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ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ): ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΘΕΜΑ 1ο

Για τις προτάσεις 1.1 και 1.2 να γράψετε στο τετράδιό σας
τον αριθµό της πρότασης και δίπλα το γράµµα που
αντιστοιχεί στη σωστή συµπλήρωσή της.

1.1 Η συζυγής βάση του Η2SO4 είναι

α. SO4
2– .

β. HSO4
– .

γ. H2SO3 .

δ. H2S .

Μονάδες 5

1.2 Από τις παρακάτω χηµικές ενώσεις ασθενής
ηλεκτρολύτης είναι  

α. HNO3 .

β. KNO3 .

γ. HF .

δ. HCℓ .

Μονάδες 4
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1.3 Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω
προτάσεις σωστά συµπληρωµένες :

α. Η αφυδάτωση των αλκοολών (ROH) οδηγεί στο
σχηµατισµό  ................

β. Όσο µεγαλύτερη είναι η τιµή της σταθεράς ιοντισµού
Κa του οξέος ΗΑ τόσο .................... είναι η τιµή της
σταθεράς ιοντισµού Κb της συζυγούς βάσης Α– .

Μονάδες 4

1.4 Να γράψετε στο τετράδιό σας τους συντακτικούς
τύπους των ενώσεων Α, Β και Γ των παρακάτω
χηµικών αντιδράσεων :

α. CH3CH2Br + KCN → A + KBr 

β. HC ≡ CH + H2 →Ni Β  →+ 2 H Γ

Moνάδες 6

1.5 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν
γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη  Σωστό ή Λάθος
δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση. 

α. Οι δευτεροταγείς αλκοόλες οξειδώνονται σε κετόνες .

β. Η φαινόλη (C6H5OH) δεν αντιδρά µε NaOH.

γ. Η υδρόλυση του νιτριλίου (RCN) οδηγεί στο
σχηµατισµό αµίνης (RCH2NH2).

Moνάδες 6

ΘΕΜΑ 2ο

Υδατικό διάλυµα ∆1 που περιέχει NH3 0,2 M  έχει [ΟΗ–]=2 ⋅ 10–3 Μ.
Ένα λίτρο (1L) του διαλύµατος ∆1 εξουδετερώνεται πλήρως
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µε αέριο HCℓ, χωρίς να µεταβληθεί ο όγκος του διαλύµατος,
και προκύπτει διάλυµα ∆2.
Να υπολογίσετε :
α. Το βαθµό ιοντισµού της ΝΗ3 στο διάλυµα ∆1, καθώς και

τη σταθερά ιοντισµού Κb αυτής.
Μονάδες 9

β. Τον αριθµό mol του HCℓ που απαιτούνται για την
πλήρη εξουδετέρωση της ΝΗ3.

Μονάδες 7
γ. Το pH του διαλύµατος ∆2.

Μονάδες 9
∆ίνεται ότι όλα τα διαλύµατα βρίσκονται σε θ = 25 οC, όπου

Κw = 10-14 .
Να ληφθούν υπόψη οι γνωστές προσεγγίσεις που
επιτρέπονται από τα δεδοµένα του προβλήµατος .

ΘΕΜΑ 3ο
Για τις προτάσεις 3.1 και 3.2 να γράψετε στο τετράδιό σας
τον αριθµό της πρότασης και δίπλα το γράµµα που
αντιστοιχεί στη σωστή συµπλήρωσή της.
3.1 Κατά την µετουσίωση µιας πρωτεΐνης παραµένει πάντα

αναλλοίωτη 
α. η πρωτοταγής δοµή.
β. η δευτεροταγής δοµή .
γ. η τριτοταγής δοµή .
δ. η τεταρτοταγής δοµή .

Μονάδες 5
3.2 Το αγγελιαφόρο RNA (mRNA) 

α. περιέχει στο µόριό του θυµίνη .
β. περιέχει στο µόριό του δεοξυριβόζη .
γ. µεταφέρει τα αµινοξέα στα ριβοσώµατα .
δ. µεταφέρει τη γενετική πληροφορία από το DNA

στα ριβοσώµατα .
Μονάδες 4
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3.3 Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω
προτάσεις συµπληρωµένες µε τις σωστές λέξεις .

