηάης δδθχζεζξ ιπμνεί 
κα ελαπεεί ιε αάζδ ηα πζμ πάκς απμηεθέζιαηα; 
A. Σν δηάιπκα ζαθραξφδεο είλαη ππέξηνλν σο πξνο ηα θχηηαξα ζην θνθθηλνγνχιη 
B. Σν δηάιπκα ζαθραξφδεο είλαη ππφηνλν σο πξνο ηα θχηηαξα ζην ζέιηλν 
C. Σν θπηηαξφπιαζκα ησλ θπηηάξσλ ζην θνθθηλνγνχιη είλαη ππφηνλν ζε ζρέζε κε ην 
 θπηηαξφπιαζκα ησλ θπηηάξσλ ζην ζέιηλν 
D. Σν θπηηαξφπιαζκα ησλ θπηηάξσλ ζην ζέιηλν είλαη ππφηνλν ζε ζρέζε κε ην 
 θπηηαξφπιαζκα ησλ θπηηάξσλ ζην θνθθηλνγνχιη 
E. Σν θπηηαξφπιαζκα ησλ θπηηάξσλ ζην ζέιηλν είλαη ηζφηνλν ζε ζρέζε κε ην 
 θπηηαξφπιαζκα ησλ θπηηάξσλ ζην θνθθηλνγνχιη. 

 

 

 
 

A. Ι 

B. ΙΙ 

C. ΙΙΙ 

D. ΙV 

E. V. 

 Γζάθοια αθαηζμφ Καηάζηαζδ ηοηηάνμο 

A.  Τπέξηνλν  Πιαζκφιπζε  

B.  Τπέξηνλν  παξγή  

C.  Τπφηνλν  παξγή  

D.  Τπφηνλν  Πιαζκφιπζε  

E.  Τπέξηνλν  Λχζε  
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43. Ζ εκένβεζα εκυξ θςημκίμο είκαζ ακηζζηνυθςξ ακάθμβδ ημο ιήημοξ ηφιαημξ. Σα ιήηδ 
ηφιαημξ ζημ θάζια ημο μναημφ θςηυξ, απυ ημ ιζηνυηενμ ζημ ιεβαθφηενμ, είκαζ: ζχδεξ, 
θμοθαηί, ιπθε, πνάζζκμ, ηίηνζκμ, πμνημηαθί, ηυηηζκμ. Έκα ζπάκζμ είδμξ θοημφ έπεζ 
θφθθα πμο θαίκμκηαζ ιπθε. Όθα ηα άθθα θςημζοκεεηζηά παναηηδνζζηζηά ημο θοημφ 
είκαζ ηαοηυζδια ιε αοηά εκυξ ηοπζημφ πνάζζκμο θοημφ. Ακάιεζα ζε δφμ θοηά, έκα 
ηοπζηυ πνάζζκμ ηαζ έκα ιε ιπθε θφθθα, πμζμ απυ ηα δφμ εα έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα 
πανάβεζ ηδ ιεβαθφηενδ πμζυηδηα ATP ζηζξ ίδζεξ ζοκεήηεξ θςηζζιμφ ιε θεοηυ θςξ; 
A. Έλα κπιε θπηφ ζα ήηαλ πην απνηειεζκαηηθφ ζηελ παξαγσγή  ATP φηαλ εθηίζεηαη ζε ιεπθφ 
 θσο 
B. Καη ηα δχν θπηά  ζα είλαη εμίζνπ απνηειεζκαηηθά, φηαλ εθηίζεληαη ζε ιεπθφ θσο  
C. Σν πξάζηλν θπηφ ζα ήηαλ πην απνηειεζκαηηθφ φηαλ εθηίζεηαη ζε ιεπθφ θσο  
D. Καλέλα απφ ηα δχν θπηά δε ζα κπνξέζεη λα παξάγεη ATP 
E. Γελ κπνξνχκε λα εμάγνπκε ζπκπέξαζκα απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη. 
 

 
44. Σέζζενζξ ηφπμζ θοημπθαβηηυκ (I, II, II and IV) 

ζοθθέπηδηακ απυ δζαθμνεηζηυ αάεμξ 
εάθαζζαξ. Γζα ηάεε έκα απυ αοημφξ ημοξ 
ηφπμοξ ιεηνήεδηε μ νοειυξ ηδξ 
θςημζφκεεζδξ ηαζ ηα απμηεθέζιαηα 
θαίκμκηαζ ζηδ βναθζηή πανάζηαζδ πζμ 
ηάης. Πμζμξ ηφπμξ θοημπθαβηηυκ 
ζοθθέπεδηε ζηα πζμ ααεζά κενά;    
A. I 
B. II 
C. III 
D. IV 
E. Γε κπνξνχκε λα απνθαζίζνπκε κε ηα 
 δεδνκέλα πνπ δίλνληαη. 

 
 
45. Καηά ηδ θςηεζκή θάζδ ηδξ θςημζφκεεζδξ: 

 

A. Σν ATP ζπζζσξεχεηαη ζην εζσηεξηθφ ησλ ζπιαθνεηδψλ 
B. Σν NADPH ζπζζσξεχεηαη ζην εζσηεξηθφ ησλ ζπιαθνεηδψλ 
C. Ηιεθηξφληα κεηαθέξνληαη απφ ην λεξφ ζε κφξηα ρισξνθχιιεο α 
D. Ηιεθηξφληα δπλαηφ λα κεηαθεξζνχλ απφ κφξηα ρισξνθχιιεο β ζε κεηαθνξείο 
 ειεθηξνλίσλ 
E. Όινη νη δέθηεο ειεθηξνλίσλ είλαη  ζπλδεδεκέλνη κε ηελ θπηηαξηθή κεκβξάλε. 

