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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

ΓΗ_Β_ΒΙΟ_0_14306 - Β1 
 

ΘΕΜΑ Δ: 
 

Στα ακόλουθα σχήματα απεικονίζονται δύο κύτταρα. 
 

Ι.   Να  ονομάσετε  3  δομές  που  υπάρχουν  και  στα  
 δύο  είδη  κυττάρων.  Να  ονομάσετε  επίσης  μια  
 δομή  που  ενώ  υπάρχει  στα  κύτταρα  ενός  
 πράσινου  φύλλου,  δεν  υπάρχει  στα  κύτταρα  
 της  ρίζας  του  κρεμμυδιού.  Να  αιτιολογήσετε  
 την  απάντησή  σας.  (12μ) 
ΙΙ.  Στο   φυτικό   κύτταρο   συνυπάρχουν   δύο 
 οργανίδια τα οποία διαθέτουν γενετικό υλικό και  

τα οποία σχετίζονται λειτουργικά, στο πλαίσιο δύο βασικών μεταβολικών διεργασιών. 
Να απαντήσετε στις ερωτήσεις: α) Ποια είναι τα οργανίδια αυτά; β) Ποιες είναι αυτές οι 
μεταβολικές διεργασίες; γ) Να υποδείξετε ένα προϊόν το οποίο παράγεται από κάθε  
οργανίδιο και αξιοποιείται από το άλλο, κατά τις διεργασίες αυτές. Να αιτιολογήσετε την 
απάντησή σας. (13μ) 
 
 

ΓΗ_Β_ΒΙΟ_0_14351 – Β2  (ΚΕΦ. 1, 2) 
 

ΘΕΜΑ Β: 
 

ΙΙ. Πολλοί βιολόγοι αναφέρουν ότι «η χημεία της ζωής είναι υγρή» για να τονίσουν τη  
σημασία του νερού στη λειτουργία των βιολογικών συστημάτων. Να απαντήσετε στις 
ερωτήσεις: 
α) Να αναφέρετε τρεις διαφορετικούς ρόλους του νερού στη ζωή των κυττάρων; (6μ) 
β) Το νερό συμμετέχει, με τη βοήθεια εξειδικευμένων ενζύμων και σε μια σημαντική  
αντίδραση διάσπασης μακρομορίων στα μονομερή τους. Πώς ονομάζεται αυτή η αντίδραση  
και πώς ονομάζονται τα ένζυμα που την καταλύουν; Σε ποια οργανίδια των κυττάρων  
υπάρχουν τα ένζυμα αυτά; Τι θα μπορούσε να συμβεί στο κύτταρο, αν τα οργανίδια αυτά 
απελευθέρωναν σε ενεργό μορφή τα ένζυμα περιέχουν; (7μ) 
 

ΘΕΜΑ Δ: 
 

Στην  εικόνα  που  ακολουθεί  παρουσιάζεται  ένα τυπικό 
ζωικό  κύτταρο.  Να  απαντήσετε  στις  ερωτήσεις: 
Ι.  Πώς  ονομάζονται  τα  οργανίδια  1  και  2;  Να  αναφέρετε 
συνοπτικά  τον  βιολογικό  τους  ρόλο. (12μ) 
 

ΙΙ.  Μια  ουσία  που  παράχθηκε  στο  οργανίδιο  1, 
ακολουθώντας  τη  γραμμή  που  δείχνει  το  βέλος,  μπήκε  
στο  οργανίδιο  2,  χωρίς  να  περάσει  μέσα  από  κάποιο  
άλλο  κυτταρικό  οργανίδιο,  ή  κάποια  μορφή  πόρου.  
Πόσες  διπλοστιβάδες  φωσφολιπιδίων  διέσχισε  κατά  τη 
διαδρομή  της  αυτή;  Να  αιτιολογήσετε  την  απάντησή   
σας.  (13 μ) 
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ΓΗ_Β_ΒΙΟ_0_14360 – Β3 
 

ΘΕΜΑ Β: 
 

Η  εικόνα  απεικονίζει  τμήμα  μιας  δομής  του  κυττάρου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Πώς ονομάζεται η κυτταρική δομή που απεικονίζεται στην εικόνα; Οι αριθμοί: Ι, ΙΙ, και ΙΙΙ 
επισημαίνουν  μόρια  που συμμετέχουν στην κατασκευή της εικονιζόμενης κυτταρικής δομής. 
Ποιο μόριο αντιστοιχεί σε καθένα από τους αριθμούς: Ι, ΙΙ, και ΙΙΙ; Ποια χαρακτηριστικά έχει το 
μόριο ΙΙΙ, ώστε να προσδίδει σταθερότητα στην εικονιζόμενη κυτταρική δομή; (12μ) 
 

II. Να αναφέρετε δύο λειτουργίες αυτής της δομής. Ποιος είναι ο ρόλος των μορίων ΙΙ; Για την 
λειτουργικότητα της δομής έχει μεγάλη σημασία η διατήρηση της ρευστότητάς της. Να 
ονομάσετε ένα μόριο που συμβάλλει στη ρευστότητα της δομής. (13μ) 
 

ΘΕΜΑ  Δ 
 

Το  μεγαλύτερο  μέρος  των  πρωτεϊνών  που  
προσλαμβάνουμε με την τροφή μας διασπάται στο  
λεπτό έντερο από τις πρωτεάσες, τα ειδικά ένζυμα  
που  εκκρίνει  το  πάγκρεας.  Στην  εικόνα  
αναπαρίσταται  ένα  παγκρεατικό  κύτταρο. 
 

Ι)  Να  ονομάσετε  τα  οργανίδια  Ι,  ΙΙ  και  να 
προσδιορίσετε  τη  λειτουργία  τους.  (12μ) 
 

ΙΙ)  Να  ονομάσετε  τις  δομές  ΙΙΙ,  IV  και  να 
προσδιορίσετε  τη  λειτουργία  τους.  Να 
περιγράψετε την πορεία που θα ακολουθήσουν οι 
πρωτεάσες από τη στιγμή της σύνθεσης τους έως  
την  εξαγωγή  τους  από  το  κύτταρο.  (13μ) 
 
 

ΓΗ_Β_ΒΙΟ_0_14363 – Β4 
 

ΘΕΜΑ  Δ: 
 

Το μοντέλο που δεχόμαστε σήμερα για τη δομή και λειτουργία της πλασματικής μεμβράνης 
είναι αυτό του «ρευστού μωσαϊκού». 
Ι) Να σχεδιάσετε τη δομή της πλασματικής μεμβράνης σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, 
προσθέτοντας τέσσερις τουλάχιστον ενδείξεις.  (12μ) 
 

ΙΙ) Να εξηγήσετε πώς οι υδρόφοβες και οι υδρόφιλες ομάδες των φωσφολιπιδίων συμβάλλουν 
στη διατήρηση σταθερής της δομής της πλασματικής μεμβράνης;  (13μ) 
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ΓΗ_Β_ΒΙΟ_0_14366 – Β6 
 

ΘΕΜΑ Β: 
 

ΙΙ. Η δομή κάθε οργανιδίου, καθώς και το είδος των μορίων του είναι αλληλένδετα με τις 
λειτουργίες που το οργανίδιο αυτό επιτελεί. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις: 
α) Σε ποια κυτταρικά οργανίδια των ευκαρυωτικών κυττάρων υπάρχει: το DNA, ο πυρηνίσκος, η 
χλωροφύλλη, ένα υδρολυτικό ένζυμο; (6μ) 
β) Να αναφέρετε από ένα κυτταρικό οργανίδιο στο οποίο γίνεται παραγωγή: 
 •  Γλυκόζης,  
 •  ΑΤΡ,  
 •  mRNA,  
 •  Οξυγόνου, 
 •  Λιπιδίων,  
 •  rRNA,  
 •  Διοξειδίου του άνθρακα. (7μ)  
 

ΘΕΜΑ  Δ: 
 

Στο σχήμα εικονίζεται ένα μεγάλο κύτταρο και 8 μικρά των οποίων ο συνολικός όγκος τους 
είναι ίσος με τον όγκο του μεγάλου. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις: 
 
 
 
 
 
 
Ι. Το μεγάλο ή τα μικρά κύτταρα (που συνολικά έχουν τον όγκο του μεγάλου) έχει μεγαλύτερη  
επιφάνεια  σε  σχέση  με  τον  όγκο  του;  Ένα  από  τα  μικρά  κύτταρα  ή  το  μεγάλο  έχουν 
ευνοϊκότερες διαστάσεις για τη διεκπεραίωση των λειτουργιών τους; Να αιτιολογήσετε τις 
απαντήσεις σας. (12μ) 
 

ΙΙ. Πολλά μιτοχόνδρια αφού αποκτήσουν ένα κρίσιμο μέγεθος, συνήθως διαιρούνται. Να 
εξηγήσετε γιατί συμβαίνει αυτό, με βάση τη σχέση επιφάνειας-όγκου που διαπιστώσατε στο 
προηγούμενο ερώτημα. Σε ποια μόρια και κυτταρικές δομές οφείλεται η ικανότητα των 
μιτοχονδρίων να διαιρούνται ανεξάρτητα από το κύτταρο; (13μ) 
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ΓΗ_Β_ΒΙΟ_0_14367 – Β7  (ΚΕΦ. 1, 2) 
 

ΘΕΜΑ Β: 
 

Ι. Μελετώντας τη Βιολογία έχετε διαπιστώσει: α) ότι όλοι οι οργανισμοί αποτελούνται από  
το ίδιο είδος χημικών μορίων και β) ότι τα μακρομόρια ειδικά, έχουν δομή που εξυπηρετεί  
τη βιολογική λειτουργία τους. 
α) Να ονομάσετε τα 4 βασικά είδη μακρομορίων που υπάρχουν σε όλους τους οργανισμούς.  
Πώς μπορεί να εξηγηθεί το γεγονός ότι όλοι οι οργανισμοί, παρά τη μεγάλη ποικιλία τους, 
χρησιμοποιούν τα ίδια είδη μακρομορίων; (6μ) 
β) Να παραθέσετε ένα παράδειγμα από τα μακρομόρια των κυτταρικών μεμβρανών με το  
οποίο να αποδεικνύεται ότι ο βιολογικός ρόλος του μακρομορίου που επιλέξατε οφείλεται στη 
δομή του. (6μ) 
 

ΘΕΜΑ Δ: 
 

Τα λευκά αιμοσφαίρια είναι κύτταρα που συμμετέχουν στην άμυνα του οργανισμού μας, ενώ 
τα μυϊκά κύτταρα συμμετέχουν στη μυϊκή συστολή. 
 

