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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Κύτταρο,  
η Θεµελιώδης Μονάδα  της Ζωής 

 
 
Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
 

 Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή 
στη φράση που συµπληρώνει σωστά την πρόταση: 

 

1. Οι µικρότερες λειτουργικές µονάδες στους πολυκύτταρους οργανισµούς 
είναι 
α. οι πυρήνες 
β. τα κύτταρα 
γ. τα κυτταρικά οργανίδια 
δ. τα άτοµα. 
 

2. Ποιο από τα παρακάτω δε βρίσκεται στον πυρήνα; 
α. Τα ριβοσώµατα. 
β. Οι πυρηνίσκοι. 
γ. Τα χρωµοσώµατα. 
δ. Το πυρηνόπλασµα. 

 
3. Το νερό διαχέεται διαµέσου της κυτταρικής µεµβράνης 
α. από τις περιοχές µε µεγαλύτερη συγκέντρωση προς τις περιοχές µε µικρότερη 
β. προς το εσωτερικό του κυττάρου, όταν το περιβάλλον είναι υποτονικό 
γ. όπως το οξυγόνο και το διοξείδιο του άνθρακα 
δ. από τις περιοχές µε µικρότερη συγκέντρωση προς τις περιοχές µε 

µεγαλύτερη. 
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4. Οι λειτουργίες που πραγµατοποιούνται στους πυρηνίσκους είναι 
α. η πρωτεϊνοσύνθεση 
β. η αντιγραφή και η µεταγραφή του DNA  
γ. η σύνθεση r-RNA και η αντιγραφή 
δ. η σύνθεση ριβοσωµάτων. 

 

5. Σε ποια από τις παρακάτω σειρές οργανιδίων το πρώτο οργανίδιο συνθέτει 
πρωτεΐνες, ενώ το δεύτερο διασπά τις πρωτεΐνες; 
α. Πυρήνας-ριβοσώµατα. 
β. Ριβοσώµατα-λυσοσώµατα. 
γ. Χλωροπλάστες-όργανο Γκόλτζι (Golgi). 
δ. Κυτταρική µεµβράνη-πυρήνας. 

 

6. Κριτήριο για το χαρακτηρισµό ενός κυττάρου ως φυτικού είναι η ύπαρξη 
α. κυτταρικού τοιχώµατος 
β. χυµοτοπίου και η απουσία κεντροσωµατίου 
γ. πλαστιδίων 
δ. άµυλου και γλυκογόνου. 

 

7. ∆ιαµερισµατοποίηση συµβαίνει 
α. στα µιτοχόνδρια, όπου για παράδειγµα η διάσπαση των υδατανθράκων γί-
νεται στο στρώµα και η παραγωγή ΑΤΡ στα ελάσµατα του µιτοχονδρίου 

β. στο φυτικό κύτταρο, όπου για παράδειγµα οι χλωροπλάστες φτιάχνουν 
υδατάνθρακες και τα µιτοχόνδρια τους διασπούν 

γ. στους οργανισµούς, όπου για παράδειγµα τα διάφορα οργανικά συστήµα-
τα εκτελούν ιδιαίτερες λειτουργίες 

δ. σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις. 
 

8. Η πλασµατική µεµβράνη αποτελείται κυρίως από 
α. διπλοστιβάδα υδατανθράκων και πρωτεϊνών 
β. διπλοστιβάδα λιπιδίων στην οποία παρεµβάλλονται πρωτεϊνες 
γ. στιβάδα υδατανθράκων και λιπιδίων 
δ. διπλοστιβάδα πρωτεϊνών και λιπιδίων. 
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9. Οι κύριες λειτουργίες των µεµβρανών βασίζονται στην παρουσία 
α. των πρωτεϊνών 
β. των φωσφολιπιδίων 
γ. των νουκλεϊκών οξέων 
δ. των ορµονών. 

 
10. Όλες οι µεµβράνες των πολυκύτταρων οργανισµών περιέχουν πρωτεΐνες 

α. µόνο για τη µεταφορά ουσιών 
β. µόνο για την υποδοχή ερεθισµάτων 
γ. µόνο για την αναγνώριση γειτονικών κυττάρων 
δ. µεταφοράς υποδοχής και αναγνώρισης. 

 
11. Εάν ένα κύτταρο βρεθεί σε υποτονικό διάλυµα, τα µόρια του νερού 

α. θα κινηθούν προς τον ενδοκυτταρικό χώρο 
β. θα κινηθούν προς τον εξωκυτταρικό χώρο 
γ. δε θα µετακινηθούν 
δ. θα µετακινηθούν µε ενεργητική διαδικασία µεταφοράς. 
 

12. Με τη διάχυση µετακινούνται δια µέσου της λιπιδικής µεµβράνης  
α. µόνο µόρια γλυκόζης 
β. µόνο µόρια οξυγόνου 
γ. µόνο µόρια διοξείδιου του άνθρακα 
δ. όλα τα µόρια που περιέχονται στα α, β και γ. 

 
13. Ο µηχανισµός µεταφοράς ιόντων Να+ διαµέσου της πλασµατικής µεµβράνης, 

από περιοχές χαµηλής συγκέντρωσης σε περιοχές υψηλής συγκέντρωσης, 
είναι ένα παράδειγµα 
α. παθητικής µεταφοράς 
β. διάχυσης 
γ. ενεργητικής µεταφοράς  
δ. ώσµωσης. 
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 Να συµπληρώσετε µε τους κατάλληλους όρους τα κενά στις παρακάτω 
προτάσεις: 

 

1. Όσο µεγαλύτερη είναι �������..  του κυττάρου τόσο ευκολότερα 
γίνεται η ανταλλαγή ουσιών µε το περιβάλλον. 