 
 
46. Έκα θοηυ εηηίεεηαζ βζα ανηεηέξ ιένεξ ζε αένα πμο πενζείπε ναδζεκενβυ 14CO2 ακηί ημο 

ιδ ναδζεκενβμφ 12CO2.  Μεηά απυ θίβεξ ιένεξ εα ακαιέκαιε κα ακαηαθφρμοιε: 
 
A. Καζφινπ ξαδηελέξγεηα ζηα αλαπηπζζφκελα θχιια   
B. Μεγάιεο πνζφηεηεο ξαδηελεξγνχ λεξνχ πνπ απειεπζεξψλεηαη απφ ηα ζηφκαηα  
C. Μεγάιεο πνζφηεηεο ξαδηελεξγνχ νμπγφλνπ πνπ απειεπζεξψλεηαη απφ ηα ζηφκαηα  
D. Μηα κεγάιε αχμεζε 14C ζην άκπιν πνπ απνζεθεχεηαη ζηηο ξίδεο   
E. Αχμεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο θαξβνμπδηζκνπηάζεο ζηα θχηηαξα πνπ θσηνζπλζέηνπλ. 
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 Δνςηήζεζξ 47 - 50 
 Σμ ζπήια απεζημκίγεζ έκα εαθάζζζμ ιμκμηφηηανμ 

μνβακζζιυ πμο έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα θςημζοκεέηεζ. 
Πμζμ απυ ηα ιένδ ημο θοημφ πμο οπμδεζηκφμκηαζ ιε 
ηα αέθδ πενζέπεζ; 

 
47. Μυνζα πνςζηζηχκ πμο δεζιεφμοκ ηδκ δθζαηή 

αηηζκμαμθία:  
 

 
 
 
 
 
 
 
48. Άιοθμ: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

49. Πμθοιενή ιαηνμιυνζα πμο πνμζηαηεφμοκ ημ ηφηηανμ απυ ςζιςηζηή νήλδ (θφζδ) ζε 
πενίπηςζδ πμο ανεεεί ζε βθοηυ κενυ: 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

50. Μζημπυκδνζα: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
51. Σα ιυνζα ηδξ πθςνμθφθθδξ ζοκδέμκηαζ ιε ηζξ ιειανάκεξ ημο 

εοθαημεζδμφξ ιε:  
 

A. Μηα καθξηά πδξφθνβε νπξά  
B. Σνλ πνξθπξηληθφ δαθηχιην 
C. Σε κεζπινκάδα   
D. Έλα ηφλ καγλεζίνπ  
E. Μηα πδξνμπινκάδα. 

A. A 

B. B 
C. C 
D. D 

E. E. 

A. A 

B. B 

C. C 

D. D 

E. E. 

A. A 

B. B 

C. C 

D. D 

E. E. 

A. A 

B. B 

C. C 

D. D 

E. E. 
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52. Σα ακηζδνχκηα ζημκ ηφηθμ ημο Calvin είκαζ: 
 

A. H2O, ATP, θαη NADPH 
B. CO2, ADP, θαη NADP+ 
C. CO2, ATP, θαη NADPH 
D. H2O, ATP, θαη NADPH 
E. CO2, H2O, NADPH θαη ATP. 

 
53. Καηά ηζξ θςημελανηχιεκεξ ακηζδνάζεζξ (θςηεζκή θάζδ), πμζμ ιυνζμ πανέπεζ ηδ ζοκεπή 

νμή δθεηηνμκίςκ βζα κα ζοκεπίγμκηαζ μζ ακηζδνάζεζξ ηδξ θςηεζκήξ θάζδξ; 

A. Σν λεξφ  
B. Σν νμπγφλν  
C. Ο ήιηνο   
D. Η ρισξνθχιιε   
E. Σα θαξσηηλνεηδή. 

 
54. Ζ βναθζηή πανάζηαζδ δείπκεζ ημοξ 

νοειμφξ θςημζφκεεζδξ ηαζ ηοηηανζηήξ 
ακαπκμήξ ζε έκα θοηυ βζα ιζα πενίμδμ 
24ςκ ςνχκ. Πμζμ ειααδυ  (k, l, m, n) εα ιαξ 
οπμδείλεζ μνεά ημ ζφκμθμ ηδξ πμζυηδηαξ 
μνβακζηχκ μοζζχκ πμο ζοζζςνεφμκηαζ 
ζημ θοηυ ζε αοηή ηδκ πενίμδμ ηςκ 24ςκ 
ςνχκ.  

A. k + l + m + n 
B. l + m 
C. m + n 
D. l + m – k – n 
E. m - k – n. 
 

55. Ζ ΑΣΡ  πανάβεηαζ υηακ __________________ εζςηενζηυ ημο εοθαημεζδμφξ. 

A. πδξνγνλνθαηηφληα εηζέξρνληαη ζην    
B. πδξνγνλνθαηηφληα εμέξρνληαη απφ ην    
C. ειεθηξφληα εηζέξρνληαη ζην    
D. ειεθηξφληα εμέξρνληαη απφ ην    
E. ην λεξφ θσηνιχεηαη ζην.    

 
56. Ζ πνχηδ ακηίδναζδ ημο ηφηθμο ημο Calvin είκαζ δ πνμζεήηδ δζμλεζδίμο ημο άκεναηα: 

A. ηε θαξβνμπδηζκνπηάζε    
B. ηε θσζθνγιπθεξηλαιδευδε   
C. ην θσζθνγιπθεξηλνθφ νμχ   
D. ηε δηθσζθνξηθή ξηβνπιφδε    
E. ε θαλέλα απφ ηα πην πάλσ.  
 