α. Στο µόριο του DNA οι βάσεις αδενίνη -              και
γουανίνη -                είναι µεταξύ τους συµπληρωµατικές.

β. Μετά από έντονη µυϊκή δραστηριότητα µάς
δηµιουργείται η αίσθηση του µυϊκού κάµατου εξαιτίας
της παροδικής συσσώρευσης του                                  
στα µυϊκά κύτταρα .

Μονάδες 4 

3.4 Να αντιστοιχίσετε σε κάθε πρωτεΐνη της Στήλης Ι το
σωστό βιολογικό της ρόλο που αναγράφεται στη Στήλη
ΙΙ, γράφοντας στο τετράδιό σας το γράµµα της Στήλης
Ι και δίπλα τον αριθµό της Στήλης ΙΙ (ένα δεδοµένο
της Στήλης ΙΙ περισσεύει). 

Στήλη Ι

(πρωτεΐνη)

Στήλη ΙΙ

(βιολογικός ρόλος)

α. µυοσφαιρίνη

β. καζεΐνη

γ. γλυκαγόνη

δ. γλυκοκινάση

1. ένζυµο 

2. ορµόνη

3. µεταφορική πρωτεΐνη

4. αµυντική πρωτεΐνη

5. αποθηκευτική πρωτεΐνη
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3.5 Να αναφέρετε ονοµαστικά τους παράγοντες που
επηρεάζουν την ταχύτητα των ενζυµικών αντιδράσεων .

Μονάδες 4

ΘΕΜΑ 4ο

4.1 Ένα τριπεπτίδιο περιέχει τα αµινοξέα γλυκίνη (Gly),
ασπαραγινικό οξύ (Asp) και λυσίνη (Lys).



ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆′ ΤΑΞΗ

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

α. Χρησιµοποιώντας τις συντοµογραφίες Gly, Asp, Lys
για τα αµινοξέα να γράψετε την αλληλουχία των
αµινοξέων κάθε πιθανού τριπεπτιδίου µε την
παραπάνω σύσταση .

Μονάδες 6

β. Σε διάλυµα που περιέχει τα τρία παραπάνω
αµινοξέα, το pH ρυθµίζεται σε 9,7 και στη συνέχεια
διαβιβάζεται συνεχές ηλεκτρικό ρεύµα . Να
προσδιορίσετε την κατεύθυνση µετακίνησης του κάθε
αµινοξέος (προς το θετικό ή το αρνητικό
ηλεκτρόδιο).

Μονάδες 3

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας . 

Μονάδες 4

∆ίνονται τα ισοηλεκτρικά σηµεία (pΙ) των αµινοξέων :

Gly: pΙ = 6         Asp: pΙ = 2,8              Lys: pΙ = 9,7 .

4.2 Το άµυλο και η κυτταρίνη είναι πολυσακχαρίτες που
αποτελούνται από επαναλαµβανόµενα µόρια γλυκόζης .

α. Να αναφέρετε τις δύο µορφές µε τις οποίες
εµφανίζεται το άµυλο.

Μονάδες 3

β. Να εξηγήσετε γιατί ο ανθρώπινος οργανισµός µπορεί
να αξιοποιεί ως πηγή ενέργειας τη γλυκόζη του
αµύλου, όχι όµως τη γλυκόζη της κυτταρίνης .

Μονάδες 6

γ. Να εξηγήσετε γιατί τα µηρυκαστικά µπορούν να
αξιοποιούν την κυτταρίνη .   

Μονάδες 3
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά
(ηµεροµηνία, κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα
θέµατα δεν θα τα αντιγράψετε στο τετράδιο .

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των
φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν . ∆εν
επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε άλλη σηµείωση .

Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα .

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 : µία (1) ώρα µετά τη
διανοµή των φωτοαντιγράφων .

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ


