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ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΘΕΜΑ 1ο
Για τις ερωτήσεις 1.1 και 1.2 να γράψετε στο τετράδιό σας
τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που
αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:
1.1. ∆ίνεται η χηµική εξίσωση:
CH 3 COOH + ΟΗ

_

H2O + CH3COO

_

Σύµφωνα µε τη θεωρία των Brönsted – Lowry:
α. το CH 3 COOH και το H2O αποτελούν συζυγές ζεύγος
οξέος – βάσης.
β. το ΟΗ

_

_

και το CH3COO είναι οξέα.
_

γ. το CH 3 COOH και το ΟΗ είναι βάσεις.
_

δ. το H2O και το ΟΗ αποτελούν συζυγές ζεύγος οξέος-βάσης.
Μονάδες 5
1.2. Ποιο από τα παρακάτω
ηλεκτρολύτης στο νερό;

οξέα

είναι

ασθενής

α. HF
β. HCl
γ. HΒr
δ. HI.
Μονάδες 5
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1.3. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν
γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράµµα που
αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η
πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι
λανθασµένη.
α. Το διάλυµα που περιέχει CH 3 COONa και NaOH
είναι ρυθµιστικό.
β. Η φαινόλη (C 6 H 5 OH) αντιδρά µε NaOH και µε Na.
γ. Οι κετόνες αντιδρούν µε το αντιδραστήριο Tollens
(αµµωνιακό διάλυµα νιτρικού αργύρου).
Μονάδες 6
1.4. Να συµπληρώσετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω
χηµικές εξισώσεις:
CH 3 C ≡ CH + 2 HCl → A (κύριο προϊόν)
CH 3 C ≡ CNa + CH 3 CH 2 Cl → B + Γ
Μονάδες 3
1.5. Αφού µελετήσετε την παρακάτω σειρά χηµικών
µετατροπών, να γράψετε στο τετράδιό σας τους
συντακτικούς τύπους των οργανικών ενώσεων (Α), (Β)
και (Γ).

Μονάδες 6
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ΘΕΜΑ 2ο
∆ιαθέτουµε υδατικό διάλυµα ∆ 1 που περιέχει ασθενές οξύ
ΗΑ συγκέντρωσης 0,2 Μ. Σε 500 mL του διαλύµατος ∆ 1
προσθέτουµε 0,1 mol στερεού ΚΟΗ και αραιώνουµε µε νερό,
οπότε προκύπτει διάλυµα ∆ 2 όγκου 2 L.
Να υπολογίσετε:
α. το pH του διαλύµατος ∆ 1 .
β. το pH του διαλύµατος ∆ 2 .

Μονάδες 5
Μονάδες 10

γ. πόσα λίτρα (L) νερού πρέπει να προσθέσουµε σε 100 mL
του διαλύµατος ∆ 2 , για να µεταβληθεί το pH κατά µία
µονάδα.
Μονάδες 10
∆ίνεται ότι όλα τα διαλύµατα βρίσκονται στους 25 ο C και
K α (ΗΑ) = 5 ⋅ 10 6 , Κ w = 10 14 .
Να γίνουν όλες οι προσεγγίσεις που επιτρέπονται από τα
αριθµητικά δεδοµένα του προβλήµατος.
ΘΕΜΑ 3ο
3.1. Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω
προτάσεις συµπληρωµένες µε τους σωστούς όρους.
α. Η µαλτόζη προέρχεται από την συνένωση δύο
µορίων ................... και σχηµατίζεται ως ενδιάµεσο
προϊόν κατά την υδρόλυση του ................... .
β. Η σταθερά Michaelis (Km) µας πληροφορεί για το
βαθµό συγγένειας ενζύµου και ................... . Όσο
µικρότερη είναι η τιµή της Km τόσο ................... είναι
η συγγένεια αυτή.
Μονάδες 4
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3.2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης
και δίπλα το γράµµα της πρότασης που είναι σωστή.
Ισοηλεκτρικό σηµείο πρωτεΐνης λέγεται το pH:
α. στο οποίο υδρολύεται η πρωτεΐνη.
β. στο οποίο η πρωτεΐνη έχει συνολικό φορτίο µηδέν.
γ. από το οποίο αρχίζει η µετουσίωση της πρωτεΐνης.
δ. στο οποίο η πρωτεΐνη αποκτά θετικό φορτίο.
Μονάδες 5
3.3. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν
γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράµµα που
αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η
πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι
λανθασµένη.
α. Η αιµοσφαιρίνη είναι µια µεταλλοπρωτεΐνη.
β. Το µόριο του
οµάδων
που
φορτισµένο.

DNA εξαιτίας των φωσφορικών
περιέχει
παρουσιάζεται
θετικά

γ. Η φωσφοφρουκτοκινάση αναστέλλεται αλλοστερικά
από υψηλές συγκεντρώσεις ATP.
δ. Οι αντιδράσεις του κύκλου του κιτρικού οξέος
πραγµατοποιούνται στο κυτταρόπλασµα.
Μονάδες 8
3.4. Σε κάθε ουσία της Στήλης Ι να αντιστοιχίσετε το
σωστό βιολογικό της ρόλο της Στήλης ΙΙ, γράφοντας
στο τετράδιό σας τον αριθµό της Στήλης Ι και δίπλα
το γράµµα της Στήλης ΙΙ. (Ένα στοιχείο της Στήλης ΙΙ
περισσεύει).
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Στήλη Ι

Στήλη ΙΙ

1. Καζεΐνη

Α. Μεταφορά αµινοξέος

2. ΑΤΡ

Β. Αποθήκευση ασβεστίου

3. tRNA

Γ. Μεταφορά ενεργοποιηµένης

4. Κολλαγόνο

ακετυλοµάδας
∆. Πρωτεΐνη συνδετικού ιστού
Ε. Άµεσος δότης ενέργειας
Μονάδες 8

ΘΕΜΑ 4ο
4.1. Οι κυριότεροι δρόµοι µεταβολισµού της
απεικονίζονται στο παρακάτω διάγραµµα.

γλυκόζης

Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας το διάγραµµα αυτό,
τοποθετώντας στα κενά πλαίσια τις ονοµασίες των
τελικών προϊόντων κάθε πορείας.
Μονάδες 8
4.2.α. Ποιες είναι οι δύο κύριες αποστολές που έχει να
εκπληρώσει ο µεταβολισµός;
Μονάδες 5
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4.2.β. Να αναφέρετε ονοµαστικά τους κυριότερους τρόπους
ρύθµισης του µεταβολισµού.
Μονάδες 12

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
1.

Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά (ηµεροµηνία,
κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). Να µην αντιγράψετε τα
θέµατα στο τετράδιό σας.

2.

Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των
φωτοαντιγράφων, αµέσως µόλις σας παραδοθούν. Καµιά άλλη
σηµείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο
και τα φωτοαντίγραφα, τα οποία θα καταστραφούν µετά το
πέρας της εξέτασης.

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα.
4. Κάθε λύση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή.
5.

∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των
φωτοαντιγράφων.

6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10:00.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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