57. Αένζμ δζμλείδζμ ημο άκεναηα πανμπεηεφεηαζ ζε έκα δζάθοια δείηηδ (ιπθε 
ανςιμεοιυθδξ) ιέπνζξ υημο ημ δζάθοια βίκεζ υλζκμ ηαζ ημ δζάθοια ηδξ ανςιμεοιυθδξ 
ιεηαηναπεί ζε ηίηνζκμ. ημ δζάθοια αοηυ ημπμεεημφιε έκα ηθαδάηζ Δlodea  (οδνυαζμ 
πνάζζκμ θοηυ). Μεηά απυ ιενζηέξ χνεξ έηεεζδξ ηδξ πεζναιαηζηήξ δζάηαλδξ ζημ θςξ 
ημο ήθζμο, ημ ηίηνζκμ δζάθοια βίκεηαζ πάθζ ιπθε. Ο ζημπυξ αοημφ ημο πεζνάιαημξ είκαζ 
κα απμδείλεζ υηζ:  
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A. Kαηά ηε δηάξθεηα ηεο θσηνζχλζεζεο εθιχεηαη νμπγφλν   
B. Kαηά ηε δηάξθεηα ηεο θσηνζχλζεζεο ρξεζηκνπνηείηαη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα   
C. Σν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα εθιχεηαη σο παξαπξντφλ ηεο θσηνζχλζεζεο    
D. H βξσκνζπκφιε απφ κπιε γίλεηαη θίηξηλε ζε φμηλν πεξηβάιινλ    
E. Η ρισξνθχιιε πνπ δξα σο θσηνθαηαιχηεο είλαη απαξαίηεηε γηα ηε θσηνζχλζεζε.   
 

58. Οζ δφμ βναθζηέξ παναζηάζεζξ πμο θαίκμκηαζ πζμ  ηάης πανμοζζάγμοκ ηδκ επίδναζδ 
ηδξ έκηαζδξ ημο θςηυξ ηαζ ημο ιήημοξ- πνχιαημξ ημο ηφιαημξ (ΗΗ) ζηδκ ηαπφηδηα ηδξ 
θςημζφκεεζδξ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Πμζα απυ ηζξ πζμ ηάης βναθζηέξ παναζηάζεζξ (A-E) πανμοζζάγεζ ζηδκ επίδναζδ ηδξ 
έκηαζδξ ημο θςηυξ ζηδκ ηαπφηδηα ηδξ θςημζφκεεζδξ λεπςνζζηά βζα ημ ηυηηζκμ (r) ηαζ 
πνάζζκμ (g) θςξ; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

A. A 

B. B 
C. C 
D. D 

E. E. 
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 Δνςηήζεζξ 59 - 61  
 Να ιεθεηήζεηε ημ δζάβναιια πμο απεζημκίγεζ ημ πεπηζηυ ζφζηδια ημο ακενχπμο ηαζ 

ζημ μπμίμ οπμδεζηκομκηαζ ηα ιένδ ημο F, G, Q, R, S, T U. 
 
59. Ζ πέρδ ηςκ πνςηεσκχκ βίκεηαζ ζηα ιένδ: 

A. R θαη S 
B. R θαη T 
C. S θαη T 
D. T θαη U 
E. Q θαη S 
 

60. Ζ απμννυθδζδ ημο κενμφ βίκεηαζ ηονίςξ ζημ 
ιένμξ: 

A. R 
B. S 
C. T 
D. U 
E. Όια ηα πην πάλσ. 
 

61. Πμζμξ είκαζ μ νυθμξ ημο ιένμοξ Q ζηδ πέρδ ηςκ 
ηνμθχκ; 

A. Κάλεη ηε πέςε ησλ πδαηαλζξάθσλ 
B. Παξάγεη ην έλδπκν πνπ δηαζπά ηα ιίπε 
C. Παξάγεη ρνιή ε νπνία γαιαθηνκαηνπνηεί ηα ιίπε 
D. Απνηακηεχεη ηελ πεξίζζεηα ακχινπ 
E. Καζαξίδεη ην αίκα απφ ηνμηθέο νπζίεο. 
 

62. ε πμζμ μνβακίδζμ ημο ηοηηάνμο ακαιέκεηε κα οπάνπεζ άθεμκδ δ ΑΣΡ; 

A. ην ρπκνηφπην 
B. ην ρισξνπιάζηε  
C. ηα κηηνρφλδξηα 
D. ηα ξηβνζψκαηα 
E. ηνλ ππξήλα.   
 

63. Όηακ έκα ημιιάηζ ζοηχηζ ιπεζ ζε οπενμλείδζμ ημο οδνμβυκμο εθεοεενχκεηαζ μλοβυκμ. 
 Ζ πδιζηή μοζία ζημ ζοηχηζ δ μπμία πνμηαθεί αοηή ηδκ ακηίδναζδ είκαζ: 

A. Μηα νξκφλε 
B. Έλα έλδπκν 
C. Έλα νμχ 
D. Μηα αιθνφιε 
E. Η γιπθφδε. 

 
64. Ο πμθδθυνμξ πυνμξ ιπμνεί κα πάεεζ απυθναλδ απυ πέηνεξ ηδξ πμθδδυπμο ηφζηεςξ. 

