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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:
ΝΗ 3 + Η 2 Ο

NH 4+ + ΟΗ

_

Σύµφωνα µε τη θεωρία των Brönsted – Lowry
η
αµµωνία (ΝΗ 3 ) στην αντίδραση που περιγράφεται από
την παραπάνω χηµική εξίσωση συµπεριφέρεται ως:
α. οξύ
β. αµφιπρωτική ουσία
γ. βάση
δ. δέκτης ζεύγους ηλεκτρονίων.
Μονάδες 4
1.2. Με δεδοµένο ότι η προσθήκη στερεού ή αερίου δεν
µεταβάλλει τον όγκο του διαλύµατος, ο βαθµός
ιοντισµού του ασθενούς οξέος HF σε σταθερή
θερµοκρασία αυξάνεται µε προσθήκη:
α. αερίου HCl
β. στερεού NaCl
γ. νερού
δ. στερεού NaF.
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. Κατά την προσθήκη ενός δείκτη Η∆ (ασθενές οξύ) σε
ένα άχρωµο υδατικό διάλυµα, το χρώµα που παίρνει
τελικά το διάλυµα εξαρτάται µόνο από τη σταθερά
ιοντισµού του δείκτη (Κ aΗ∆ ).
β. Τα αντιδραστήρια Grignard αντιδρούν µε κετόνες
και µετά από υδρόλυση του ενδιάµεσου προϊόντος
δίνουν δευτεροταγείς αλκοόλες.
γ. Τα καρβοξυλικά οξέα RCOOH και οι αλκοόλες ROH
αντιδρούν µε νάτριο (Νa).
Μονάδες 6
1.4. Να συµπληρώσετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω
χηµικές εξισώσεις:

Μονάδες 4
1.5. Αφού µελετήσετε την παρακάτω σειρά χηµικών
µετατροπών, να γράψετε στο τετράδιό σας τους
συντακτικούς τύπους των ενώσεων (Α), (Β) και (Γ).
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Μονάδες 6
ΘΕΜΑ 2ο
∆ιαθέτουµε τρία υδατικά διαλύµατα ∆ 1 , ∆ 2 και ∆ 3 , τα οποία
έχουν όλα την ίδια συγκέντρωση c M.
Το ∆ 1 περιέχει HCl και έχει pH=1.
Το ∆ 2 περιέχει το ασθενές οξύ ΗΑ και έχει pH=3.
Το ∆ 3 περιέχει το άλας ΝaΑ.
Να υπολογίσετε:
α. τη συγκέντρωση c M των τριών διαλυµάτων καθώς και
τη σταθερά ιοντισµού Κ a του οξέος ΗΑ.
Μονάδες 8
β. το pH του διαλύµατος ∆ 3 .
Μονάδες 8
γ. πόσα mL του διαλύµατος ∆ 1 πρέπει να προσθέσουµε σε
200 mL του διαλύµατος ∆ 3 , ώστε να προκύψει
ρυθµιστικό διάλυµα που έχει pH = 5.
Μονάδες 9
∆ίνεται ότι όλα τα διαλύµατα βρίσκονται στους 25 ο C όπου
Κ w = 10 14 .
Να γίνουν όλες οι προσεγγίσεις που επιτρέπονται από τα
αριθµητικά δεδοµένα του προβλήµατος.
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ΘΕΜΑ 3ο
3.1. Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας την παρακάτω φράση
συµπληρωµένη µε τους σωστούς όρους.
Από τη µετατροπή ενός µορίου γλυκόζης σε δύο µόρια
πυροσταφυλικού οξέος το κύτταρο κερδίζει δύο µόρια
…………, ενώ ταυτόχρονα σχηµατίζονται και δύο µόρια
………… .
Μονάδες 6
3.2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης
και δίπλα το γράµµα της πρότασης που δεν είναι
σωστή.
α. Το άµυλο αποτελείται
µονάδες γλυκόζης.

από

επαναλαµβανόµενες

β. Το άµυλο εµφανίζεται µε δύο µορφές την αµυλόζη και
την αµυλοπηκτίνη.
γ. Το άµυλο βοηθά στο έντερο την ανάπτυξη
µικροοργανισµών που συνθέτουν βιταµίνες του
συµπλέγµατος Β.
δ. Το άµυλο µε επίδραση
χρωµατίζεται ερυθρωπό.

διαλύµατος

Ι2

σε

ΚΙ

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. Το αµινοξύ γλυκίνη (NH2−CH2−COOH) σε κρυσταλλική
κατάσταση έχει τη µορφή του διπολικού ιόντος
NH3+ − CH 2 − COO − .
β. Οι πουρίνες που βρίσκονται στο DNA είναι παρούσες
και στο RNA.
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γ. Ο αλλοστερικός τροποποιητής δεσµεύεται πάντα στο
ενεργό κέντρο του ενζύµου.
Μονάδες 6
3.4. Σε κάθε ιχνοστοιχείο της Στήλης Ι να αντιστοιχίσετε
την ουσία της Στήλης ΙΙ, της οποίας αποτελεί
συστατικό, γράφοντας στο τετράδιό σας το γράµµα
της Στήλης Ι και δίπλα τον αριθµό της Στήλης ΙΙ.
(Μια ουσία της Στήλης ΙΙ περισσεύει).
Στήλη Ι

Στήλη ΙΙ

Α. Ιώδιο

1. Αιµοσφαιρίνη

Β. Κοβάλτιο

2. Κολλαγόνο

Γ. Σίδηρος

3. Κερουλοπλασµίνη

∆. Χαλκός

4. Βιταµίνη Β 12
5. Θυροξίνη
Μονάδες 8

ΘΕΜΑ 4ο
4.1. Στο παρακάτω σχήµα απεικονίζεται, σε γενικές
γραµµές, η µεταβολική πορεία του αναβολισµού.
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Να γράψετε στο τετράδιό σας κάθε αριθµό του
σχήµατος και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη
σωστή επιλογή.
Α. NADP

+

B. ADP + Pi
Γ. NADPH + H

+

∆. ATP
Μονάδες 8
4.2.α. Ποιες είναι οι κύριες θέσεις αποθήκευσης του
γλυκογόνου στον οργανισµό µας; Σε ποιο µέρος του
κυττάρου και µε ποια µορφή υπάρχει;
Μονάδες 4
4.2.β. Ποια είναι τα βασικά ένζυµα για την
διάσπασης και σύνθεσης του γλυκογόνου;

πορεία

Μονάδες 4
4.2.γ. Τι γνωρίζετε για τη δοµή του γλυκογόνου (µονάδες 3);
Να εξηγήσετε γιατί η συγκεκριµένη δοµή έχει
ιδιαίτερη σηµασία από φυσιολογική άποψη στο
µεταβολισµό του γλυκογόνου (µονάδες 6).
Μονάδες 9

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.
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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: µετά τη 10.30΄ πρωινή.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 7ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