2. Το κύτταρο πρέπει να έχει �������..  �������..  για εύκολη 
ανταλλαγή ουσιών και υποδοχή µηνυµάτων, ������..  ������..  

για έγκαιρη µεταβίβαση των µηνυµάτων  στο εσωτερικό του. 
3. Το µοντέλο, που έχει προταθεί για την κυτταρική µεµβράνη, ονοµάζεται 

�������..  �������..  �������... 
4. Οι µεµβράνες αποτελούνται από στοιβάδες �������... 
5. Οι πρωτεΐνες παρεµβάλλονται στη �������..  των φωσφολιπιδίων. 
6. Τα υδρόφιλα τµήµατα των λιπιδίων της πλασµατικής µεµβράνης στρέφονται 

�������..  �������..  και �������..  �������..  

κυτταρικό περιβάλλον. 
7. Η µεµβράνη αποκτά σταθερότητα λόγω της έλξης που αναπτύσσεται µεταξύ 
των �������..  �������..  και των �������..  τµηµάτων 
των λιπιδίων. 

8. Η χοληστερόλη παίζει σηµαντικό ρόλο για ������..  �������..  

των µεµβρανών. 
9. Όταν τα µόρια διασπείρονται από τις περιοχές υψηλής συγκέντρωσης προς 
τις περιοχές χαµηλής συγκέντρωσης αναφερόµαστε στο φαινόµενο της 
�������. . 

10. Η ώσµωση είναι µία ειδική περίπτωση �������..  µορίων µέσω 
ηµιπερατής µεµβράνης. 

11. Ο µηχανισµός µε τον οποίο µετακινούνται τα ιόντα Κ+ και Να+ 
χαρακτηρίζεται ως �������.. . 

12. Με την εξωκύττωση �������..  οι ουσίες που παράγονται στο 
κύτταρο. 

13. Η εισαγωγή ουσιών µεγάλου µοριακού βάρους γίνεται µε τη διαδικασία της 
�������.. . 
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14. Οι πρωτεΐνες και τα λιπίδια της µεµβράνης συνδέονται µε υδατάνθρακες  και 
συνθέτουν �������..  και �������.. . 

15. Οι γλυκοπρωτεΐνες της µεµβράνης παίζουν τον ρόλο του �������.. . 
16. Οι υποδοχείς της πλασµατικής µεµβράνης ανήκουν στην κατηγορία των 

�������..  �������.. . 
17. Οι πυρηνικοί πόροι ελέγχουν την ανταλλαγή των �������..  µε το 

κυτταρόπλασµα. 
18. Το rRNA συντίθεται �������..  �������.. . 
19. Ο πυρήνας φυλάσσει �������..  �������.. . 
20. Η αντιγραφή του DNA διεξάγεται στον �������.. . 
21. Τα διάφορα RNA συντίθενται �������..  �������.. . 
22. Τα ριβοσώµατα εντοπίζονται ������..  ������..  ������.. . 
23. Η σύνθεση των λιπιδίων γίνεται �������..  �������.. 

�������.. . 
24. Η επεξεργασία των πρωτεϊνών γίνεται �������.. �������..  

�������.. . 
25. Τα λυσοσώµατα περιβάλλονται από �������.. �������..  

µεµβράνη. 
26. Τα υπεροξειδιοσώµατα περιβάλλονται από �������.. 

�������..  µεµβράνη. 
27. Τα χυµοτόπια των φυτικών κυττάρων αποτελούν �������.. 

�������..  �������.. . 
28. Οι χλωροπλάστες περιβάλλονται από �������.. �������..  

µεµβράνη. 
29. Το DNA του χλωροπλάστη εντοπίζεται �������..  �������.. . 
30. Τα ώριµα ερυθρά αιµοσφαίρια δεν περιέχουν �������..  και 

�������.. . 
31. Τα µιτοχόνδρια περιβάλλονται από �������.. �������..  

µεµβράνη. 
32. Το DNA και τα ριβοσώµατα των µιτοχονδρίων εντοπίζονται 

�������..  �������.. . 
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 Να αντιστοιχίσετε τους όρους που αναγράφονται στη στήλη Ι µε τις 
έννοιες ή τις φράσεις που αναγράφονται στη στήλη ΙΙ. Για το σκοπό αυτό 
να γράψετε δίπλα από κάθε γράµµα της στήλης Ι τον αριθµό που ταιριάζει 
από τη στήλη ΙΙ (π.χ.  Α-1) 

1.  
Ι 
 

Α. ......... Ριβόσωµα 

Β. ......... Κυτταρικό τοίχωµα 

Γ. ......... Κενοτόπιο 

∆. ......... Μιτοχόνδριο 

Ε. ......... Πυρήνας 

ΣΤ.  ......... Αµυλόκκοκος 

Ζ. ......... Κυτταρική µεµβράνη 

H. ......... Χλωροπλάστης 

Θ. ......... Ενδοπλασµατικό δίκτυο 

Ι. ......... Λυσόσωµα 

Κ. ......... Γλυκογόνο 

ΙΙ 
 

1. περιέχει γενετικό υλικό 

2. χώρος παραγωγής χηµικής 
ενέργειας 

3. αποταµιευτικό υλικό ζώων 

4. χώρος φωτοσύνθεσης 

5. χώρος πρωτεϊνικής σύνθεσης 

6. αποτελείται από κυτταρίνη 

7. αποταµιευτικό υλικό φυτών 

8. ελέγχει την είσοδο και την 
έξοδο των συστατικών 

9. δίκτυο σωλήνων του 
κυτταροπλάσµατος 

10. αποθήκες άχρηστων 
προϊόντων µεταβολισµού 

 
2.  

Ι 
 

Α. ......... ∆ιοξείδιο του άνθρακα 

Β. ......... Μικροοργανισµοί 

Γ. ......... Λιπόφοβες ουσίες 

∆. ......... ∆ιαλυτές ουσίες στο νερό 

Ε. ......... Αντλία ιόντων Να+ 

ΣΤ. ......... Μόρια νερού 

ΙΙ 
 

1. Ενδοκύττωση 

2. ∆ιάχυση 

3. Ώσµωση 

4. Ενεργητική µεταφορά 
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3.  
Ι 
 

Α. ......... Αντλία Κ+, Να+ 

Β. ......... ∆ιάχυση 

Γ. ......... Ψευδοπόδια 

∆. ......... Χρωµατίνη 

Ε. ......... Θυλακοειδή 

ΙΙ 
 

1. Ενεργητική µεταφορά 

2. Παθητική µεταφορά 

3. Λευκά αιµοσφαίρια 

4. Πυρήνας 

5. Χλωροπλάστες 

6. Μυοσίνη 

 
 
Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
 

Να χρησιµοποιήσετε σωστά τους παρακάτω όρους και να διατυπώσετε 
από µια πρόταση, που να εκφράζει την έννοια του όρου: 

 

ευκαρυωτικό κύτταρο διαµερισµατοποίηση χρωµατίνη 

παθητική µεταφορά φαγοκύττωση πυρηνόπλασµα 

υπεροξειδιοσώµατα κυτταρικός σκελετός αδρό ενδοπλασµατικό 
δίκτυο 

 
 
 Να απαντήσετε σύντοµα σε καθεµία από τις παρακάτω ερωτήσεις  

(10-20 λέξεις): 
 
1. Πώς σχετίζεται η ώσµωση µε τη διάχυση; 
2. Να δώσετε ένα παράδειγµα στο οποίο µεταφέρεται νερό µε το φαινόµενο της 
ώσµωσης. 

3. Ποιος είναι ο ρόλος των µικροϊνιδίων και των µικροσωληνίσκων; 
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4. Ποιο οργανίδιο διασπά άχρηστες ή βλαβερές ουσίες στο κύτταρο; 
5. Το κύτταρο χρειάζεται διάφορες ουσίες για τις λειτουργίες του. Να εξηγήσε-
τε µε ποιο τρόπο οι ουσίες αυτές επηρεάζουν την κατεύθυνση της διάχυσης. 

6. Γιατί το κύτταρο ανταλλάσσει ουσίες µε το περιβάλλον του; 
7. Να γράψετε ποιο είναι το οργανίδιο που συµβάλει στην αποτοξίνωση του 
οργανισµού από το οινόπνευµα. 

8. Να εξηγήσετε γιατί τα ώριµα ερυθρά αιµοσφαίρια δεν περιέχουν µιτο-
χόνδρια. 

9. Να αναφέρετε τους κυτταρικούς σχηµατισµούς οι οποίοι υποστηρίζουν µη-
χανικά τα κύτταρα. 

10. Να αναφέρετε τα κυτταρικά οργανίδια στα οποία παράγεται η απαραίτητη 
για τα κύτταρα ενέργεια. 

11. Να γράψετε σύντοµα την κυτταρική θεωρία και να αναφέρετε τα ονόµατα 
των δύο βιολόγων που τη διατύπωσαν. 

12. Να γράψετε τις διαφορές του ευκαρυωτικού από το προκαρυωτικό κύτταρο. 
13. Τι αναφέρει το µοντέλο �του ρευστού µωσαϊκού� και ποιοι το διετύπωσαν; 
14. Πού οφείλεται η σταθερότητα της µεµβράνης των κυττάρων; 
15. Ποιο ρόλο παίζουν οι έλξεις που αναπτύσσονται αφενός µεταξύ των υδρόφι-

λων τµηµάτων των λιπιδίων και των µορίων του νερού, αφετέρου µεταξύ 
των ίδιων των υδρόφοβων τµηµάτων των λιπιδίων για το κύτταρο; 

16. Ποια ιδιότητα των συστατικών της πλασµατικής µεµβράνης αποδίδει ο όρος 
�ρευστό µωσαϊκό�; 

17. Ποια είναι η σηµασία για το κύτταρο της ρευστότητας της κυτταρικής 
µεµβράνης; 

18. Ποιο στεροειδές, συµβάλει στη ρευστότητα της κυτταρικής µεµβράνης; Να 
το περιγράψετε σύντοµα. 

19. Ποιο µακροµόριο εµποδίζει τη στερεοποίηση της κυτταρικής µεµβράνης; 
20. Να γράψετε παραδείγµατα κυττάρων τα οποία δεν περιέχουν µιτοχόνδρια. 
21. Να συγκρίνετε ένα µιτοχόνδριο µε ένα χλωροπλάστη και να γράψετε δύο 

διαφορές και δύο οµοιότητες. 
22. Σε ποιο κυτταρικό χώρο γίνεται η σύνθεση των λιπιδίων και η εξουδετέρωση 

των τοξικών ουσιών; 
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 Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις µε µία παράγραφο 
(20-40 λέξεις): 

 
1. Ένα γυάλινο δοχείο περιέχει δύο διαλύµατα άλατος χωρισµένα µε µια 

µεµβράνη. Το ύψος της στήλης του διαλύµατος από την αριστερή πλευρά 
της µεµβράνης είναι µεγαλύτερο από το ύψος στη δεξιά πλευρά. Η 
µεµβράνη είναι διαπερατή από το νερό, αλλά όχι από το άλας. Σε ποια 
πλευρά του δοχείου η συγκέντρωση του άλατος ήταν µεγαλύτερη; Να 
δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

2. Τα ερυθρά αιµοσφαίρια του αίµατος, τα οποία δεν έχουν µιτοχόνδρια, 
µεταφέρουν οξυγόνο σε όλα τα µέρη του σώµατος µε την κυκλοφορία του 
αίµατος. Με βάση αυτή την πληροφορία γίνεται φανερό ότι το οξυγόνο 
διαπερνά τη κυτταρική µεµβράνη των ερυθρών αιµοσφαιρίων. Με ποια 
διαδικασία γίνεται αυτή η µετακίνηση: µε παθητική ή ενεργητική µεταφορά; 
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

3. Εάν χρησιµοποιήσουµε το θαλασσινό νερό για πόσιµο, θα παρατηρήσουµε 
απώλεια νερού από το σώµα µας. Να εξηγήσετε γιατί συµβαίνει αυτό. 

4. Να ονοµάσετε τα οργανίδια 
(α, β, γ, δ, ε) του κυττάρου, 
στο διπλανό σχήµα και να 
γράψετε για το ρόλο τους στη 
σύνθεση και στη µετατροπή 
των πρωτεϊνών. Να εξηγήσετε 
την απάντησή σας. 

 
5. Να γράψετε τα τρία σηµαντικότερα επιχειρήµατα στα οποία βασίζεται η 
κυτταρική θεωρία. 

6. Να περιγράψετε τα κύρια χαρακτηριστικά του µοντέλου του � υγρού 
µωσαϊκού�. 

7. Να περιγράψετε τη διαδροµή που ακολουθεί µια ουσία που εισέρχεται στο 
κύτταρο µε ενδοκύττωση. 



 

 34

8. Η κατανόηση της δοµής του κυττάρου εξαρτάται από την εξέλιξη της 
τεχνολογίας; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

9. Κάποιες από τις πρωτεΐνες των ευκαρυωτικών κυττάρων δρουν πολύ µακριά 
από τον χώρο παραγωγής τους. Να εξηγήσετε µε ποια διαδικασία πραγµατο-
ποιούν το ταξίδι τους, µέχρι να φτάσουν στην περιοχή που εκδηλώνεται η 
δράση τους. 

10. Η πλασµατική µεµβράνη ρυθµίζει την είσοδο των θρεπτικών συστατικών και 
των άλλων µορίων που απαιτούνται για τις κυτταρικές διαδικασίες. Τα άχρη-
στα συστατικά του µεταβολισµού αποβάλλονται από το κύτταρο µέσω της πλα-
σµατικής µεµβράνης. Με ποια διαδικασία πραγµατοποιείται η αποβολή τους; 

11. Να αναφέρετε τις κυριότερες αρχές της σύγχρονης κυτταρικής θεωρίας. 
12. Να περιγράψετε τις κυριότερες λειτουργίες της κυτταρικής µεµβράνης. 
13. Πόσοι τύποι µεταφοράς χαρακτηρίζουν τη διέλευση ουσιών διαµέσου της 

κυτταρικής µεµβράνης; 
14. Να περιγράψετε τα στάδια της ενδοκύττωσης. 
15. Πώς εξηγείται το γεγονός ότι οι ορµόνες µπορούν να συνδέονται µόνο µε 

µια κατηγορία κυττάρων ενός οργανισµού και όχι µε όλα τα κύτταρα; 
16. Ποιες πρωτεΐνες ονοµάζονται αντιγόνα ιστοσυµβατότητας; 
17. Πώς γίνεται ο διαχωρισµός σε οµάδες αίµατος; 
18. Τι γνωρίζετε για τα συγκολητιγόνα και τις συγκολητίνες; 
19. Για ποιο λόγο, κύτταρα στα οποία έχει αφαιρεθεί ο πυρήνας, δεν αναπαράγονται; 
20. Να εξηγήσετε γιατί τα ώριµα ερυθρά κύτταρα δεν µπορούν να 

αναπαραχθούν; 
21. Με ποια διαδροµή γίνεται η µεταφορά ουσιών από τον πυρήνα προς τον 

εξωκυτταρικό χώρο; 
22. Σε ποια οργανίδια γίνεται η πέψη των µεγαλοµοριακών ουσιών ενδοκυτταρι-

κής και εξωκυτταρικής προέλευσης; Ποια οργανίδια του κυττάρου 
εξειδικεύονται στο �πακετάρισµα� ουσιών; Να δώσετε ένα παράδειγµα που 
να δείχνει τον τρόπο µε τον οποίο και η κυτταρική µεµβράνη δηµιουργεί 
�πακετάρισµα� ουσιών. 
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Γ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ � ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

1. Να σχεδιάσετε ένα φυτικό κύτταρο και τα κυριότερα οργανίδια που περικλείει. 
2. Να σχεδιάσετε ένα ζωϊκό κύτταρο και τα κυριότερα οργανίδια που περικλείει. 
3. Να σχεδιάσετε ένα τµήµα της πλασµατικής µεµβράνης σηµειώνοντας µε 
αριθµούς τα βιολογικά µόρια που συµµετέχουν σε αυτή. 

4. Ας υποθέσουµε ότι παρατηρείτε στο µικροσκόπιο κύτταρα. Είναι γνωστό ότι 
τα σύνορα των κυττάρων συχνά δε διακρίνονται στο µικροσκόπιο. Παρ� όλα 
αυτά µπορεί κανείς να µετρήσει τα κύτταρα, χρησιµοποιώντας χρωστικές.  
α) Να αναφέρετε το οργανίδιο που χρωµατίζεται έντονα και χάρη στο 
χρωµατισµό του οποίου µπορεί να γίνει η καταµέτρηση των κυττάρων;  

β) Ποιων οργανιδίων ο χρωµατισµός θα µας βοηθήσει να ξεχωρίσουµε αν τα 
υπό παρατήρηση κύτταρα είναι φυτικά ή ζωικά; 

5. Κατά τη µικροσκοπική εξέταση παρασκευάσµατος φυτικών κυττάρων σε 
σχολικό εργαστήριο Βιολογίας ένας µαθητής παρατηρεί ότι πολλά από αυτά 
τα κύτταρα έχουν υποστεί πλασµόλυση.  

     α) Ποια είναι η αιτία για την πλασµόλυση;  
     β) Να σχεδιάσετε ένα κύτταρο το οποίο έχει υποστεί πλασµόλυση. 
6. Να περιγράψετε τη δοµή: 
α) του κυτταρικού τοιχώµατος ενός φυτικού κυττάρου 
β) της κυτταρικής µεµβράνης ενός φυτικού κυττάρου 
Στην απάντηση σας να περιλαµβάνεται και η περιγραφή της διάταξης των 
µορίων των δύο παραπάνω σχηµατισµών και η ερµηνεία, µε ποιο τρόπο η 
διάταξη αυτή επηρεάζει τις δύο κυτταρικές δοµές. 

7. Στο διπλανό σχήµα απεικονίζεται ένα µιτο-
χόνδριο ηπατικού κυττάρου: 
α) Να γράψετε τις ονοµασίες των δοµών του 

µιτοχονδρίου που δείχνουν τα βέλη.  
β) Να εξηγήσετε το λόγο για τον οποίο τα ηπατικά κύτταρα έχουν πολλά 

µιτοχόνδρια  
γ) Τα µιτοχόνδρια περιέχουν δικό τους DNA και ριβοσώµατα. Να 
εξηγήσετε γιατί συµβαίνει αυτό. 
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8. Το διπλανό σχήµα δείχνει τµήµα 
ενός ζωικού κυττάρου.  
α) Να γράψετε τις ονοµασίες των 
δοµών που δείχνουν τα βέλη.  

β) Να αναφέρετε ποιος είναι ο ρόλος της κάθε δοµής για τη ζωή του κυττάρου. 
9. Ο παρακάτω πίνακας αναφέρεται σε τρία κύτταρα, ένα ηπατικό κύτταρο του 
ανθρώπου, ένα βακτηριακό, ένα φυτικό και στις κυτταρικές δοµές που 
περιέχουν: 
Κυτταρική δοµή Βακτηριακό 

κύτταρο 
ηπατικό φυτικό 

Πυρηνική µεµβράνη    

Κυτταρικό τοίχωµα    

Κοκκία γλυκογόνου    

Χλωροπλάστες    

Κεντρόσωµα    

Αµυλόκκοκοι    
 

Να σηµειώσετε µε Χ την παρουσία της δοµής σε κάθε κύτταρο. 
10. Ο καθηγητής στο µάθηµα της Βιολογίας, σας έδειξε µια φωτογραφία ενός 

κυττάρου από ηλεκτρονικό µικροσκόπιο, στο οποίο διακρίνονται πολλά µι-
τοχόνδρια, το σύµπλεγµα Golgi και εκτεταµένο ενδοπλασµατικό δίκτυο. 
Ποια κυτταρική δραστηριότητα θα δικαιολογούσε την ύπαρξη των παρα-
πάνω τριών κυτταρικών δοµών; 

11. Στο διπλανό σχήµα απεικονίζεται ένα 
τµήµα από την κυτταρική µεµβράνη: 
α) Να ονοµάσετε τα βιολογικά 
συστατικά που σηµειώνονται µε τα 
βέλη.  

β) Να γράψετε ποιος είναι ο ρόλος αυ-
τών των βιολογικών συστατικών.  
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12. Ορισµένα βακτήρια ζουν σε θερµοκρασίες που πλησιάζουν τους 100 οC. 
(π.χ. τα βακτήρια που ζουν στις πλαγιές των ηφαιστείων και των θερµών 
θαλάσσιων ρευµάτων.) Γνωρίζουµε ότι οι κυτταρικές µεµβράνες 
αποτελούνται κυρίως από φωσφολιπίδια. Χρησιµοποιώντας τις γνώσεις σας, 
από τον τρόπο διάταξης των φωσφολιπιδίων και των ουσιών που 
παρεµβάλλονται σε αυτά, να ερµηνεύσετε µε ποιο τρόπο στερεοποιούνται οι 
µεµβράνες των παραπάνω βακτηρίων, ώστε να επιβιώνουν στις ακραίες 
θερµοκρασίες. 

13. Ένα σαλιγκάρι, αν του ρίξουµε αλάτι, πεθαίνει. Ο άνθρωπος, µετά από 
γεύµα µε αλµυρό φαγητό, έχει έντονο αίσθηµα δίψας. Να ερµηνεύσετε αυτά 
τα δύο φαινόµενα, χρησιµοποιώντας τις γνώσεις σας σχετικά µε τα 
φαινόµενα της ώσµωσης και διάχυσης. 

 
 Να συµπληρώσετε µε τις κατάλληλες έννοιες τα κενά του εννοιολογικού 
χάρτη που ακολουθεί: 

 

υπάρχουν

που λειτουργεί ως:

;

Μέσα στο κύτταρο

;

το κυτταρόπλασµα

που περιέχει:

ριβοσώµατα Ε.∆., όργανο
Golgi

; ;

που λειτουργούν
ως:

που λειτουργεί
ως:

που λειτουργεί
ως:

που λειτουργεί
ως:

; ; σκελετός
κέντρο

παραγωγής
ενέργειας  
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∆. ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

Παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης σύντοµης διάρκειας 
 

Αντικείµενο εξέτασης: Κύτταρο, η θεµελιώδης µονάδα της ζωής 
Στόχοι που ελέγχονται: Ανάκληση γνώσεων, κατανόηση, κριτική σκέψη 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ 
Επώνυµο: ������������.. Όνοµα: .............................................. 
Τάξη: ��������.  Τµήµα: ����� 
Μάθηµα: ��������.�����...... 
Ηµεροµηνία: ��������.����� 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 

1. Να γράψετε ένα χαρακτηριστικό, για το οποίο η κυτταρική µεµβράνη είναι 
διαφορετική από µια πλαστική σακούλα. 

Μονάδες  2 
 

2. Ποιο είναι το πλεονέκτηµα της διαµερισµατοποίησης του ευκαρυωτικού κυττάρου;  
Μονάδες  3 

 

3. Να περιγράψετε σύντοµα τις λειτουργίες των παρακάτω κυτταρικών 
οργανιδίων: πυρήνας, µιτοχόνδριο, χλωροπλάστης, ριβόσωµα, χυµοτόπιο. 

Μονάδες 5 
 

4. Σε τι διαφέρει η παθητική από την ενεργητική µεταφορά ουσιών διαµέσου 
της πλασµατικής µεµβράνης; Γιατί είναι σηµαντικοί και οι δύο τύποι 
µεταφοράς ουσιών για το κύτταρο;  

Μονάδες 5 
 

5. Να επιλέξετε µια από τις διαφορές µεταξύ προκαρυωτικού και 
ευκαρυωτικού κυττάρου και να εξηγήσετε πώς αυτή η διαφορά αυξάνει τις 
δυνατότητες του ευκαρυωτικού κυττάρου.  

Μονάδες 5 
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Παράδειγµα ωριαίου κριτηρίου αξιολόγησης 
 
Αντικείµενο εξέτασης: Κύτταρο, Η θεµελιώδης µονάδα της ζωής 
Στόχοι που ελέγχονται: Ανάκληση γνώσεων, κατανόηση, κριτική σκέψη 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ 
Επώνυµο: ������������.. Όνοµα: .............................................. 
Τάξη: ��������.  Τµήµα: ����� 
Μάθηµα: ��������.�����...... 
Ηµεροµηνία: ��������.����� 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 

1. Α. Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή 
στη φράση που συµπληρώνει σωστά την πρόταση: 

• Εάν ένα κύτταρο βρεθεί σε υποτονικό διάλυµα τα µόρια του νερού 
α. θα κινηθούν προς το κύτταρο 
β. θα κινηθούν προς τον εξωκυτταρικό χώρο 
γ. δε θα µετακινηθούν 
δ. θα µετακινηθούν µε ενεργητική διαδικασία µεταφοράς. 

 

• Η πλασµατική µεµβράνη αποτελείται κυρίως από 
 α. διπλοστιβάδα υδατανθράκων και πρωτεϊνών 
β. διπλοστιβάδα λιπιδίων στα οποία παρεµβάλλονται πρωτεΐνες 
γ. στιβάδα υδατανθράκων και λιπιδίων 
δ. διπλοστιβάδα πρωτεϊνών και υδατανθράκων. 

Μονάδες 2 
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1. Β. Να συµπληρώσετε µε τους κατάλληλους όρους τα κενά στις παρακάτω 
προτάσεις: 

• Ο µηχανισµός µετακίνησης των ιόντων Κ+ και Να+ χαρακτηρίζεται ως 
�������..  . 

• Για τη διατήρηση της ρευστότητας των µεµβρανών σηµαντικό ρόλο παίζει 
ένα λιπίδιο που ονοµάζεται �������.. . 

• Η σύνθεση των πρωτεϊνών γίνεται σε σχηµατισµούς που ονοµάζονται 
�������.. . 

Μονάδες 3 
 

2. Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) τις παρακάτω προτάσεις:  
• Στο εσωτερικό του πυρήνα περιέχεται γενετικό υλικό  
και ριβοσώµατα.       (   ) 

• Στα ριβοσώµατα γίνεται η σύνθεση των πρωτεϊνών.   (   ) 
• Τα µιτοχόνδρια είναι �τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας�  
του κυττάρου.       (   ) 

• Η πλασµατική µεµβράνη ελέγχει το είδος των ουσιών που  
εισέρχονται - εξέρχονται από τα κύτταρα και συµµετέχει  
την υποδοχή και ερµηνεία µηνυµάτων από το περιβάλλον.  (   ) 

• Τα λυσοσώµατα είναι οργανίδια στα οποία γίνεται σύνθεση 
υδατανθράκων και πρωτεϊνών     (   ) 

Μονάδες 5 
 

3. Να απαντήσετε σύντοµα σε καθεµία από τις παρακάτω ερωτήσεις: 
• Να περιγράψετε το µοντέλο �του ρευστού µωσαϊκού� για τη δοµή των µεµβρανών. 
• Ποιος είναι ο ρόλος των πρωτεϊνών της πλασµατικής µεµβράνης; 

Μονάδες 5 
 

4. Μία από τις θεωρίες που διατύπωσαν οι Βιολόγοι αναφέρει ότι τα 
µιτοχόνδρια και οι χλωροπλάστες αρχικά ήταν προκαρυωτικοί οργανισµοί, 
οι οποίοι σε κάποιο στάδιο της εξέλιξης διείσδυσαν στο ευκαρυωτικό 
κύτταρο και από τότε συµβιώνουν µε αυτό. Να αναφέρετε πού βασίστηκε, 
κατά την άποψή σας, η θεωρία αυτή. 

Μονάδες 5 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Μεταβολισµός 

 
 
Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
 

 Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή 
στη φράση που συµπληρώνει σωστά την πρόταση: 

 

1. Η εµφάνιση καταλυτικών ιδιοτήτων σε ένα πρωτεϊνικό µόριο εξαρτάται 
πάντα από 
α. την ύπαρξη ενός µικρού οργανικού µορίου, του συνένζυµου 
β. την ύπαρξη καταλλήλων συνθηκών θερµοκρασίας και PH 
γ. την εξειδίκευση της δράσης του 
δ. την καθορισµένη αλληλουχία των αµινοξέων του. 

 
2. Η δράση ενός ενζύµου πάνω στο υπόστρωµά του έχει ως αποτέλεσµα 
α. την ισχυροποίηση των δεσµών του υποστρώµατος 
β. την εξασθένηση των δεσµών του υποστρώµατος 
γ. την αδρανοποίηση των δεσµών του υποστρώµατος 
δ. τη χαλάρωση και το σπάσιµο των δεσµών του ενζύµου. 

 
3. Η φωτεινή φάση της φωτοσύνθεσης διεξάγεται 
α. στα θυλακοειδή 
β. στο κυτταρόπλασµα 
γ. στην κυτταρική µεµβράνη 
δ. στο στρώµα 
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4. Η σκοτεινή φάση της φωτοσύνθεσης διεξάγεται 
α. στα γκράνα (grana) 
β. στα θυλακοειδή 
γ. στα µιτοχόνδρια 
δ. στο στρώµα. 
 

5. Φωτοσύνθεση γίνεται 
α. στα φυτά, στους µύκητες και στα φύκη 
β. σε όλους τους αυτότροφους οργανισµούς 
γ. στα φυτά, στα χλωροφύκη και στα κυανοφύκη 
δ. σε όλα τα αυτότροφα βακτήρια, στα φύκη και στα φυτά. 

 
6. Ποια από τα παρακάτω συστατικά απαιτούνται ταυτόχρονα, για την 
πραγµατοποίηση της γλυκόλυσης σε ένα ζωντανό κύτταρο; 
α. Γλυκόζη και οξυγόνο. 
β. ΑΤΡ και γλυκόζη. 
γ. Οξυγόνο και ΑΤΡ. 
δ. Πυροσταφυλικό οξύ και οξυγόνο. 

 
7. Σε µικροοργανισµούς, που έχουν τη δυνατότητα να µεταβολίζουν τη 
γλυκόζη τόσο αερόβια όσο και αναερόβια, επιλέγεται η αερόβια οδός, όταν 
οι συνθήκες το επιτρέπουν, γιατί 
α. τα προϊόντα της ζύµωσης ελαττώνουν τη µεταβολική δραστηριότητα του 
κυττάρου λόγω µεταβολής του pΗ 

β. παράγεται περισσότερη ενέργεια ανά µόριο γλυκόζης, λόγω του 
γεγονότος ότι όλα τα άτοµα C οξειδώνονται στο µέγιστο βαθµό 

γ. τα προϊόντα της ζύµωσης είναι τοξικά για το κύτταρο και το περιβάλλον 
του 

δ. έχουµε µεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση, επειδή η ενέργεια που 
απελευθερώνεται από τα σάκχαρα αθροίζεται και µε την ενέργεια που 
απελευθερώνεται από το Ο2. 
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8. Το τελευταίο βήµα της κυτταρικής αναπνοής είναι 
α. η παραγωγή υδρογόνου 
β. ο σχηµατισµός 36 µορίων ΑΤΡ 
γ. η αναγωγή του οξυγόνου σε νερό 
δ. η µεταφορά ηλεκτρονίων µέσω της αναπνευστικής αλυσίδας. 

 
9. Τα ένζυµα έχουν 
     α. ένα ενεργό κέντρο  
     β. περισσότερα από δύο πολυπεπτίδια 
     γ. ένα ή περισσότερα ενεργά κέντρα 
     δ. συµπληρωµατικές αζωτούχες βάσεις. 
 