Πμζμ απυ ηα αηυθμοεα ιπμνεί κα είκαζ ζοκέπεζα ιζαξ ηέημζαξ απυθναλδξ; 
A. Θα ζηακαηήζεη ε παξαγσγή ελδχκσλ ζην πάγθξεαο 
B. Η πέςε ησλ ιηπψλ δε ζα γίλεηαη απνηειεζκαηηθά 
C. Θα ζηακαηήζεη ε παξαγσγή ιηπάζεο 
D. Οη δηαιπκέλεο ηξνθέο δελ ζα απνξξνθνχληαη ζην αίκα 
E. Θα ζηακαηήζεη ε πέςε ησλ πξσηετλψλ. 
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65. Μζηνή πμζυηδηα αιφθμο ηαζ ζάθζμ ακαιζβκφμκηαζ ηαζ δζαηδνμφκηαζ βζα ιία χνα ζε 
εενιμηναζία 37oC. ηδ ζοκέπεζα ημ ιίβια εθέβπεηαζ ιε πνμζεήηδ δζαθφιαημξ ζςδίμο. 
Πμζμ πνχια εα παναηδνήζμοιε; 

A. Μαχξν-κπιε 
B. Κηηξηλνθαθέ 
C. Μπιε 
D. Ιψδεο 
E. Ρνδ. 

 
66. Πμζμ απυ ηα παναηάης είκαζ θάεμξ ζοιπέναζια απυ ημκ μδμκηζηυ ηφπμ; 

2  1     2 3 
--  --     -- -- 
2  1     2 3 

A. Σν ζχλνιν ησλ δνληηψλ είλαη 32  
B. Τπάξρνπλ  ηέζζεξηο θνπηήξεο ζηε άλσ ζηαγφλα 
C. Τπάξρνπλ ηέζζεξηο πξνγφκθηνη ζηελ θάησ ζηαγφλα 
D. Τπάξρνπλ ζπλνιηθά έμη γνκθίνη  
E. Τπάξρνπλ ζπλνιηθά ηέζζεξηο θπλφδνληεο. 
 

67. Έκα άημιμ οπμθένεζ απυ ιζα ζπάκζα δζαηαναπή υπμο δ θαηηυγδ δε ιπμνεί κα 
δζαζπαζηεί ζημκ βαζηνεκηενζηυ ζςθήκα. Αοηυ μθείθεηαζ ζε πνυαθδια:    
A. Σνπ ζάιηνπ 
B. Σνπ γαζηξηθνχ πγξνχ 
C. Σνπ παγθξεαηηθνχ πγξνχ 
D. Σνπ ιεπηνχ εληέξνπ 
E. Σεο ρνιήο.  

 
 
68. Οζ ζζεθμβυκμζ αδέκεξ πανάβμοκ αθέκκα βζα: 

A. Να ιηπαίλεη ηηο ηξνθέο ζην ζηνκάρη 
B. Να ιηπαίλεη ηηο ηξνθέο πξνο δηεπθφιπλζε ηεο θαηάπνζεο 
C. Να πξνζηαηεχεη ηε ζηνκαηηθή θνηιφηεηα απφ ηελ ακπιάζε 
D. Να πξνζηαηεχεη ηνλ νηζνθάγν απφ ηελ ακπιάζε 
E. Να πξνζηαηεχεη ην ζηνκάρη απφ ηελ πεςίλε. 

 
 
 Δνςηήζεζξ 69 - 70 

ημοξ πζμ ηάης δμηζιαζηζημφξ ζςθήκεξ, έβζκε πείναια ζημ μπμίμ δζενεοκήεδηε μ 
νοειυξ δζάζπαζδξ ηδξ πνςηεΐκδξ απυ ηδκ περίκδ ημο ζημιάπμο. Ζ πνςηεΐκδ πμο 
πνδζζιμπμζήεδηε ήηακ 2.0 βν. απυ αζπνάδζ εκυξ αναζημφ αοβμφ. Όθμζ μζ δμηζιαζηζημί 
ζςθήκεξ ηναηήεδηακ ζε εενιμηναζία 37 °C βζα 30 θεπηά.  
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69. ε πμζμ δμηζιαζηζηυ ζςθήκα εα δζαζπάηαζ πενζζζυηενδ πνςηεΐκδ; 

A. W 
B. X 
C. Y 
D. Z 
E. Tν ίδην ζε φινπο ηνπο ζσιήλεο. 

 
70. Ζ πνςηεΐκδ ζημ αζπνάδζ εα δζαζπαζηεί ζε:  

A. Μηθξφηεξα πεπηίδηα  
B. Ληπαξά νμέα 
C. Γιπθεξφιε 
D. Μηθξφηεξα ζάθραξα 
E. Ακηλνμέα. 

 
71. Πμζα υνβακα πανάβμοκ πνςηεάζεξ; 

A. Σν πάγθξεαο θαη ην ζηνκάρη 
B. Σν ήπαξ θαη ην ζηνκάρη  
C. Οη ζηεινγφλνη αδέλεο θαη ην πάγθξεαο 
D. Σν ιεπηφ έληεξν θαη ην πάγθξεαο 
E. Σν ιεπηφ έληεξν, ην ζηνκάρη θαη ην πάγθξεαο. 