Ι. Να εξηγήσετε τι εξυπηρετεί η ύπαρξη πολλών λυσοσωμάτων στα λευκά αιμοσφαίρια και η 
ύπαρξη πολλών μιτοχονδρίων στα μιτοχόνδρια. (12μ) 
 

ΙΙ. Χάρη στις σύγχρονες τεχνικές της ηλεκτρονικής μικροσκοπίας η Βιολογία έχει αποκαλύψει 
αρκετά  «δομικά  και  λειτουργικά  μυστικά»  των  κυττάρων.  Να  αναφέρετε  τρία  τέτοια 
παραδείγματα. (13μ) 
 
 

ΓΗ_Β_ΒΙΟ_0_14369 – Β8 
 

ΘΕΜΑ Β: 
 

ΙΙ. Μιτοχόνδρια υπάρχουν σε όλα σχεδόν τα ευκαρυωτικά κύτταρα. 
α) Να απεικονίσετε σχηματικά ένα μιτοχόνδριο και να ονομάσετε με ενδείξεις τέσσερις 
τουλάχιστον δομές του. (7μ) 
β) Πώς εξηγείται η σχετική γενετική αυτοδυναμία του μιτοχονδρίου; (6μ) 
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ΓΗ_Β_ΒΙΟ_0_14370 – Β9 
 

ΘΕΜΑ Β: 
 

Ι. Η πλειονότητα των κυτταρικών δομών των ευκαρυωτικών κυττάρων περιβάλλεται από 
μεμβράνη. 
α) Να περιγράψετε τη δομή δύο οργανιδίων του ευκαρυωτικού κυττάρου που διαθέτουν 
μεμβράνη. (6μ) 
β) Να ονομάσετε μια κυτταρική δομή του ευκαρυωτικού κυττάρου που δεν περιβάλλεται από 
μεμβράνη. Σε ποιες περιοχές του ευκαρυωτικού κυττάρου μπορεί να βρίσκεται η δομή αυτή;  
(6μ) 
 

ΘΕΜΑ Δ: 
 

Ένα κύτταρο, σε μια δεδομένη χρονική στιγμή, παράγει ταυτόχρονα μια πρωτεΐνη Α η οποία 
εκκρίνεται από αυτό και μια πρωτεΐνη Β που προορίζεται για ενδοκυτταρική χρήση. Να 
απαντήσετε στις ερωτήσεις: 
 

Ι. Σε ποια περιοχή του κυττάρου, πιθανότατα, έχει παραχθεί καθεμιά από τις πρωτεΐνες αυτές;  
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (12μ) 
 

ΙΙ. Ποια οργανίδια συμμετείχαν και με ποιο τρόπο:  
 •  στη σύνθεση της πρωτεΐνης που παρέμεινε στο κύτταρο;  
 •  στη σύνθεση της πρωτεΐνης που εκκρίθηκε από το κύτταρο; (13μ)  
 
 

ΓΗ_Β_ΒΙΟ_0_14372 – Β10 
 

ΘΕΜΑ Β: 
 

Ι. Τα  κύτταρα  προκειμένου  να  επιβιώσουν  βρίσκονται  σε  συνεχή  επικοινωνία  με  το  
εξωτερικό  περιβάλλον  τους.  Να  απαντήσετε  στις  ερωτήσεις: 
α) Ποια δομή του φυτικού και ποια δομή του ζωικού κυττάρου βρίσκεται σε άμεση επαφή με  
το περιβάλλον των κυττάρων αυτών; Ποια είδη μακρομορίων παίρνουν μέρος στη σύνθεση 
καθεμιάς από τις δομές αυτές; (4μ) 
β) Η μια από τις δομές του α. ερωτήματος χαρακτηρίζεται ημιπερατή. Ποια είναι η δομή αυτή;  
Να εξηγήσετε πώς η ιδιότητά της αυτή, μαζί με τη διαφορά συγκέντρωσης ουσιών στο 
ενδοκυττάριο και εξωκυττάριο περιβάλλον, καθορίζει αν θα έχουμε καθαρή εισαγωγή ή  
καθαρή εξαγωγή νερού από ένα κύτταρο. (4μ) 
γ) Η μια από τις δομές του α. ερωτήματος προστατεύει τα φυτικά κύτταρα από διάρρηξη. Ποια 
είναι η δομή αυτή; Να εξηγήσετε πότε το φυτικό κύτταρο απειλείται από διάρρηξη και γιατί η 
συγκεκριμένη δομή την αποτρέπει. (4μ) 
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ΓΗ_Β_ΒΙΟ_0_14373 – Β11  (ΚΕΦ. 1, 2) 
 

ΘΕΜΑ Β: 
 

ΙΙ. Μεταξύ των χαρακτηριστικών των ερυθρών αιμοσφαιρίων περιλαμβάνονται: Η μικρή 
διάρκεια ζωής τους, ο μικρός αριθμός μεταβολικών διεργασιών, αλλά ταυτόχρονα η  
πλούσια περιεκτικότητά τους σε μια αναγκαία για την επιβίωση μας πρωτεΐνη. Να  
απαντήσετε στις ερωτήσεις: 
α) Που οφείλεται η μικρή διάρκεια της ζωής των ερυθρών αιμοσφαιρίων και ο χαμηλός 
μεταβολισμός τους; (3μ) 
β) Τα κύτταρα αυτά είχαν σε όλη τη διάρκεια της ανάπτυξής τους μικρό αριθμό μεταβολικών 
διεργασιών; (3μ) 
γ) Πώς ονομάζεται η πρωτεΐνη που αφθονεί στο κυτταρόπλασμα των ερυθρών αιμοσφαιρίων; 
Ποιος είναι ο βιολογικός ρόλος της; Να περιγράψετε την τεταρτοταγή δομή της. (7μ) 
 
 

ΓΗ_Β_ΒΙΟ_0_14375 – Β12  (ΚΕΦ. 1, 2) 
 

ΘΕΜΑ Β: 
 

Ι. Η πρωτεϊνοσύνθεση αποτελεί μια από τις σπουδαιότερες βιολογικές διεργασίες που  
γίνονται στα κύτταρα. 
α) Να αναφέρετε τις διαφορετικές περιοχές ενός ζωικού κυττάρου, στις οποίες γίνεται σύνθεση 
των πρωτεϊνών. (3μ) 
β) Να αναφέρετε τις διαφορετικές περιοχές ενός φυτικού κυττάρου, στις οποίες γίνεται  
σύνθεση των πρωτεϊνών. (4μ) 
γ) Ποια είναι τα είδη μακρομορίων που παίρνουν μέρος στην κατασκευή των κυτταρικών  
δομών στις οποίες γίνεται η πρωτεϊνοσύνθεση; Ποιο από αυτά τα μακρομόρια παράγεται στον 
πυρήνα του ευκαρυωτικού κυττάρου; Πώς αυτό το μακρομόριο κατορθώνει να διαπερνά τον 
πυρήνα, δεδομένου του σχετικά μεγάλου μεγέθους του; (5μ) 
 

ΙΙ. Οι διαφορετικές μεμβράνες που υπάρχουν στα κύτταρα συμβάλλουν στην οριοθέτηση  
των κυττάρων και των οργανιδίων, αλλά ταυτόχρονα φέρουν σε πέρας σημαντικές  
βιολογικές λειτουργίες. Η δομή των μεμβρανών αυτών χαρακτηρίζεται ως στοιχειώδης 
μεμβράνη. 
α) Πώς ορίζεται η στοιχειώδης μεμβράνη; (3μ) 
β) Να ονομάσετε μια κυτταρική δομή της οποίας η μεμβράνη είναι απλή στοιχειώδης  
μεμβράνη, καθώς και δύο λειτουργίες που φέρει σε πέρας η κυτταρική δομή που επιλέξατε.  
(3μ) 
γ) Να ονομάσετε τρεις κυτταρικές δομές των οποίων η μεμβράνη είναι διπλή στοιχειώδης 
μεμβράνη. Επιλέγοντας μια κυτταρική δομή από τις τρεις, να περιγράψετε μια λειτουργία της  
που οφείλεται στην κατασκευή της μεμβράνης της. (7μ) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Τράπεζα Θεμάτων Βιολογίας Β' Λυκείου 2014-2015                                                                    Κεφάλαιο 2                                       

Πιτσιλαδής Βασίλης - Βιολόγος                                           7                                tza_pits@hotmail.com 
 

ΓΗ_Β_ΒΙΟ_0_14377 – Β13 
 

ΘΕΜΑ Δ: 
 

Οι παρακάτω εικόνες απεικονίζουν μια διαδικασία που πραγματοποιείται από ανθρώπινα 
κύτταρα ως αμυντικός μηχανισμός. 
 
 
 
 
 
 
Ι. Πως ονομάζεται η διαδικασία που απεικονίζεται στις εικόνες; Να περιγράψετε τα στάδια  
αυτής της διαδικασίας. Για να πραγματοποιηθεί η παραπάνω διαδικασία απαιτείται η 
κατανάλωση ενέργειας; (12μ) 
 

ΙΙ. Ποιο είναι το οργανίδιο Χ και ποιος ο ρόλος του στο κύτταρο; Πως σχετίζεται το οργανίδιο Χ  
με τη διαδικασία που περιγράφεται στις εικόνες; (13μ) 
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ΓΗ_Β_ΒΙΟ_0_14378 – Β14  (ΚΕΦ. 1, 2) 
 

ΘΕΜΑ Β: 
 

Ι.  Μερικά  οργανίδια  του  ζωικού  κυττάρου  έχουν  ως  αποστολή  τους την 
εξουδετέρωση  τοξικών  ουσιών.  Να  απαντήσετε  στις  ερωτήσεις: 
α) Να ονομάσετε τα οργανίδια αυτά. Πώς ονομάζεται το κοινό σύστημα δομών 
του κυττάρου στο οποίο μετέχουν, από ποια άλλα οργανίδια αποτελείται αυτό; 
(6μ) 
β) Τα ηπατικά κύτταρα του οργανισμού μας χάρη σε ένα από τα οργανίδια του  
α. ερωτήματος εξουδετερώνουν μια χημική ουσία που καταναλώνουμε. Ποιο 
οργανίδιο είναι αυτό; Ποια είναι η ουσία την οποία εξουδετερώνει και ποια η 
ουσία στην οποία την μετατρέπει; (6μ) 
 

II. Οι υδατάνθρακες αποτελούν μια ετερογενή αλλά και πολύτιμη κατηγορία 
χημικών ενώσεων για τα κύτταρα. 
α) Να ονομάσετε 3 υδατάνθρακες, ο καθένας από τους οποίους αποτελεί τμήμα 
διαφορετικού μακρομορίου, προσδιορίζοντας σε ποιο είδος μακρομορίου 
συναντάται καθένας από τους υδατάνθρακες αυτούς. (3μ) 
β) Οι υδατάνθρακες μπορούν να συνδέονται με διάφορα είδη μακρομορίων, 
ώστε να αποτελούν μαζί τους συνθετότερα μόρια. Να παραθέσετε δύο τέτοια 
παραδείγματα σύνθετων μορίων και να προσδιορίσετε μια κυτταρική δομή στην 
οποία συναντώνται τα μόρια αυτά. Σε ποιο κυτταρικό οργανίδιο μπορεί να 
συμβεί προσθήκη υδατάνθρακα σε κάποιο μακρομόριο; (4μ) 
γ) Είναι πιθανό ένας πολυσακχαρίτης να αποτελείται από το ίδιο μονομερές με 
έναν άλλον, αλλά τα μόριά τους να έχουν διαφορετική μορφή στο χώρο και 
διαφορετικό βιολογικό ρόλο; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας, 
χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα δύο συγκεκριμένα είδη πολυσακχαριτών. (6μ) 
 