 

72. ημ δζπθακυ δζάβναιια θαίκμκηαζ μζ δμιέξ ζημ εζςηενζηυ 
ιζαξ εκηενζηήξ θάπκδξ. Πμζμ απυ ηα Α-Δ ζημκ πζμ ηάης 
πίκαηα δείπκεζ μνεά ηα πνμσυκηα ηδξ πέρδξ πμο 
απμννμθμφκηαζ ζηα Υ ηαζ Τ ακηίζημζπα; 

 Υ Τ 

A.  Γιπθφδε  Ακηλνμέα 

B.  Γιπθεξφιε  Ληπαξά νμέα 

C.  Ακηλνμέα  Γιπθνγφλν  

D.  Ληπαξά νμέα  Γιπθφδε  

E.  Ληπαξά νμέα  Πεπηίδηα 

 
 
73. Πμζμ απυ ηα πζμ ηάης ακηζπνμζςπεφεζ ηαθφηενα ηζξ θεζημονβίεξ πμο βίκμκηαζ ζημ παπφ 

έκηενμ ηαζ ημκ πνςηηυ ακηίζημζπα;  
 

 Παπφ έκηενμ Πνςηηυξ  

A.  Πέςε ζξεπηηθνχ πιηθνχ  Απνβνιή άπεπηνπ πιηθνχ 

B.  Απνζήθεπζε άπεπηνπ πιηθνχ Απνξξφθεζε λεξνχ απφ άπεπηα πιηθά 

C.  Απνξξφθεζε λεξνχ απφ άπεπηα πιηθά Απνβνιή άπεπηνπ πιηθνχ 

D.  Απνξξφθεζε πξντφλησλ ηεο πέςεο Απνξξφθεζε λεξνχ απφ άπεπηα πιηθά  

E.  Απνξξφθεζε λεξνχ θαη βηηακηλψλ Απνβνιή άπεπηνπ πιηθνχ 
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74. ημ ζημιάπζ μζ πνςηεΐκεξ 
δζαζπχκηαζ ζε ιζηνυηενεξ 
πμθοπεπηζδζηέξ αθοζίδεξ. ηδ   
δζπθακή βναθζηή πανάζηαζδ 
θαίκμκηαζ μζ ζοβηεκηνχζεζξ 
πνςηεΐκδξ ηαζ πμθοπεπηζδίςκ ζε 
δζάζηδια 40 θεπηχκ. Πμζα είκαζ δ 
ακαθμβία ζηδ ζοβηέκηνςζδ 
πνςηεσκχκ ηαζ πμθοπεπηζδίςκ 
ζηα 30 θεπηά; 

A. 2 : 3 
B. 2 : 1 
C. 1 : 2 
D. 1 : 1  
E. 3 : 2. 

 
75. Πμζεξ απυ ηζξ αηυθμοεεξ θεζημονβίεξ είκαζ απμηέθεζια εηηνίζεςκ ζημκ άκενςπμ.    

I.  Αθθαβή ζημ  pH ημο πενζεπμιέκμο ημο εκηένμο 
II.  Γαθαηηςιαημπμίδζδ οδνυθμαςκ ιμνίςκ υπςξ ηα θζπίδζα 
III.  Απμννυθδζδ ηδξ αζηαιίκδξ Β12  
IV.  Απεθεοεένςζδ ηςκ πεπηζηχκ εκγφιςκ. 

A. II & IV κφλν. 
B. I, II & III κφλν. 
C. I, II & IV κφλν.  
D. II, III & IV κφλν. 
E. I, II, III & IV. 

 
76. Οζ αζηαιίκεξ είκαζ ζδιακηζηέξ βζα ηδκ μιαθή θεζημονβία ηςκ ηοηηάνςκ. Καζ αοηυ βζαηί: 

A. Δίλαη πεγή ελέξγεηαο 
B. Γξνπλ ζαλ νξκφλεο 
C. Βνεζνχλ άκεζα ζηε κεηάδνζε ηεο λεπξηθήο ψζεο 
D. Βνεζνχλ ζηε δηαηήξεζε ηνπ pH 
E. Βνεζνχλ ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ κεηαβνιηζκνχ. 

 
77. Πμζμ απυ ηα παναηάης είκαζ μνευ ζοιπέναζια υζμκ αθμνά ηδ γφιςζδ ζημοξ 

γοιμιφηδηεξ; 

A. Παξάγεηαη αηζαλφιε ή γαιαθηηθφ νμχ 
B. Απαηηείηαη ε απνπζία νμπγφλνπ  
C. Παξάγεηαη κφλν γαιαθηηθφ νμχ  
D. Παξάγεηαη κφλν αηζαλφιε 
E. Σν νμπγφλν είλαη ηνμηθφ γηα ηα θχηηαξα ηνπ κχθεηα. 

 
78. ηα ιζημπυκδνζα: 

A. Γίλεηαη νμείδσζε ηνπ NADPH 
B. Γίλεηαη ε γιπθφιπζε 
C. Παξάγεηαη αηζαλφιε θαη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα 
D. Γίλεηαη ππνζηξσκαηηθή θσζθνξπιίσζε 
E. Παξάγνληαη 2 κφξηα ATP γηα θάζε κφξην γιπθφδεο. 
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Δνςηήζεζξ 79 - 82 
Σμ πζμ ηάης πείναια έβζκε ιε ζηυπμ ηδ 
δζενεφκδζδ ημο νοειμφ παναβςβήξ 
δζμλεζδίμο ημο άκεναηα ζε ιζα 
ζοβηεηνζιέκδ πμζηζθία γοιμιφηδηα. 
Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ κφηηαξ, αένζμ 
άγςημ πενκμφζε ιέζα απυ ημ δζάθοια 
βθοηυγδξ έηζζ χζηε κα εηημπίζεζ υθμ ημ 
δζαθοιέκμ μλοβυκμ απυ ημ δζάθοια. 
Μεηά, πνμζηέεδηε ζημ δζάθοια 
αζχνδια γοιμιφηδηα (πνυκμξ 0 ζηδ 
βναθζηή πανάζηαζδ). ηδ ζοκέπεζα δ 
πανμπή αγχημο ζοκεπίζηδηε ηακμκζηά 
βζα έκα πνμκζηυ δζάζηδια.  
ηδ ζοκέπεζα ηενιαηίζηδηε δ πανμπή 
αγχημο ζημ δζάθοια ιε ημ αζχνδια 
γοιμιφηδηα ηαζ λεηίκδζε δ πανμπή 
μλοβυκμο. ε υθδ ηδ δζάνηεζα ημο 
πεζνάιαημξ βίκμκηακ ιεηνήζεζξ βζα ημ 
νοειυ παναβςβήξ δζμλεζδίμο ημο άκεναηα. 
Σα απμηεθέζιαηα θαίκμκηαζ ζηδκ πζμ πάκς βναθζηή πανάζηαζδ.  

 
 
79. Ζ αφλδζδ ημο νοειμφ παναβςβήξ ημο δζμλεζδίμο ημο άκεναηα ήηακ ιεβαθφηενδ: 

A. Μεηαμχ ησλ ζεκείσλ M θαη N 
B. Μεηαμχ ησλ ζεκείσλ P θαη Q 
C. ην ζεκείν N 
D. Μεηαμχ ησλ ζεκείσλ Ν θαη Ρ. 
E. ην ζεκείν Q. 

 
 
80. Ο παιδθυξ νοειυξ παναβςβήξ δζμλεζδίμο ημο άκεναηα ζημ ζδιείμ Ρ είκαζ πζεακυκ κα 

μθείθεηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ: 

A. Σν άδσην ζθφησζε φια ηα θχηηαξα ηνπ δπκνκχθεηα 
B. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ γιπθφδεο πνπ ππήξρε ζην δηάιπκα, ρξεζηκνπνηήζεθε 
C. Η θαιιηέξγεηα ηνπ δπκνκχθεηα είρε απμεζεί ππεξβνιηθά 
D. Βιαβεξά/ηνμηθά  πξντφληα ηεο αληίδξαζεο ζθφησζαλ φια ηα θχηηαξα ηνπ δπκνκχθεηα 
E. Γελ ππάξρνπλ αξθεηέο πιεξνθνξίεο γηα λα γίλεη κηα ζσζηή ππφζεζε γηα ην ηη έγηλε. 

 
 

81. Δάκ δεκ βζκυηακ πανμπή μλοβυκμο ζηδκ ηαθθζένβεζα ιεηά ημ ζδιείμ Ρ, είκαζ θμβζηυ κα 
οπμεέζμοιε υηζ: 

A. Ο ξπζκφο παξαγσγήο ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζα ζπλέρηδε λα κεηψλεηαη 
B. Ο ξπζκφο παξαγσγήο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζα απμαλφηαλ αιιά φρη φζν απμήζεθε κεηά 
 ηε παξνρή νμπγφλνπ 
C. Ο ξπζκφο παξαγσγήο ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζα παξέκελε ζηαζεξφο ζε κηα ηηκή 
 παξφκνηα κε απηή ζην ζεκείν Ρ 
D. Γελ ππάξρνπλ αξθεηέο πιεξνθνξίεο γηα λα γίλεη κηα βάζηκε ππφζεζε 
E. Η παξαγσγή δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζα ζηακαηνχζε. 
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82. Ζ ζοβηέκηνςζδ αθημυθδξ ζηδ ηαθθζένβεζα εα πνέπεζ κα ήηακ: 

A. Μεγαιχηεξε ζην ζεκείν Ν 
B. Μεγαιχηεξε ζην ζεκείν Ρ 
C. Μεγαιχηεξε ζην ζεκείν Q 
D. ρεδφλ ζηαζεξή ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο 
E. Μηθξφηεξε ζην ζεκείν Ρ. 

 
 
83. ηδκ αενυαζα ακαπκμή ηα δθεηηνυκζα ζηδκ αθοζίδα ιεηαθμνάξ δθεηηνμκίςκ ηεθζηά 

εκχκμκηαζ ιε:  

A. Σν νμπγφλν 
B. Σε γιπθφδε 
C. Σν ππξνζηαθπιηθφ νμχ 
D. Σν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα 
E. Σν πδξνγφλν. 

 
 
84. Οζ παναηάης δδθχζεζξ ακαθένμκηαζ ζηζξ δζενβαζίεξ ηδξ ηοηηανζηήξ ακαπκμήξ πμο 

βίκμκηαζ ζημ ιζημπυκδνζμ. 
I.  Ζ βθοηυθοζδ βίκεηαζ ζημ ιζημπυκδνζμ 
II.  Σμ ιζημπυκδνζμ έπεζ δφμ ιειανάκεξ 
III.  Ο νοειυξ ηδξ ηοηηανζηήξ ακαπκμήξ ελανηάηαζ απυ ηδ εενιμηναζία. 
Πμζεξ απυ ηζξ παναπάκς δδθχζεζξ είκαζ μνεέξ; 

A. I θαη II 
B. I θαη III 
C. II θαη III 
D. Όιεο 
E. Κακηά απφ απηέο. 

 
 
85. ηδκ ηοηηανζηή ακαπκμή πμο εηηεθμφκ ηα δζάθμνα ηφηηανα: 

A. Άιια ππνζηξψκαηα εθηφο απφ ηε γιπθφδε κπνξνχλ λα νμεηδσζνχλ γηα λα 
 απειεπζεξψζνπλ ελέξγεηα. 
B. Η ATP ζρεκαηίδεηαη κφλν κέζα ζην κηηνρφλδξηα 
C. Σν CO2 ζρεκαηίδεηαη κφλν κέζα ζην κηηνρφλδξηα 
D. Σν ππξνζηαθπιηθφ νμχ νμεηδψλεηαη ζε αθεηπιν-CoA έμσ απφ ην κηηνρφλδξηα 
E. Σν FADH2 κπνξεί λα ζρεκαηηζηεί θαη έμσ απφ ην κηηνρφλδξηα. 

 
 
86. Ζ ακαενυαζα δζάζπαζδ ηδξ βθοηυγδξ δζαπςνίγεηαζ απυ ηδ ιεηααμθζηή πμνεία ηδξ 

αενυαζαξ ηοηηανζηήξ ακαπκμήξ: 

A. ηελ αξρή ηεο γιπθφιπζεο 
B. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο γιπθφιπζεο  
C. Μεηά ηελ είζνδν ηνπ ππννζηαθπιηθνχ ζηα κηηνρφλδξηα 
D. Μεηά ηε ζχλζεζε ηνπ αθεηπιν Co-A 
E. Μεηά ηε ζχλζεζε θηηξηθνχ νμένο. 
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87. Σν δηάγξακκα πεξηγξάθεη ζρεκαηηθά ηε κεηαθνξά ελέξγεηαο ζε έλα θχηηαξν.  

 
Πμζα απυ ηζξ πζμ ηάης ζεζνέξ ακηζζημζπεί ηαθφηενα ζηζξ μοζίεξ Υ ηαζ Τ; 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

88. Πμζα απυ ηζξ παναηάης ζεζνέξ ακηζπνμζςπεφεζ ηαθφηενα ηα ζηάδζα ηδξ αενυαζαξ 
ακαπκμήξ; 

 Γθοηυθοζδ Κφηθμξ ημο Krebs Αθοζίδα ηοηηανμπνςιάηςκ 

A.  Κξνζζνί κηηνρνλδξίνπ Μήηξα ηνπ κηηνρνλδξίνπ Κπηηαξφπιαζκα 

B.  Κπηηαξφπιαζκα Κξνζζνί κηηνρνλδξίνπ Μήηξα ηνπ κηηνρνλδξίνπ 

C.  Κπηηαξφπιαζκα  Μήηξα ηνπ κηηνρνλδξίνπ Κξνζζνί κηηνρνλδξίνπ 

D.  Μήηξα ηνπ κηηνρνλδξίνπ Κπηηαξφπιαζκα Κξνζζνί ηνπ κηηνρνλδξίνπ 

E.  Κπηηαξφπιαζκα Κπηηαξφπιαζκα Μήηξα ηνπ κηηνρνλδξίνπ 

 
 

 
89. Σμ δζάβναιια απεζημκίγεζ έκα ιζημπυκδνζμ υπςξ θαίκεηαζ ζημ δθεηηνμκζηυ 

ιζηνμζηυπζμ.  

 
Πμζα ιεηαηίκδζδ πνςημκίςκ ζοιααίκεζ ζακ άιεζμ απμηέθεζια ηδξ ιεηαθμνάξ 
δθεηηνμκίςκ ηαηά ιήημξ ηδξ ακαπκεοζηζηήξ αθοζίδαξ ζημ ιζημπυκδνζμ; 

A. Απφ ην Ι ζην ΙΙ αληίζεηα πξνο ηελ θιίζε ηεο ζπγθέληξσζήο ηνπο  
B. Απφ ην Ι ζην ΙΙ ζχκθσλα κε ηελ θιίζε ζπγθέληξσζήο ηνπο   
C. Απφ ην ΙΙ ζην Ι αληίζεηα πξνο ηελ θιίζε ζπγθέληξσζήο ηνπο  
D. Απφ ην ΙΙ ζην Ι ζχκθσλα κε ηελ θιίζε ζπγθέληξσζήο ηνπο  
E. Απφ ην Ι ζην ΙΙ άζρεηα κε ηελ θιίζε ζπγθέληξσζήο ηνπο. 

 

 Υ Τ 

A.  Γιπθφδε ATP 

B.  Γιπθφδε ADP 

C.  ADP ATP 

D.  ATP Γιπθφδε 

E.  ATP ADP 
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90. Με πμζμ ιδπακζζιυ ιπμνμφκ ηα ζυκηα ηοακίμο  (CN-) κα πνμηαθέζμοκ εάκαημ ζημοξ 
γςκηακμφξ μνβακζζιμφξ; 

A. Αλαζηέιινπλ ηε θσηνζχλζεζε 
B. Γηαζπνχλ δσηηθά πξσηετληθά κφξηα  
C. Γηαζπνχλ ηα θσζθνξνιηπίδηα ζηηο κεκβξάλεο 
D. Αλαζηέιινπλ ηελ ξνή ειεθηξνλίσλ ζηελ αλαπλεπζηηθή αιπζίδα κεηαθνξάο ειεθηξνλίσλ 
E. Αλαζηέιινπλ ηε ρξήζε ησλ απνζεκάησλ ελέξγεηαο.  