ΘΕΜΑ Δ: 
 

Στην ακόλουθη εικόνα απεικονίζεται ένα ζωικό κύτταρο. Να απαντήσετε στις 
ερωτήσεις: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ι. Ποια είναι η κυτταρική δομή V και ποιος είναι ο ρόλος της στο κύτταρο; Ποιος 
είναι ο ρόλος του οργανιδίου ΙΙΙ στο κύτταρο; Ποια διαδικασία απεικονίζεται στο 
Ι; (12μ) 
 

ΙΙ. Σε ποιες από τις περιοχές του κυττάρου ΙΙ, ΙΙΙ, IV υπάρχουν μόρια RNA; Ποιο/α 
είδος/η μορίων RNA αναμένετε να υπάρχει σε κάθε μια από τις περιοχές αυτές; 
Ποιος είναι ο βιολογικός ρόλος καθενός από αυτά; (13μ) 
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ΓΗ_Β_ΒΙΟ_0_14380 – Β15 
 

ΘΕΜΑ Β: 
 

Ι. Μερικά ένζυμα βρίσκονται κυρίως, αν όχι αποκλειστικά, σε συγκεκριμένα 
οργανίδια του κυττάρου, έτσι ώστε να τα χαρακτηρίζουν και να καθορίζουν τη 
λειτουργία των οργανιδίων αυτών. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις: 
α) Ποιο είδος ενζύμων χαρακτηρίζει τα λυσοσώματα; Τι ακριβώς κάνουν τα 
ένζυμα αυτά; Για ποιο λόγο δεν βρίσκονται ελεύθερα και στην ενεργό μορφή 
τους στο κυτταρόπλασμα; (6μ) 
β) Ποια είδη ενζύμων βρίσκονται στα υπεροξειδιοσώματα; Να αναφέρετε μια 
ουσία που εξουδετερώνεται από τα ένζυμα αυτά, καθώς και τη χημική ουσία 
στην οποία μετατρέπεται. (3μ) 
γ) Σε ποια τμήματα των μιτοχονδρίων και των χλωροπλαστών υπάρχουν ένζυμα 
που  σχετίζονται  με  την  σχετική  γενετική αυτοδυναμία των οργανιδίων αυτών. 
(3μ) 
 

ΙI. O πυρήνας είναι το πλέον ευδιάκριτο οργανίδιο του ευκαρυωτικού 
κυττάρου. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις: 
α) Να ονομάσετε ένα ευκαρυωτικό κύτταρο που έχει περισσότερους από έναν 
πυρήνες και ένα ευκαρυωτικό κύτταρο που δεν έχει πυρήνα. (2μ) 
β) Να περιγράψετε τη δομή του πυρηνικού φακέλου και να προσδιορίσετε  τον 
βιολογικό ρόλο του. (5μ) 
γ) Να παραθέσετε τους λόγους που εξηγούν τη σημασία του πυρήνα για τη ζωή 
του κυττάρου. (6μ) 
 

ΘΕΜΑ  Δ: 
 

Στην εικόνα απεικονίζονται τέσσερα κύτταρα (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV) τα οποία 
τοποθετήθηκαν σε διαφορετικά διαλύματα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ι. Ποια από τα τέσσερα κύτταρα είναι ζωικά και ποια φυτικά; Να αιτιολογήσετε 
την απάντησή σας βασιζόμενοι σε μια δομή που υπάρχει ή απουσιάζει από την 
εικόνα κάθε κυττάρου. Ποια είναι η σύσταση αυτής της δομής και ποια είναι η 
σημασία της για τα κύτταρα στα οποία υπάρχει; (12μ) 
 

ΙΙ. Στα τέσσερα κύτταρα παρατηρούνται μεταβολές στο σχήμα τους ή στο 
εσωτερικό τους. Να εξηγήσετε την κάθε μεταβολή ανάλογα με το διάλυμα στο 
οποίο  τοποθετήθηκε  το  κάθε  κύτταρο.   Ποια  ιδιότητα  της  πλασματικής 
μεμβράνης βρίσκεται πίσω από τις μεταβολές που αναφέρατε;  (13μ) 
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ΓΗ_Β_ΒΙΟ_0_14381 – Β16 
 

ΘΕΜΑ Β: 
 

Ι. Το σημαντικότερο οργανίδιο των ευκαρυωτικών κυττάρων είναι ο πυρήνας. Να  
απαντήσετε στις ερωτήσεις: 
α) Ποιο από τα είδη των μακρομορίων που υπάρχουν σε αυτόν, ευθύνεται κυρίως για τη 
λειτουργία του; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (4μ) 
β) Στο εσωτερικό του πυρήνα υπάρχει μια διακριτή δομή που λέγεται πυρηνίσκος. Γιατί είναι 
σημαντική η παρουσία της δομής αυτής στα κύτταρα; (4μ) 
γ) Μεταξύ των ουσιών που ανταλλάσσονται μεταξύ του πυρήνα και του κυτταροπλάσματος 
περιλαμβάνονται μεγαλομοριακές ουσίες, δηλαδή ουσίες με μεγάλο μέγεθος. Ποιο 
χαρακτηριστικό της κατασκευής του πυρήνα επιτρέπει την ανταλλαγή αυτή; (4μ) 
 

ΙΙ. Οι πρωτεΐνες, τα σπουδαία μακρομόρια των κυττάρων, που είναι υπεύθυνα για 
σημαντικές κυτταρικές λειτουργίες και δομούν σημαντικές βιολογικές δομές, για να είναι 
λειτουργικές, συχνά χρειάζεται να υποστούν τροποποιήσεις μετά την παραγωγή τους. Να 
απαντήσετε στις ερωτήσεις: 
α) Σε ποιες περιοχές ενός ζωικού κυττάρου παράγονται οι πρωτεΐνες; (6μ) 
β) Σε ποια κυτταρικά οργανίδια υφίστανται τροποποιήσεις οι πρωτεΐνες; Ποιο από τα  
οργανίδια αυτά ευθύνεται για την εξαγωγή των πρωτεϊνών από το κύτταρο; Να περιγράψετε 
αναλυτικά την πορεία μιας πρωτεΐνης από τη σύνθεσή της, έως την εξαγωγή της από το 
κύτταρο. (7μ) 
 

ΘΕΜΑ  Δ: 
 

Με τη χρήση ημιπερατής μεμβράνης κατασκευάζουμε έναν σάκο και τον γεμίζουμε με ένα 
διάλυμα αποσταγμένου νερού που περιέχει τις ουσίες Α, Β και Γ. Αφού τοποθετήσουμε τον 
σάκο μέσα σε ένα δοχείο που περιέχει μόνο αποσταγμένο νερό, παρατηρούμε ότι η ουσία Α 
ανιχνεύθηκε στο αποσταγμένο νερό του δοχείου, ενώ αντιθέτως οι ουσίες Β και Γ όχι. Να 
απαντήσετε στις ερωτήσεις: 
 

Ι. Πώς ονομάζεται η διαδικασία με την οποία μετακινήθηκε η ουσία Α; Να παραθέσετε έναν 
πιθανό λόγο για τον οποίο η μετακίνηση της ουσίας Α ήταν δυνατή, και έναν πιθανό λόγο για 
τον οποίο η μετακίνηση των ουσιών Β και Γ ήταν αδύνατη. Ποια διαφορά ανάμεσα στο υγρό 
μέσα στον σάκο, και στο υγρό, έξω από αυτόν εξηγεί τη μετακίνηση της ουσίας Α; (12μ) 
 

ΙΙ. Μετά από παρέλευση κάποιου χρονικού διαστήματος παρατηρήσαμε ότι ο όγκος του  
σάκου αυξήθηκε. α) Να εξηγήσετε το φαινόμενο, β) Με ποιο τρόπο τα φυτικά κύτταρα 
αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της διάρρηξής τους σε μια αντίστοιχη κατάσταση; (13μ) 
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ΓΗ_Β_ΒΙΟ_0_14384 – Β17  (ΚΕΦ. 1, 2) 
 

ΘΕΜΑ Β: 
 

Ι. Η πλασματική μεμβράνη οριοθετεί το κύτταρο σε σχέση με το εξωτερικό του περιβάλλον 
και συμμετέχει σε πολλές λειτουργίες του. Εμφανίζει σταθερότητα χωρίς όμως να είναι 
στατική, καθώς η ρευστότητά της έχει μεγάλη σημασία για τη λειτουργία της. 
α) Να ονομάσετε και να περιγράψετε συνοπτικά το μοντέλο που δεχόμαστε σήμερα για τη 
δομή της πλασματικής μεμβράνης. (6μ) 
β) Που οφείλεται η σταθερότητα της πλασματικής μεμβράνης; (4μ) 
γ) Να ονομάσετε το στεροειδές που συμβάλλει στη ρευστότητα της μεμβράνης. (2μ) 
 

ΘΕΜΑ Δ: 

Μετά από ανάλυση ενός μακρομορίου στο εργαστήριο αποδείχτηκε ότι αυτό περιέχει τα 
χημικά στοιχεία: C, H, O, N και P. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις: 
Ι. Θα μπορούσε το μακρομόριο αυτό να βρισκόταν: α) στο εσωτερικό του πυρήνα; β) στο 
κυτταρόπλασμα; Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας. (12μ) 
 

ΙΙ. Θα μπορούσε το μακρομόριο αυτό να βρισκόταν στην πλασματική μεμβράνη; Αν ναι, ποια 
θα ήταν η βιολογική σημασία του; Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας. (13μ) 
 
 

ΓΗ_Β_ΒΙΟ_0_14386 – Β18 
 

ΘΕΜΑ Β: 
 

Ι. Η πλασματική μεμβράνη οριοθετεί το κύτταρο σε σχέση με το εξωτερικό του περιβάλλον 
και συμμετέχει σε πολλές λειτουργίες του. Μία από αυτές είναι να ελέγχει τις ουσίες που 
εισέρχονται ή εξέρχονται από το κύτταρο. 
α) Πώς χαρακτηρίζεται η μεμβράνη λόγω της ικανότητας να επιτρέπει σε μερικές ουσίες να 
την περνούν εύκολα και σε άλλες να την περνούν δύσκολα ή και καθόλου; (2μ) 
β) Να ονομάσετε τους τρεις κύριους τύπους μεταφοράς ουσιών μέσω της μεμβράνης. (3μ) 
γ) Πώς ονομάζεται η διαδικασία με την οποία εισέρχονται στο εσωτερικό του κυττάρου ουσίες 
μεγάλου μοριακού βάρους. Να περιγράψετε τα στάδιά της. (7μ) 
 

ΘΕΜΑ Δ: 
 

Ένας τρόπος για να διατηρηθούν οι ελιές για μεγάλο χρονικό διάστημα είναι να τις 
παστώσουμε. Δηλαδή να τις βάλουμε σε αλάτι. Το αλάτι δεν έχει αντισηπτικές ιδιότητες, 
δηλαδή δεν σκοτώνει τους μικροοργανισμούς, έχει όμως ασηπτικές, δηλαδή δεν επιτρέπει 
την ανάπτυξή των μικροοργανισμών. 
Ι. Γιατί το περιβάλλον με υψηλή συγκέντρωση αλατιού δεν ευνοεί την ανάπτυξη των 
μικροοργανισμών; (12μ) 
 

ΙΙ. Οι παστωμένες ελιές είναι ζαρωμένες. Γιατί συμβαίνει αυτό; Ποιο είναι η χημική ουσία που 
απομακρύνεται από τις ελιές με αποτέλεσμα να ζαρώσουν και ποιος είναι ο βιολογικός ρόλος 
της στο κύτταρο; (13μ) 
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ΓΗ_Β_ΒΙΟ_0_14389– Β19 
 

ΘΕΜΑ Β: 
 

II. Η πλασματική μεμβράνη οριοθετεί το κύτταρο σε σχέση με το εξωτερικό του περιβάλλον 
και συμμετέχει σε πολλές λειτουργίες του. Μεμβράνες όμως οριοθετούν και πολλά 
οργανίδια του κυττάρου και διασχίζουν και το κυτταρόπλασμά του. 
α) Τι είναι η διαμερισματοποίηση και ποιος ο ρόλος της στο κύτταρο; (6μ) 
β) Να αναφέρετε τα οργανίδια που περιβάλλονται από διπλή στοιχειώδη μεμβράνη; (3μ) 
γ) Αν καταστραφεί η μεμβράνη των λυσοσωμάτων, ποια θα είναι η συνέπεια για το  κύτταρο;  
(4μ) 
 

ΘΕΜΑ  Δ: 
 

Μέχρι πριν από λίγα χρόνια το υπεροξείδιο του υδρογόνου (Η2Ο2) δηλαδή το γνωστό 

οξυζενέ χρησιμοποιείτο για την απολύμανση πληγών. Σήμερα η πρακτική αυτή έχει μάλλον 
εγκαταλειφθεί, καθώς τα οφέλη από τη χρήση αυτή της ανόργανης ουσίας συμβαδίζουν με 
την επιβράδυνση της ανάπτυξης των ιστών και συνεπώς της επούλωσης των πληγών. Να 
απαντήσετε στις ερωτήσεις: 
Ι. Για ποιο λόγο πιστεύετε πώς η ουσία αυτή είναι αποτελεσματική στην αντιμετώπιση των 
μικροβίων, και ταυτόχρονα επηρεάζει αρνητικά την ανάπτυξη των ιστών της περιοχής του 
τραύματος; Παράγεται η ουσία αυτή στον ανθρώπινο οργανισμό; Αν ναι πώς; (12μ) 
 

ΙΙ. Δεδομένου ότι στις πληγές υπάρχει καταστροφή ιστών και συνεπώς απελευθέρωση 
κυτταρικών συστατικών, πώς εξηγείται η δημιουργία αφρού στην περιοχή της πληγής μετά την 
προσθήκη Οξυζενέ; (13μ) 
 
 

ΓΗ_Β_ΒΙΟ_0_14391 – Β20  (ΚΕΦ. 1, 2) 
 

ΘΕΜΑ Β: 
 

Ι. Μεταξύ των διαφορών που υπάρχουν στο DNA και στο RNA, είναι το είδος των 
μονομερών που τα αποτελούν, αλλά και η θέση των μορίων αυτών στο ευκαρυωτικό 
κύτταρο. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις: 
α) Ποια είναι τα διαφορετικά νουκλεοτίδια που συναντώνται στο DNA; Ποια είναι τα 
διαφορετικά νουκλεοτίδια που συναντώνται στο RNA; (4μ) 
β) Ποια είναι η σημασία, για το βιολογικό ρόλο του DNA, ότι το μόριο αυτό δομείται από 4 
διαφορετικά νουκλεοτίδια, και όχι από ένα μόνο; (4μ) 
γ) Να ονομάσετε μια κυτταρική δομή και μια κυτταρική περιοχή ενός μη διαιρούμενου 
κυττάρου στην οποία υπάρχει το RNA, όχι όμως το DNA. (4μ) 
 

ΙΙ. Τα λιπίδια αποτελούν σημαντικά συστατικά των κυττάρων, καθώς εκτελούν ένα μεγάλο 
αριθμό διαφορετικών λειτουργιών. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις: 
α) Ποιος είναι γενικά ο βιολογικός ρόλος των λιπιδίων; Ποιες ουσίες θεωρούμε λιπίδια; (4μ) 
β) Από ποιες χημικές ομάδες αποτελούνται τα ουδέτερα λίπη; Ποια από αυτά χαρακτηρίζουμε 
ως κορεσμένα, ποια ως ακόρεστα; Ποια από αυτά συμβάλλουν στη διατήρηση της 
ρευστότητας των μεμβρανών των κυττάρων, και γιατί; (6μ) 
γ) Τι εξυπηρετεί στους ζωικούς οργανισμούς η συσσώρευση λιπών, αντί για τη συσσώρευση 
υδατανθράκων; (3μ) 
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ΓΗ_Β_ΒΙΟ_0_14418 – Β21  (ΚΕΦ. 1, 2) 
 

ΘΕΜΑ Β: 
 

Ι. Το Ενδοπλασματικό Δίκτυο και το σύμπλεγμα Golgi αποτελούν οργανίδια του 
ενδομεμβρανικού συστήματος. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις: 
α) Ποιες είναι οι δύο διαφορετικές μορφές με τις οποίες παρουσιάζεται το Ενδοπλασματικό 
Δίκτυο; Ποιες λειτουργίες φέρει σε πέρας εκείνη η μορφή του Ενδοπλασματικού Δικτύου, στην 
οποία δεν γίνεται σύνθεση πρωτεϊνών; (4μ) 
β) Από πόσες διπλοστιβάδες φωσφολιπιδίων αποτελείται η μεμβράνη του συμπλέγματος Golgi; 
Ποια είναι η μορφή του; Ποιες είναι οι λειτουργίες που φέρνει σε πέρας; (4μ) 
γ) Να περιγράψετε τη δομική και λειτουργική σχέση που υπάρχει μεταξύ των μεμβρανών του 
Ενδοπλασματικού Δικτύου και των μεμβρανών του συμπλέγματος Golgi. (4μ) 
 

ΙΙ. Ένα μακρομόριο που βρίσκεται στην πλασματική μεμβράνη ενός κυττάρου έχει στο ένα άκρο 

του μια αμινομάδα (-ΝΗ2) και στο άλλο άκρο του μια καρβοξυλομάδα (-COOH). Να απαντήσετε 

στις ερωτήσεις: 
α) Σε ποιο από τα γνωστά είδη μακρομορίων ανήκει το μόριο αυτό; Να αναφέρετε δύο λειτουργίες 
της πλασματικής μεμβράνης, στις οποίες συμμετέχει το συγκεκριμένο μακρομόριο.  (4μ) 
β) Πώς ονομάζεται ο γενικός χημικός μηχανισμός με τον οποίο τα μονομερή αυτού του είδους 
μακρομορίου συνδέονται μεταξύ τους; Τι είδους χημικός δεσμός αναπτύσσεται μεταξύ των 
μονομερών του; (3μ) 
γ) Ποιοι άλλοι χημικοί δεσμοί, εκτός αυτού που αναφέρατε στο β. ερώτημα, συναντώνται στο 
μακρομόριο αυτό; Με ποιους διαφορετικούς τρόπους μπορούν οι δεσμοί αυτοί να καταστραφούν; 
Ποια μπορεί να είναι η συνέπεια της καταστροφής τους στη λειτουργικότητα του μορίου; (6μ) 
 

ΘΕΜΑ Δ: 
 

Σε τέσσερα κύτταρα συνέβησαν οι εξής υποθετικές μεταβολές. Στο κύτταρο Α τα  
λυσοσώματα απελευθέρωσαν στο κυτταρόπλασμα τα ένζυμά τους, στο κύτταρο Β  η 
πλασματική μεμβράνη στερεοποιήθηκε, στο κύτταρο Γ έσπασαν οι δεσμοί Υδρογόνου στο μόριο 
του DNA και στο κύτταρο έσπασαν οι δεσμοί που αναπτύσσονται μεταξύ των  
πλαγίων ομάδων των πρωτεϊνών που βρίσκονται στα υπεροξειδιοσώματα. Να απαντήσετε στις 
ερωτήσεις: 
Ι. Ποιες συνέπειες έχει κάθε μια από τις μεταβολές που συνέβησαν στα κύτταρα Α και Β; (12μ)  
 

ΙΙ. Ποια συνέπεια έχει στο μόριο του DNA του κυττάρου Γ η θραύση των δεσμών Υδρογόνου;  
Θα μπορούν πλέον τα υπεροξειδιοσώματα του κυττάρου να μετατρέπουν το υπεροξείδιο του 
υδρογόνου σε οξυγόνο και νερό; Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας. (13μ) 
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ΓΗ_Β_ΒΙΟ_0_14419 – Β22  (ΚΕΦ. 1, 2) 
 

ΘΕΜΑ Β: 
 

ΙΙ. Στην ομάδα των λιπιδίων κατατάσσουμε μια ετερογενή ποικιλία ενώσεων, των οποίων 
κοινό χαρακτηριστικό είναι ότι δεν διαλύονται στο νερό. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις: 
α) Ποιες είναι οι σημαντικότερες κατηγορίες λιπιδίων που υπάρχουν στα κύτταρα; (3μ) 
β) Ποια από τις κατηγορίες του α. ερωτήματος αποτελούν τα βασικά συστατικά της 
πλασματικής μεμβράνης; Πώς συμπεριφέρονται τα λιπίδια αυτά όταν τοποθετηθούν σε νερό; 
Ποια είναι η σημασία της συμπεριφοράς που περιγράψατε στη δημιουργία των μεμβρανών 
του κυττάρου; (6μ) 
γ) Ποια από τις κατηγορίες των λιπιδίων του α. ερωτήματος λειτουργούν ως αποθήκες 
ενέργειας; Ποιο λιπίδιο που αποτελεί συστατικό των μεμβρανών και συμβάλλει στη διατήρηση 
της ρευστότητάς τους; Για ποιο λόγο είναι σημαντική η διατήρηση της ρευστότητας των 
μεμβρανών; (4μ) 
 

ΘΕΜΑ Δ: 
 

Στο ακόλουθο σχήμα παρουσιάζονται ένα ζωικό (Α) και ένα φυτικό κύτταρο (Β). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    Α                                                  Β 
Ι. Να εντοπίσετε και να ονομάσετε τρεις ομοιότητες και τρεις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ 
τους, θέτοντας κατάλληλες ενδείξεις στα δύο σχήματα. (12μ). 
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ΓΗ_Β_ΒΙΟ_0_14420 – Β23 
 

ΘΕΜΑ Β: 
 

Ι. Το μοντέλο που δεχόμαστε σήμερα για τη δομή και λειτουργία της πλασματικής 
μεμβράνης είναι αυτό του «ρευστού μωσαϊκού». Να απαντήσετε στις ερωτήσεις: 
α) Τι υποστηρίζει το μοντέλο του ρευστού μωσαϊκού για τη δομή της πλασματικής μεμβράνης;  
(6μ) 
β) Στη δομή της μεμβράνης, εκτός των κύριων ειδών χημικών μορίων που αναφέρατε στο α. 
ερώτημα συμμετέχουν και άλλα μόρια. Να ονομάσετε 2 ακόμη χημικά μόρια που υπάρχουν 
στην πλασματική μεμβράνη, από τα οποία το ένα να είναι γνωστό για τη συμβολή του στη 
διατήρηση της ρευστότητας της. Γιατί η διατήρηση της ρευστότητας των μεμβρανών είναι 
σημαντική για τη λειτουργία τους; (6μ) 
 

ΙΙ. Ουσίες μεγάλου μοριακού βάρους μεταφέρονται μέσω της πλασματικής μεμβράνης μέσα 
στο κύτταρο και έξω από αυτό με τη διαδικασία της ενδοκύττωσης και της εξωκύττωσης 
αντίστοιχα. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις: 
α) Να ονομάσετε δύο διαφορετικά κύτταρα στα οποία συμβαίνει ενδοκύττωση και να 
προσδιορίσετε σε καθένα από αυτά τη σημασία της. (4μ) 
β) Να περιγράψετε τα διαφορετικά στάδια της ενδοκύττωσης. (6μ) 
γ) Ποιος είναι ο βιολογικός ρόλος της εξωκύττωσης; (3μ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Τράπεζα Θεμάτων Βιολογίας Β' Λυκείου 2014-2015                                                                    Κεφάλαιο 2                                       

Πιτσιλαδής Βασίλης - Βιολόγος                                          16                                tza_pits@hotmail.com 
 

ΓΗ_Β_ΒΙΟ_0_14422 – Β25 
 

ΘΕΜΑ Β: 
 

ΙΙ. Στο σχήμα παρουσιάζεται ένας χλωροπλάστης. Να 
απαντήσετε στις ερωτήσεις: 
α) Πώς ονομάζεται καθεμία από τις δομές Α, Β, Γ, Δ; 
(4μ) 
β) Σε ποια ευρύτερη κατηγορία οργανιδίων ανήκει ο 
χλωροπλάστης; Ποια άλλα οργανίδια ανήκουν στην 
κατηγορία αυτή, που βρίσκονται, τι περιέχουν; (6μ) 
γ) Ποια χαρακτηριστικά του χλωροπλάστη του επιτρέπουν να έχει μια σχετική γενετική 
αυτοδυναμία, ως προς τον πυρήνα του κυττάρου; (3μ) 
 

ΘΕΜΑ Δ: 
 

Σε μια ιδιαίτερη κατηγορία επιθηλιακού ιστού υπάρχουν κύτταρα σε μορφή  
κύβου. Το κύτταρο Α στον ιστό αυτό έχει ακμή 10 μm, ενώ το κύτταρο Β έχει ακμή  

20 μm. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το εμβαδόν (επιφάνεια) του κύβου είναι 6Χα
2
,  

ενώ ο όγκος του είναι α
3
: 

Ι) Να συμπληρώσετε τον πίνακα: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ποιο από τα δύο κύτταρα έχει ευνοϊκότερη σχέση επιφάνειας-όγκου για την  
κάλυψη των μεταβολικών αναγκών του; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (12μ) 
 

ΙΙ) Προκειμένου τα κύτταρα να διατηρούν μια ευνοϊκή σχέση επιφάνειας-όγκου,  
αλλά και για να καλύψουν διάφορες ανάγκες του οργανισμού, είναι υποχρεωμένα  
να διαιρούνται. Κατά τη διαίρεση τους αυτή μοιράζουν τα μιτοχόνδρια του αρχικού  
κυττάρου στα δύο θυγατρικά τους κύτταρα. Όμως τελικώς, καθένα από τα κύτταρα  
αυτά, συνήθως αποκτά κατά την ανάπτυξή του περισσότερο μιτοχόνδρια, απ’ όσα  
αρχικά έλαβε από το μητρικό κύτταρο. Αξιοποιώντας τις γνώσεις σας από τα  
χαρακτηριστικά των μιτοχονδρίων και τη σχέση αυτών των οργανιδίων με το  
κύτταρο, να παραθέσετε μια εξήγηση για το πώς συμβαίνει αυτό. (13μ) 
 
 

ΓΗ_Β_ΒΙΟ_0_14423 – Β26  (ΚΕΦ. 1, 2) 
 

ΘΕΜΑ Β: 
 

Ι. Οι πολυσακχαρίτες αποτελούν μια πολύ διαδεδομένη ομάδα μακρομορίων στα ζωικά και 
φυτικά κύτταρα. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις: 
α) Ποιοι είναι οι κύριοι πολυσακχαρίτες και ποιο είναι το κοινό δομικό τους μονομερές; (4μ) 
β) Ποιος από τους κύριους πολυσακχαρίτες βρίσκεται στο εξωτερικό περίβλημα των φυτικών 
κυττάρων; Πώς ονομάζεται το περίβλημα αυτό και ποιος είναι ο ρόλος του στη ζωή του  
φυτικού κυττάρου; (8μ) 

 Κύτταρο Α Κύτταρο Β 

Επιφάνεια  κυττάρου   

Όγκος  κυττάρου   

Σχέση επιφάνειας -όγκου  
(S/V) 
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ΓΗ_Β_ΒΙΟ_0_14424 – Β27  (ΚΕΦ. 1, 2) 
 

ΘΕΜΑ Β: 
 

Ι. Οι πολυσακχαρίτες και τα λίπη αποτελούν είτε δομικά είτε λειτουργικά συστατικά των 
κυττάρων. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις: 
α) Ποιοι είναι οι κύριοι πολυσακχαρίτες και ποιο είναι το κοινό δομικό τους χαρακτηριστικό; 
(4μ) 
β) Ποια κυτταρική δομή των φυτικών κυττάρων συμβάλλει στην σκελετική υποστήριξη των 
φυτών; Ποιος είναι ο κύριος πολυσακχαρίτης που την αποτελεί; (2μ). 
γ) Τα αποδημητικά πουλιά πριν το μεγάλο ταξίδι τους για το Νότο αποθηκεύουν στους ιστούς 
τους λίπος, αντί για πολυσακχαρίτες. Γιατί αυτή η ιδιότητα του μεταβολισμού τους είναι πολύ 
χρήσιμη στο μεγάλο ταξίδι που θα κάνουν; (6μ) 
 

II. Μεταξύ των κυστιδίων που υπάρχουν στα ευκαρυωτικά κύτταρα περιλαμβάνονται τα 
κενοτόπια. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις: 
α) Ποια είδη χημικών μορίων αποτελούν τη μεμβράνη που περιβάλλει τα κενοτόπια; Να 
περιγράψετε συνοπτικά, πώς είναι διαταγμένα τα μόρια αυτά στη μεμβράνη των κενοτοπίων. 
(4μ) 
β) Να περιγράψετε τη διαδικασία της ενδοκύττωσης και να προσδιορίσετε τον τρόπο με τον 
οποίο συμβάλλουν τα κενοτόπια στη διαδικασία της ενδοκυτταρικής πέψης. (5μ) 
γ) Πώς ονομάζονται τα κενοτόπια των φυτικών κυττάρων; Ποιες είναι οι διαφορετικές χημικές 
ουσίες που αποθηκεύουν; (4μ) 
 
 

ΓΗ_Β_ΒΙΟ_0_14425 – Β28 
 

ΘΕΜΑ Β: 
 

ΙΙ. Δύο από τα χαρακτηριστικά του πυρήνα είναι η ύπαρξη πυρηνίσκου και η οριοθέτησή  
του από το κυτταρόπλασμα μέσω του πυρηνικού φακέλου. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις: 
α) Με ποια μορφή γίνεται αντιληπτός ο πυρηνίσκος από το μικροσκόπιο; Από τι αποτελείται 
αυτός; Ποια είναι η σχέση του πυρηνίσκου με τα ριβοσώματα; (6μ) 
β) Ποια είναι η δομή του πυρηνικού φακέλου; Πώς η δομή αυτή επιτρέπει στο κύτταρο να 
ελέγχει  το  είδος  των  ουσιών  που  ανταλλάσσονται  μεταξύ  του  πυρήνα  και  του 
κυτταροπλάσματος; Να ονομάσετε ένα μακρομόριο που πρέπει υποχρεωτικά να διασχίζει τον 
πυρηνικό φάκελο προκειμένου το γενετικό υλικό να κατευθύνει την παραγωγή των πρωτεϊνών. 
(7μ) 
 
 

ΓΗ_Β_ΒΙΟ_0_14427 – Β30 
 

ΘΕΜΑ  Δ: 
 

ΙΙ. Αν τοποθετήσουμε όλα τα συστατικά ενός κυττάρου και στη σωστή ποσότητα σε ένα 
δοκιμαστικό σωλήνα, το διάλυμα θα εκδηλώσει το φαινόμενο της ζωής; Να αιτιολογήσετε 
την απάντησή σας. (13μ) 
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ΓΗ_Β_ΒΙΟ_0_14428 – Β31 
 

ΘΕΜΑ Δ: 
 

Στην εικόνα παρουσιάζονται 3 φυτικά κύτταρα 
τα Α, Β και Γ. Το ένα από αυτά τοποθετήθηκε σε 
ένα πολύ πυκνό διάλυμα αλατιού το άλλο σε 
αποσταγμένο νερό και το τρίτο σε ένα διάλυμα 
που είναι το ίδιο πυκνό με το κυτταρόπλασμα 
του κυττάρου. Με βάση τις πληροφορίες  που  
σας  παρέχει η  εικόνα να απαντήσετε στις ερωτήσεις:  
 

Ι. Να αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους τα κύτταρα είναι υποχρεωμένα να 
πραγματοποιούν ανταλλαγές μέσω της μεμβράνης τους με το περιβάλλον. Πώς χαρακτηρίζεται 
η μετακίνηση του νερού μέσω μιας μεμβράνης που είναι ημιπερατή; Για ποιο λόγο στις 
μεμβράνες αυτές μετακινείται το νερό και όχι η διαλυμένη ουσία; (12μ)  
 

ΙΙ. Ποιο από τα κύτταρα Α, Β και Γ έχει τοποθετηθεί στο πυκνό διάλυμα αλατιού, ποιο στο 
αποσταγμένο νερό, ποιο στο διάλυμα που είναι το ίδιο πυκνό με το κυτταρόπλασμα του 
κυττάρου; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (13μ) 
 
 

ΓΗ_Β_ΒΙΟ_0_14429 – Β32 
 

ΘΕΜΑ Β: 
 

Ι. Η πλασματική μεμβράνη δεν είναι απλώς ένα σύνορο ανάμεσα στο κύτταρο και το 
εξωκυττάριο περιβάλλον, αλλά είναι υπεύθυνη για μια σειρά λειτουργιών. Να απαντήσετε 
στις ερωτήσεις: 
α) Ποιες είναι οι κυτταρικές λειτουργίες για τις οποίες είναι υπεύθυνη η πλασματική  
μεμβράνη; (4μ) 
β) Ποιες είναι οι δύο κατηγορίες μακρομορίων που συμμετέχουν στη δομή της πλασματικής 
μεμβράνης; Ποια από αυτά εκτός από δομικό ρόλο έχουν και λειτουργικό; (3μ) 
γ) Σε ποια μέρη του κυττάρου παράγονται τα μόρια αυτά; Να περιγράψετε την πορεία που 
ακολουθούν μέσα στο κύτταρο από την σύνθεσή τους μέχρι να αποτελέσουν μόρια της 
πλασματικής μεμβράνης. (5μ) 
 

ΙΙ. Το κυτταρόπλασμα των ευκαρυωτικών κυττάρων δεν αποτελεί μια άμορφη μάζα,  
μέσα στην οποία αιωρούνται τα οργανίδια. Αντιθέτως, όπως αποκαλύφθηκε χάρη στο  
ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, διασχίζεται από ένα πλέγμα ινιδίων που το οργανώνει  
εσωτερικά. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις: 
α) Πώς ονομάζεται το πολύμορφο πλέγμα ινιδίων που βρίσκεται στο κυτταρόπλασμα των 
ευκαρυωτικών κυττάρων; Από ποια επιμέρους ινίδια αποτελείται; (4μ) 
β) Ποια είναι η σημασία των ινιδίων του α. ερωτήματος στη μορφή που έχει το κύτταρο και  
στις εκάστοτε θέσεις των οργανιδίων; (4μ) 
γ) Ποιο από τα ινίδια του α. ερωτήματος παίρνει μέρος στο σχηματισμό μιας δομής που 
υπάρχει στο ζωικό κύτταρο, αλλά απουσιάζει από το φυτικό. Πώς ονομάζεται η δομή αυτή,  
από τι αποτελείται και σε ποια κυτταρική διαδικασία συμμετέχει; (5μ) 
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ΓΗ_Β_ΒΙΟ_0_14431 – Β33  (ΚΕΦ. 1, 2) 
 

ΘΕΜΑ Β: 
 

ΙΙ. Το DNA παρά το σπουδαίο βιολογικό ρόλο του, εντοπίζεται σε λιγότερες περιοχές του 
κυττάρου σε σχέση με το RNA. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις: 
α) Να ονομάσετε τα διαφορετικά οργανίδια των ευκαρυωτικών κυττάρων στα οποία υπάρχει 
DNA. (3μ) 
β) Ποια είναι τα διαφορετικά είδη RNA; (3μ) 
γ) Ποιο/α από τα είδη RNA που αναφέρατε στο προηγούμενο ερώτημα συναντάται/ώνται 
ελεύθερα στο κυτταρόπλασμα; Ποιο/α από αυτά συνδέεται με πρωτεΐνες, ώστε να  
συναποτελεί μαζί τους μια σημαντική κυτταρική δομή; Σε ποιο οργανίδιο του κυττάρου 
παράγεται το RNA αυτό και σε ποια συγκεκριμένη δομή του οργανιδίου αυτού; (7μ) 
 

ΘΕΜΑ Δ: 
 

Αν και τα διαφορετικά κύτταρα του οργανισμού μας διαθέτουν, γενικώς, τα ίδια είδη 
οργανιδίων, ο αριθμός και το μέγεθος των οργανιδίων ποικίλει από κύτταρο σε κύτταρο, 
ανάλογα με την εξειδίκευση του κυττάρου και τις λειτουργικές ανάγκες του. Να απαντήσετε 
στις ερωτήσεις: 
 

Ι. Ποιο είδος οργανιδίου αναμένετε να συναντάται σε μεγάλο αριθμό στα μυϊκά κύτταρα, ποιο 
στα κύτταρα που συμμετέχουν στην άμυνα του οργανισμού μας ως φαγοκύτταρα, ποιο στα 
ηπατικά κύτταρα; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (12μ) 
 

ΙΙ. Τα κύτταρα που εκκρίνουν πρωτεΐνες:  

 έχουν μεγάλο αριθμό από ένα συγκεκριμένο είδος κυτταρικών δομών και  

 έχουν ιδιαίτερα ανεπτυγμένα δύο είδη οργανιδίων.  
Ποιες μπορεί να είναι οι αναφερόμενες κυτταρικές δομές και ποια τα δύο είδη οργανιδίων;  
Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας. (13μ) 
 
 

ΓΗ_Β_ΒΙΟ_0_14432 – Β34  
 

ΘΕΜΑ Β: 
 

Ι. Η πλασματική μεμβράνη οριοθετεί το κύτταρο σε σχέση με το εξωτερικό του περιβάλλον 
και συμμετέχει σε πολλές λειτουργίες του. Μία από αυτές είναι να ελέγχει τις ουσίες που 
εισέρχονται ή εξέρχονται από το κύτταρο. 
α) Πώς χαρακτηρίζεται η ιδιότητα της μεμβράνης να επιτρέπει σε μερικές ουσίες να την 
διαπεράσουν και σε άλλες όχι; (2μ) 
β) Να ονομάσετε τους τρεις κύριους τύπους μεταφοράς ουσιών μέσω της μεμβράνης; (3μ) 
γ) Πώς ονομάζεται η διαδικασία με την οποία εισέρχονται στο εσωτερικό του κυττάρου ουσίες 
μεγάλου μοριακού βάρους. Να περιγράψετε τα στάδιά της. (7μ) 
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ΓΗ_Β_ΒΙΟ_0_14433 – Β35 
 

ΘΕΜΑ Β: 
 

Ι. Τα φυτικά κύτταρα διατηρούν τη μορφή τους χάρη σε ένα εξωτερικό περίβλημα και επίσης 
χάρη σε ένα εσωτερικό πλέγμα ινιδίων που διασχίζουν το κυτταρόπλασμά τους. Να 
απαντήσετε στις ερωτήσεις: 
α) Πώς ονομάζεται το εξωτερικό περίβλημα των φυτικών κυττάρων; Από τι αποτελείται; Να 
εξηγήσετε το ρόλο του στη διατήρηση της ακεραιότητας του φυτικού κυττάρου, όταν το 
κύτταρο βρίσκεται σε υποτονικό περιβάλλον. (6μ) 
β) Πώς ονομάζεται το εσωτερικό πλέγμα ινιδίων που διασχίζει το κυτταρόπλασμα; Από ποια 
είδη ινιδίων αποτελείται; Ποια είναι η σημασία του πλέγματος αυτού ως προς τη θέση που 
καταλαμβάνουν τα οργανίδια του φυτικού κυττάρου; (6μ) 
 

ΙΙ. Να περιγράψετε τις λειτουργικές σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα: 
α) Στα λυσοσώματα και την πλασματική μεμβράνη. (4μ) 
β) Στο σύμπλεγμα Golgi και το Ενδοπλασματικό δίκτυο (5μ) 
γ) Στα ριβοσώματα και στο Αδρό Ενδοπλασματικό δίκτυο. (4μ) 
 

ΘΕΜΑ  Δ: 
 

Σε ένα κύτταρο του παγκρέατος που εκκρίνει την πρωτεϊνική ορμόνη ινσουλίνη, 
χορηγήθηκε ραδιενεργός Ουρακίλη και ένα ραδιενεργό μόριο αμινοξέος (το οποίο μετέχει 
στην πρωτοταγή δομή της ινσουλίνης), προκειμένου να ιχνηθετηθεί η πορεία τους στο 
εσωτερικού του κυττάρου. Για την πορεία που ακολούθησαν τα ραδιενεργά μόρια 
προτάθηκαν τα εξής διαφορετικά ενδεχόμενα: 

Πορείες Περιοχές του κυττάρου 

Α 
Κυτταρικό 
Τοίχωμα 

→ 
Πλασματική 
Μεμβράνη 

→ 
Πυρηνικός 
φάκελος 

→ Χλωροπλάστης 

Β Πυρηνίσκος → 
Πυρηνικός 
φάκελος 

→ Κυτταρόπλασμα → Ριβόσωμα 

Γ Ριβόσωμα → 
Αδρό 

ενδοπλασματικό 
δίκτυο 

→ 
Σύμπλεγμα  

Golgi 
→ 

Πλασματική 
Μεμβράνη 

Δ 
Ελεύθερο 
Ριβόσωμα 

→ Κυτταρόπλασμα → 
Πλασματική 
Μεμβράνη 

→ Πυρηνίσκος 

Να απαντήσετε στις ερωτήσεις: 
 

Ι. Ποια από τις προτεινόμενες πορείες είναι αυτή που ακολούθησε η ραδιενεργός Ουρακίλη; 
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (12μ) 
 

ΙΙ. Ποια από τις προτεινόμενες πορείες είναι αυτή που ακολούθησε το ραδιενεργό αμινοξύ; Να 
αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (13μ) 
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ΓΗ_Β_ΒΙΟ_0_14434 – Β36  
 

ΘΕΜΑ Β: 
 

ΙΙ. Οι ουσίες που έχουν μικρό μοριακό βάρος, γενικά, μπορούν εύκολα να διαπερνούν τους 
πόρους της πλασματικής μεμβράνης χάρη στη διάχυση. Αυτό όμως δεν συμβαίνει για τις 
ουσίες που έχουν μεγάλο μοριακό βάρος. 
α) Να ονομάσετε και να περιγράψετε τον μηχανισμό με τον οποίο το κύτταρο εισάγει ουσίες 
μεγάλου μοριακού βάρους και σωματίδια τροφής στο εσωτερικό του. (7μ) 
β) Να ονομάσετε και να περιγράψετε τον μηχανισμό με τον οποίο το κύτταρο εξάγει ουσίες με 
μεγάλο μοριακό βάρος στο περιβάλλον του. Ποια είδη ουσιών ή σωματιδίων εξάγονται με τον 
μηχανισμό αυτόν; (6μ) 
 
 

ΓΗ_Β_ΒΙΟ_0_14435 – Β37  
 

ΘΕΜΑ Β: 
 

Ι. Η πλασματική μεμβράνη εκτός από το ένα σύνορο ανάμεσα στο κύτταρο και το 
εξωκυττάριο περιβάλλον, είναι υπεύθυνη για μια σειρά λειτουργιών. Να απαντήσετε στις 
ερωτήσεις: 
α) Ποιες είναι οι λειτουργίες για τις οποίες είναι υπεύθυνη η πλασματική μεμβράνη; (4μ) 
β) Ποια μόρια παίρνουν μέρος στην κατασκευή της; Ποια από αυτά είναι κυρίως υπεύθυνα για 
τις λειτουργίες που αναφέρατε στο α. ερώτημα. (4μ) 
γ) Πού παράγονται τα μόρια αυτά; Να περιγράψετε τη διαδρομή που ακολουθούν μέχρι να 
γίνουν τμήμα της πλασματικής μεμβράνης. (4μ) 
 

ΙΙ. Το κυτταρόπλασμα των ευκαρυωτικών κυττάρων δεν αποτελεί μια άμορφη μάζα, μέσα 
στην οποία αιωρούνται τα οργανίδια. Αντίθετα διασχίζεται από ένα πλέγμα ινιδίων που το 
οργανώνει εσωτερικά. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις: 
α) Πώς ονομάζεται το σύνολο των ινιδίων που βρίσκονται στο εσωτερικό του κυττάρου; Από 
ποια επιμέρους ινίδια αποτελείται; (4μ) 
β) Ποια είναι η σημασία των ινιδίων του α. ερωτήματος στη μορφή που έχει το κύτταρο και 
στις εκάστοτε θέσεις των οργανιδίων; (4μ) 
γ) Ποιο από τα ινίδια του α. ερωτήματος παίρνει μέρος στο σχηματισμό μιας δομής που 
υπάρχει στο ζωικό κύτταρο, αλλά απουσιάζει από το φυτικό. Πώς ονομάζεται η δομή αυτή, 
από τι αποτελείται και σε ποια κυτταρική διαδικασία συμμετέχει; (5μ) 
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ΓΗ_Β_ΒΙΟ_0_14436 – Β38 
 