 
91. Πμζα πενζμπή είκαζ πζμ υλζκδ ζημκ πθςνμπθάζηδ ηαζ ημ ιζημπυκδνζμ; 

 Υθςνμπθάζηδξ Μζημπυκδνζμ 

A.  ηξψκα  Μεζνκεκβξαληθφο ρψξνο 

B.  Μεζνκεκβξαληθφο ρψξνο Μεζνκεκβξαληθφο ρψξνο 

C.  ηξψκα   Μήηξα  

D.  Δζσηεξηθφ ηνπ ζπιαθνεηδνχο  Μήηξα  

E.  Δζσηεξηθφ ηνπ ζπιαθνεηδνχο  Μεζνκεκβξαληθφο ρψξνο 

 
92. Ζ ATP είκαζ ηαθφηενδ ηυζμ απυ ηδ βθοηυγδ υζμ ηαζ απυ ηα θζπανά μλέα ςξ πδβή 

εκένβεζαξ βζα ημ ιεηααμθζζιυ ηοηηάνςκ. Ζ ηαθφηενδ ελήβδζδ βζα ηδ δήθςζδ αοηή είκαζ 
υηζ: 

A. Η ελέξγεηα απφ ηελ ΑΣΡ απειεπζεξψλεηαη γξήγνξα 
B. Πην πνιιή ελέξγεηα απειεπζεξψλεηαη απφ ηελ ΑΣΡ 
C. Γελ είλαη απαξαίηεηε ε θπηηαξηθή αλαπλνή γηα ηε παξαγσγή ηεο ΑΣΡ 
D. Η ελέξγεηα απειεπζεξψλεηαη ζε κηθξέο εχρξεζηεο πνζφηεηεο  
E. Η ελεξγεία απφ ηελ ΑΣΡ απειεπζεξψλεηαη ζπλέρεηα. 

 
93. Πμζα απυ ηζξ πζμ ηάης ελζζχζεζξ πενζβνάθεζ ηαθφηενα ηδ θςηεζκή θάζδ ηδξ 

θςημζφκεεζδξ; 

A. 2 H2O + 2 NADP+ + nADP + nPi + hv → O2 + 2 NADPH+H+ + nATP 
B. H2O +CO2 + hv → C(H2O) + O2  
C. 2 H2O + 2 NADP+ + nATP + hv → O2 + 2 NADPH+H+ + nADP + nPi  
D. O2 + 2 NADP+ + nATP + hv → 2 H2O + 2 NADPH+H+ + nADP + nPi  
E. 2 H2O + 2 NADPH + nADP + nPi + hv → O2 + 2 NADP++ 2 H+ + nATP.  
 

 
94. Πυζμζ ηφηθμζ ημο Calvin πνεζάγμκηαζ κα βίκμοκ βζα κα παναπεεί έκα ιυνζμ 

βθοηενζκαθδεΰδδξ; 
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 6 
E. 12. 

 
95. Πμζμ απυ ηα παναηάης μδδβεί ζηδκ απεθεοεένςζδ πμθήξ ζημ δςδεηαδάηηοθμ;  

A. Παξνπζία ιίπνπο ζην δσδεθαδάθηπιν 
B. Έθθξηζε ρνινθπζηνθηλίλεο ζην αίκα 
C. χζπαζε ηεο ρνιεδφρνπ θχζηεο 
D. Όια ηα πην πάλσ 
E. Β θαη C κφλν. 
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96. Πμζμ/α απυ ηα παναηάης είκαζ θεζημονβία ημο παβηνέαημξ; 
I. Δηηνίκεζ ζκζμοθίκδ ηαζ βθοηαβυκδ ζημ δςδεηαδάηηοθμ  
II. Δηηνίκεζ αθηαθζηυ οβνυ πμο ελμοδεηενχκεζ ημκ βαζηνζηυ ποθυ 
III. Γνα ζακ εκδμηνζκήξ αθθά ηαζ ζακ ελςηνζκήξ αδέκαξ 
IV. Δηηνίκεζ θζπάζδ πμο δνα ζηα θίπδ ιεηαηνέπμκηαξ ηα ζε ηνζβθοηενίδζα 
V. Δηηνίκεζ αιοθάζδ πμο οδνμθφεζ ημ άιοθμ ζε βθοηυγδ. 

A. Μφλν ην I θαη ην ΙΙΙ 
B. Μφλν ηo II θαη ην ΙΙI 
C. Μφλν ηα I, II θαη ΙΙΙ 
D. Μφλν ηα I, II, III θαη V 
E. Όια ηα πην πάλσ. 

 
97. Ζ πμθμηοζημηζκίκδ εηηνίκεηαζ ςξ απμηέθεζια ηονίςξ ηδξ πανμοζίαξ:  

A. Υνιήο ζην ιεπηφ έληεξν 
B. Παγθξεαηηθνχ πγξνχ ζην ιεπηφ έληεξν 
C. Ληπαξψλ νμέσλ ζην δσδεθαδάθηπιν 
D. Όμηλνπ ρπινχ ζην ιεπηφ έληεξν 
E. αθράξσλ ζην δσδεθαδάθηπιν. 
 

 
98. Πμφ οπάνπεζ μ ιζηνυηενμξ ανζειχκ ααηηδνίςκ ζημκ πεπηζηυ ζςθήκα; 

A. Λεπηφ έληεξν 
B. Παρχ έληεξν 
C. ηνκάρη 
D. ηφκα 
E. Φάξπγγαο. 

 
99. Πμζμ απυ ηα παναηάης δεκ είκαζ θεζημονβία ημο ζοηςηζμφ ζαξ: 

A. H ζχλζεζε γιπθνγφλνπ 
B. Η ζχλζεζε εξπζξνθπηηάξσλ 
C. H κεηαηξνπή ηνπ γιπθνγφλνπ ζε γιπθφδε 
D. Η παξαγσγή ηεο ρνιήο 
E. Η κεηαηξνπή ακηλνμέσλ ζε  γιπθφδε.   

 
100. Πμζμ απυ ηα πζμ ηάης έκγοια είκαζ ημ πζμ ααζζηυ βζα ηδ δδιζμονβία αιζκμλέςκ έημζιςκ 

πνμξ απμννυθδζδ; 

A. Πεςίλε 
B. Πξσηεάζεο 
C. Ννπθιεάζεο 
D. Γηπεπηηδάζεο 
E. Πεπηηδάζεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 