ΘΕΜΑ Β: 
 

Ι. Ουσία που παράγεται στο εσωτερικό ενός θυλακοειδούς ενός χλωροπλάστη φυτικού 
κυττάρου μετακινείται στο εσωτερικό του μιτοχονδρίου ενός γειτονικού κυττάρου. 
α) Να προσδιορίσετε από πόσες και από ποιες στοιχειώδεις μεμβράνες πέρασε η 
συγκεκριμένη ουσία. (6μ) 
β) Σε ποια βασική λειτουργία συμμετέχουν οι χλωροπλάστες; Να ονομάσετε τα άλλα είδη 
πλαστιδίων που έχουν τα φυτικά κύτταρα, πέραν των χλωροπλαστών, και να αναφέρετε το 
ρόλο τους. (6μ) 
 

ΙΙ. Ο πυρήνας του κυττάρου είναι το πιο ευδιάκριτο οργανίδιο των ευκαρυωτικών κυττάρων 
και χαρακτηρίζεται ως το «κέντρο ελέγχου» του κυττάρου. 
α) Να περιγράψετε τη δομή του πυρήνα του κυττάρου. (6μ) 
β) Για ποιους λόγους ο πυρήνας χαρακτηρίζεται ως το «κέντρο ελέγχου» του κυττάρου; (4μ) 
γ) Τα ερυθρά αιμοσφαίρια κατά την ανάπτυξή τους χάνουν τον πυρήνα τους. Ποιες είναι οι 
συνέπειες αυτού του γεγονότος στη ζωή ενός ερυθρού αιμοσφαιρίου; (3μ) 
 
 

ΓΗ_Β_ΒΙΟ_0_14437 – Β39 
 

ΘΕΜΑ Β: 
 

Ι. Oι μεμβράνες των κυττάρων στην πλειονότητά τους αποτελούν στοιχειώδεις μεμβράνες. 
α) Τι εννοούμε με τον όρο: στοιχειώδης μεμβράνη; (4μ) 
β) Να αναφέρετε 3 οργανίδια του κυττάρου που περιβάλλονται από διπλή στοιχειώδη 
μεμβράνη και ένα που περιβάλλεται από απλή στοιχειώδη μεμβράνη. (4μ) 
γ) Να αναφέρετε δύο είδη σύνθετων μορίων που υπάρχουν στην πλασματική μεμβράνη. Από 
ποια επιμέρους μόρια δημιουργούνται αυτά τα σύνθετα μόρια; (4μ) 
 

ΘΕΜΑ Δ: 
 

Μεταξύ των μεθόδων συντήρησης των τροφίμων, δηλαδή της αποφυγής της αλλοίωσής τους 
από μικροοργανισμούς, περιλαμβάνονται: 

 Η παστερίωση (θέρμανση στους 70 περίπου βαθμούς Κελσίου),  

 το αλάτισμα,  

 η τοποθέτησή τους μέσα σε διάλυμα οξικού οξέος (το κοινό ξύδι) και  

 η ψύξη.  
 

Ι. Ποια/ες από τις μεθόδους αυτές δημιουργεί/ούν προβλήματα στη λειτουργικότητα των 
πρωτεϊνών των μικροοργανισμών; Για ποιο λόγο η/οι συγκεκριμένη/ες μέθοδος/οι μπορούν να 
προκαλέσουν τα προβλήματα αυτά; (12μ)  
 

ΙΙ. Ποια/ες από τις μεθόδους: α) μπορεί να προκαλέσει τους μικροοργανισμούς αφυδάτωση; β) 
μπορεί να δυσχεράνει ή και να αναστείλει τη λειτουργία της πλασματικής μεμβράνης των 
μικροοργανισμών; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (13μ) 
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ΓΗ_Β_ΒΙΟ_0_14438 – Β40 
 

ΘΕΜΑ  Δ: 
 

Ένα κύτταρο προσέλαβε με φαγοκυττάρωση έναν ιό: (1) στην χημική σύσταση του οποίου 
μετέχει ένα μόριο νουκλεϊκού οξέος, πρωτεΐνες και λιπίδια. Ο ιός αφού εγκλωβίστηκε: (2) σε 
ένα πεπτικό κενοτόπιο, το οποίο συνενώθηκε με ένα λυσόσωμα, υπέστη την επίδραση 
ενζύμων: (3), ώστε, μεταξύ άλλων, να προκύψουν μονομερή που χρησιμοποιήθηκαν 
αργότερα στη σύνθεση μιας πρωτεΐνης του πυρηνικού φακέλου (4). Να απαντήσετε στις 
ερωτήσεις: 
 

Ι. Πώς χαρακτηρίζονται τα ένζυμα που συμμετείχαν στη 
διάσπαση των μακρομορίων του ιού σε μονομερή; Πώς 
ονομάζεται ο γενικός χημικός μηχανισμός με τον οποίο 
γίνεται η διάσπαση ενός πολυμερούς σε μονομερή. Να 
παραθέσετε  μια  σχηματική  αναπαράστασή  του 
μηχανισμού  αυτού  και  να  εξηγήσετε  αν  κατά  τη 
διάσπαση  των  πολυμερών  παράγονται  ή 
χρησιμοποιούνται  μόρια  νερού.  (12μ) 
 

ΙΙ. Σε ποια κυτταρική δομή αξιοποιήθηκαν τα μονομερή που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνθεση 
της πρωτεΐνης του πυρηνικού φακέλου; Η κυτταρική δομή που παρήγαγε την πρωτεΐνη του 
πυρηνικού φακέλου, πιθανότατα εντοπίζεται ελεύθερη στο κυτταρόπλασμα ή όχι. Να 
αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (13μ) 
 
 

ΓΗ_Β_ΒΙΟ_0_14905 – Β41 
 

ΘΕΜΑ Δ: 
 

II. Τα αντισώματα εκκρίνονται από τα Β λεμφοκύτταρα στο αίμα και τη λέμφο, με στόχο να 
συνδεθούν με το μικρόβιο για το οποίο παράχθηκαν, προκειμένου να το εξουδετερώσουν. 
Να περιγράψετε τη διαδρομή που θα ακολουθήσουν οι πολυπεπτιδικές αλυσίδες ενός 
αντισώματος, από τη στιγμή της παραγωγής τους έως τη στιγμή που θα εκκριθούν ως έτοιμο 
αντίσωμα από το κύτταρο. Στη διαδρομή να συμπεριλάβετε όλες τις κυτταρικές δομές και τα 
κυτταρικά οργανίδια που συμμετέχουν στην συγκεκριμένη διαδικασία. (13μ) 
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ΓΗ_Β_ΒΙΟ_0_14907 – Β42  (ΚΕΦ. 1, 2) 
 

ΘΕΜΑ Β: 
 

Ι. Στο εσωτερικό του ευκαρυωτικού κυττάρου υπάρχει μια σειρά μεμβρανωδών οργανιδίων 
τα οποία συνδέονται μεταξύ τους αποτελώντας ένα ενιαίο δομικά και λειτουργικά σύστημα. 
Να απαντήσετε στις ερωτήσεις: 
α) Πώς ονομάζεται το σύστημα αυτό; Από ποια οργανίδια αποτελείται; (6μ) 
β) Πώς ονομάζεται το οργανίδιο του συστήματος αυτού που είναι επιφορτισμένο με την 
αποτοξίνωση του οργανισμού μας από το οινόπνευμα; Ποιόν άλλο βιολογικό ρόλο έχει το 
οργανίδιο αυτό στη ζωή του κυττάρου; (2μ) 
γ) Πώς ονομάζεται το οργανίδιο του συστήματος στο οποίο γίνεται «πακετάρισμα» των 
πρωτεϊνών πριν από την εξαγωγή τους από το κύτταρο; Ποια είναι η μορφή του οργανιδίου 
αυτού, από τι είδους μεμβράνη αποτελείται; (4μ) 
 

ΙΙ. Οι υδατάνθρακες αποτελούν μια πολύμορφη κατηγορία χημικών ενώσεων με ποικίλους 
βιολογικούς ρόλους. 
α) Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται οι υδατάνθρακες; Να παραθέσετε από ένα συγκεκριμένο 
παράδειγμα για κάθε κατηγορία. (6μ) 
β) Να ονομάσετε τους υδατάνθρακες που, ενώ συναντώνται σε βιολογικά πολυμερή δεν είναι 
μονομερή τους. Σε ποιο είδος πολυμερούς συναντούμε τον καθένα από αυτούς; (4μ) 
γ) Οι υδατάνθρακες μπορούν να συνδεθούν με διάφορα είδη μακρομορίων, ώστε να 
αποτελέσουν μαζί τους συνθετότερα μόρια. Να ονομάσετε δύο κατηγορίες τέτοιων σύνθετων 
μορίων και να προσδιορίστε την περιοχή του κυττάρου στην οποία εντοπίζονται. (3μ) 
 

ΘΕΜΑ Δ: 
 

Τοποθετούμε το κύτταρο Α σε ένα υδατικό 
διάλυμα που περιέχει την χρωστική Χ και το 
κύτταρο Β, που έχει στο εσωτερικό του μεγάλη 
συγκέντρωση της χρωστικής Υ, σε ένα δοχείο με 
απεσταγμένο νερό. 
Μετά από λίγο διαπιστώνουμε ότι οι 
συγκεντρώσεις της χρωστικής Χ, μέσα και έξω 
από το κύτταρο Α έχουν εξισωθεί και ότι δεν 
αλλάζουν όσος χρόνος και αν περάσει. Αντίθετα 
το κύτταρο Β διογκώνεται, ενώ το νερό εντός του οποίου βρίσκεται δεν χρωματίζεται. Να 
απαντήσετε στις ερωτήσεις: 
 

Ι. Ποιος είναι ο πιθανός τρόπος μεταφοράς της χρωστικής στο κύτταρο Α; Να αιτιολογήσετε 
την απάντησή σας. (12μ) 
 

ΙΙ. Ποιος τρόπος μεταφοράς ευθύνεται για τη διόγκωση του κυττάρου Β; Για ποιο λόγο η 
διόγκωση του κυττάρου δεν ακολουθήθηκε από διάρρηξή του; Να αιτιολογήσετε τις 
απαντήσεις σας. (13μ) 
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ΓΗ_Β_ΒΙΟ_0_14908 – Β43 ,  ΓΗ_Β_ΒΙΟ_0_14909 – Β44 (ΚΕΦ. 1, 2) 
 

ΘΕΜΑ Β: 
 

Ι. Οι πολυσακχαρίτες αποτελούν μια πολύ διαδεδομένη ομάδα μακρομορίων στα ζωικά και 
φυτικά κύτταρα. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις: 
α) Ποιοι είναι οι κύριοι πολυσακχαρίτες και ποιο είναι το κοινό δομικό τους μονομερές; (4μ) 
β) Ποιος από τους πολυσακχαρίτες του α. ερωτήματος αποτελεί αποθηκευτική ουσία για τους 
φυτικούς οργανισμούς, ποιος αποτελεί αποθηκευτική ουσία για τους ζωικούς οργανισμούς; (2μ). 
γ) Ποιος από τους πολυσακχαρίτες του α. ερωτήματος αποτελεί δομικό συστατικό του φυτικού 
κυττάρου; Σε ποια κυτταρική δομή του φυτικού κυττάρου εντοπίζεται; Ποιος είναι ο βιολογικός 
ρόλος της δομής αυτής; (6μ) 
 
 

ΓΗ_Β_ΒΙΟ_0_14908 – Β43 
 

ΘΕΜΑ Δ: 
 

Μεταξύ των ιδιοτήτων των καρκινικών κυττάρων είναι η απώλεια του ελέγχου του 
πολλαπλασιασμού τους. Αυτό οδηγεί σε ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό και συνεπώς στη 
δημιουργία όγκων. Μεταξύ των ουσιών που έχουν χρησιμοποιηθεί ως αντικαρκινικά φάρμακα, 
περιλαμβάνεται η βινβλαστίνη η οποία αναστέλλει τη δημιουργία των μικροσωληνίσκων. Να 
απαντήσετε στις ερωτήσεις: 
 

Ι. Τι είναι οι μικροσωληνίσκοι; Πώς ονομάζεται το πλέγμα το οποίο συγκροτούν οι 
μικροσωληνίσκοι, μαζί με άλλες δομές, στο εσωτερικό του κυττάρου; Ποια είναι η σημασία του 
πλέγματος αυτού; (12μ) 
 

ΙΙ. Ποια είναι η σημασία των μικροσωληνίσκων στη διεξαγωγή της μίτωσης; Να διατυπώσετε μια 
υπόθεση για το πώς η αναστολή της δημιουργίας των μικροσωληνίσκων στα καρκινικά κύτταρα, 
μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση του καρκίνου. (13μ) 
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ΓΗ_Β_ΒΙΟ_0_14910 – Β45 
 

ΘΕΜΑ Β: 
 

Ι. Μεταξύ των λειτουργιών που επιτελούν οι διάφοροι τύποι ευκαρυωτικών κυττάρων 
περιλαμβάνονται: 

 Η πέψη σωματιδίων τροφής.  

 Η τροποποίηση πρωτεϊνών μετά την παραγωγή τους.  

 Η εξουδετέρωση τοξικών ουσιών.  
α) Να ονομάσετε δύο τουλάχιστον οργανίδια ή κυτταρικές δομές που συμμετέχουν με 
οποιονδήποτε τρόπο σε κάθε μια από τις αναφερόμενες λειτουργίες. (6μ) 
β) Τι είναι το ενδομεμβρανικό σύστημα; Ποια από τα οργανίδια που συμπεριλάβατε στην 
προηγούμενη απάντησή σας αποτελούν τμήμα του; (6μ) 
 

ΙΙ. Τα φυτικά κύτταρα οριοθετούνται από το περιβάλλον τους χάρη στην πλασματική μεμβράνη 
και το κυτταρικό τοίχωμά τους. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις: 
α) Ποιο είναι το κύριο είδος μακρομορίων που συμμετέχει στην κατασκευή καθεμιάς από τις δύο 
δομές; (3μ) 
β) Να ονομάσετε δύο λειτουργίες για τις οποίες είναι υπεύθυνη η πλασματική μεμβράνη. (4μ) 
γ) Ποια είναι η σημασία του κυτταρικού τοιχώματος για τα φυτικά κύτταρα και τους φυτικούς 
οργανισμούς γενικότερα; (6μ) 
 

ΘΕΜΑ Δ: 
 

Tα τρία δοχεία της εικόνας (Α, Β, Γ) παρουσιάζουν 
ερυθρά αιμοσφαίρια που έχουν τοποθετηθεί μέσα 
σε 3 διαφορετικά υδατικά διαλύματα το καθένα: 
 •  Στο δοχείο Α τα ερυθρά αιμοσφαίρια  
 διατηρούν το κανονικό σχήμα και  
 μέγεθός τους.  
 •  Στο δοχείο Β τα ερυθρά αιμοσφαίρια έχουν  
 συρρικνωθεί, ενώ  
 •  Στο δοχείο Γ τα ερυθρά αιμοσφαίρια έχουν διογκωθεί. Mε βάση τις πληροφορίες  
     αυτές να απαντήσετε στις ερωτήσεις:  
 

Ι. Σε ποιο από τα διαλύματα η συγκέντρωση των ιόντων είναι μεγαλύτερη, μικρότερη ή ίση με την 
συγκέντρωση των ιόντων στο εσωτερικό του κυττάρου; Τι πρόκειται να συμβεί στα ερυθρά  
αιμοσφαίρια του δοχείου Γ, αν συνεχίσει να δρα η αιτία που προκάλεσε τη διόγκωσή τους; Να 
αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (12μ) 
 

ΙΙ. Στους ασθενείς που δεν είναι σε θέση να προσλάβουν νερό, χορηγείται ενδοφλέβια 
φυσιολογικός ορός, ένα δηλαδή υδατικό διάλυμα NaCl, που ενυδατώνει τον οργανισμό τους και 
του παρέχει τα απαραίτητα ιόντα Na και Cl. Αν η συγκέντρωση του NaCl, στο εσωτερικό των 
ερυθρών αιμοσφαιρίων είναι 0,90 w/v, ποια πιστεύετε πως πρέπει να είναι η συγκέντρωση του 
ίδιου άλατος στον ορό ο οποίος χορηγείται ενδοφλέβια στους ασθενείς; Να αιτιολογήσετε την 
απάντησή σας λαμβάνοντας υπόψη ότι η φυσιολογική λειτουργία του αίματος, μεταξύ άλλων, 
προϋποθέτει τη διατήρηση της αιμοσφαιρίνης στο εσωτερικό των ερυθρών αιμοσφαιρίων. (13μ) 
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ΓΗ_Β_ΒΙΟ_0_16213 – Β46 
 

ΘΕΜΑ Δ: 
 

ΙΙ. Να τοποθετήσετε το σύμβολο + σε όποιο κελί θεωρείτε ότι υπάρχει αντιστοιχία, ανάμεσα 
στους όρους της οριζόντιας σειράς και των κατακόρυφων στηλών. (13μ) 

 
 

ΓΗ_Β_ΒΙΟ_0_16214 – Β47 
 

ΘΕΜΑ Β: 
 

Ι. Ανάμεσα στα ποικίλα οργανίδια και τις κυτταρικές δομές αναπτύσσεται ένας μεγάλος αριθμός 
λειτουργικών σχέσεων, στο πλαίσιο συγκεκριμένων κυτταρικών διαδικασιών. Να προσδιορίσετε 
τη λειτουργική σχέση που υπάρχει: 
α) Ανάμεσα στον πυρηνίσκο και τα ριβοσώματα. (4μ) 
β) Ανάμεσα στα ριβοσώματα και στο ενδοπλασματικό δίκτυο. 4μ)  
γ) Ανάμεσα στα λυσοσώματα και στα πεπτικά κενοτόπια. (4μ) 
 
 

ΓΗ_Β_ΒΙΟ_0_16215 – Β48  (ΚΕΦ. 1, 2) 
 

ΘΕΜΑ Β: 
 

Ι. Tα λυσοσώματα και τα υπεροξειδιοσώματα μοιράζονται μερικές δομικές ομοιότητες, 
παρουσιάζουν όμως και λειτουργικές διαφορές, ενώ αποτελούν τμήματα ενός ενιαίου δομικά 
και λειτουργικά συστήματος. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις: 
α) Ποιο είναι το ενιαίο σύστημα στο οποίο μετέχουν τα δύο οργανίδια; Ποια άλλα οργανίδια είναι 
μέρος του συστήματος αυτού; (4μ) 
β) Να προσδιορίσετε τις δομικές ομοιότητες μεταξύ των δύο παραπάνω οργανιδίων. (4μ) 
γ) Να προσδιορίσετε τις λειτουργικές διαφορές μεταξύ των δύο αυτών οργανιδίων. (4μ) 
 

ΙΙ. Τα ριβοσώματα αποτελούν τις κυτταρικές δομές στις οποίες γίνεται η σύνθεση των 
πολυπεπτιδικών αλυσίδων. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις: 
α) Από ποιες χημικές ενώσεις αποτελούνται τα ριβοσώματα; Σε ποια κυτταρική δομή  
παράγεται κάθε μια από αυτές; (4μ) 
β) Πού υπάρχουν ριβοσώματα στο ευκαρυωτικό κύτταρο; (6μ) 
γ) Οι πολυπεπτιδικές αλυσίδες που παράγονται από τα ριβοσώματα συχνά χρειάζεται να 
υποστούν επιμέρους τροποποιήσεις, προκειμένου να γίνουν λειτουργικές πρωτεΐνες. Να 
παραθέσετε ένα τέτοιο παράδειγμα τροποποίησης και να ονομάσετε τα οργανίδια του κυττάρου 
που συμμετέχουν σε αυτές. (3μ) 

 
Κύτταρο 

ρίζας 
γερανιού 

Φύλλο 
γερανιού 

Ώριμο 
Ερυθρό 

αιμοσφαίριο 

Μυϊκό 
κύτταρο 

Εκκριτικό 
κύτταρο 

 

       

Πυρήνας      
 

       

Χλωροπλάστης      
 

       

Άφθονα  μιτοχόνδρια      
 

       

Ανεπτυγμένο  Golgi      
 

       

Αιμοσφαιρίνη      
 

       

Ενδοπλασματικό δίκτυο      
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ΓΗ_Β_ΒΙΟ_0_ 23250 – Β67 
 

Θέμα Δ: 
 

ΙΙ.  Η ουσία Α βγαίνει από τον  
πυρήνα του κυττάρου 1,  
διασχίζει την πλασματική  
μεμβράνη του και μπαίνει,  
αφού περάσει την πλασματική  
μεμβράνη του κυττάρου 2,  
στο οργανίδιο του κυττάρου αυτού Β. 
Αν το οργανίδιο αυτό είναι επιφορτισμένο με τη μετατροπή της ενέργειας σε  
μορφή που είναι αξιοποιήσιμη για την εκτέλεση των κυτταρικών λειτουργιών  
να απαντήσετε στις ερωτήσεις: 
α) Ποια είναι η ονομασία του οργανιδίου Β; (1μ) 
β) Γιατί αποδίδουμε στο οργανίδιο αυτό σχετική γενετική αυτοδυναμία; (3μ) 
γ) Από πόσες στοιβάδες φωσφολιπιδίων θα περάσει η ουσία Α κατά τη  
μετακίνησή της από τον πυρήνα του κυττάρου 1 στο οργανίδιο Β του κυττάρου 2,  
γιατί; Να θεωρήσετε ότι η ουσία δεν περνάει μέσω κανενός από τους υπάρχοντες  
πόρους των μεμβρανών που διασχίζει. (10 μ) 
 
 
 