 
 Να συµπληρώσετε µε τους κατάλληλους όρους τα κενά στις παρακάτω 
προτάσεις: 

 

1. Ο καταβολισµός περιλαµβάνει τις αντιδράσεις �������..  οργανικών 
ενώσεων  σε  �������..  µε παράλληλη �������..  ενεργείας. 

2. Ο αναβολισµός περιλαµβάνει τις αντιδράσεις �������..  ουσιών µε 
παράλληλη �������..  ενέργειας. 

3. Οι καταβολικές αντιδράσεις, είναι αντιδράσεις �������.. , ενώ οι 
αναβολικές, είναι αντιδράσεις �������.. . 

4. Η τριφωσφορική αδενοσίνη περιέχει δεσµούς �������..  
�������.. . 

5. Η καταλυτική δράση των ενζύµων, καθορίζεται από �������..  δοµή 
του πρωτεϊνικού µορίου. 

6. Οι αναστολείς των ενζύµων διακρίνονται σε �������..  και 
�������.. . 

7. Πολλά συνένζυµα είναι �������.. . 
8. Με τη βοήθεια �������..  και των άλλων φυτοσυνθετικών χρωστικών 
τα φυτά συνθέτουν σάκχαρα από απλές ανόργανες ενώσεις 
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9. Τα θυλακοειδή περιέχουν τις φωτοσυνθετικές χρωστικές οργανωµένες σε 
�������..  

10. Κάθε φωτοσύστηµα περιλαµβάνει χλωροφύλλες �������.., οι οποίες 
διεγείρονται και ένα µόριο �������..  το οποίο ιονίζεται.  

11. Στην κυκλική φωσφορυλίωση τα ηλεκτρόνια ξεκινούν από το µόριο 
�������..  και επιστρέφουν στο �������.., αποδίδοντας 
ενέργεια για τη σύνθεση ΑΤΡ. 

 
 
Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
 

Να χρησιµοποιήσετε σωστά τους παρακάτω όρους και να διατυπώσετε 
από µια πρόταση, που να εκφράζει την έννοια του όρου: 

 

µεταβολισµός συγκέντρωση 
υποστρώµατος 

θυλακοειδή 

ακετυλο-συνένζυµο Α φωτεινή ενέργεια χλωροφύλλες 

ολοένζυµο φωτοσύστηµα ΙΙ αναερόβια αναπνοή 

συνένζυµο κυκλική 
φωτοφωσφορυλίωση 

οξειδωτική 
φωσφορυλίωση 

 
 
 Να απαντήσετε σύντοµα σε καθεµία από τις παρακάτω ερωτήσεις  

(10-20 λέξεις): 
 
1. Γιατί το ΑΤΡ θεωρείται ως το ενεργειακό «νόµισµα» του κυττάρου; 
2. Γιατί οι καταβολικές αντιδράσεις θεωρούνται εξώθερµες; 
3. Γιατί οι αναβολικές αντιδράσεις θεωρούνται ενδόθερµες; 
4. Ποια διαδικασία εξυπηρετεί η σύζευξη των εξώθερµων και ενδόθερµων 
αντιδράσεων; 

5. Σε τι εξυπηρετεί το κύτταρο το γεγονός ότι οι δεσµοί υψηλής ενέργειας του 
ΑΤΡ, είναι ασταθείς; 
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6. Πώς καθορίζεται η καταλυτική δράση των ενζύµων;  
7. Γιατί τα ένζυµα παραµένουν αναλλοίωτα στο τέλος µιας αντίδρασης; 
8. Πώς επηρεάζει την ενζυµική ταχύτητα η αύξηση του υποστρώµατος; 
9. Πώς δρούν οι αντιστρεπτοί αναστολείς των ενζύµων; 
10. Τι σηµαίνει όρος «αναδραστική αναστολή ενός ενζύµου»;  
11. Τι είναι ενέργεια ενεργοποίησης; 
12. Τι είναι ενεργό κέντρο ενζύµου; 
13. Ποιες ουσίες ονοµάζουµε αναστολείς; 
14. Ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν τη δράση των ενζύµων; 
15. Ποιοι είναι οι συµπαράγοντες των ενζύµων; 
16. Με ποιο τρόπο τα φυτά προσλαµβάνουν διοξείδιο του άνθρακα; 
17. Πώς χρησιµοποιούν τα φυτά τις ουσίες που προσλαµβάνουν από το έδαφος; 
18. Πώς τρέφεται το φυτό; 
19. Πώς χρησιµοποιείται το οξυγόνο που παράγεται κατά τη φωτοσύνθεση; 
20. Σε τι εξυπηρετεί η διαδικασία της διαπνοής; 
21. Ποια ακτινοβολία του ορατού φωτός απορροφάται από τις χλωροφύλλες και 

ποια από τα καροτινοειδή; 
22. Με ποιο τρόπο µπορούµε να υπολογίσουµε την ταχύτητα της φωτοσύνθεσης; 
23. Να αναφερθούν ονοµαστικά οι παράγοντες που επηρεάζουν τη φωτοσύνθεση. 
24. Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τη φωτοσύνθεση; Πώς το νερό επηρεάζει τη 

φωτοσυνθετική δραστηριότητα; 
25. Ποιο µήκος κύµατος του ορατού φωτός, είναι το καταλληλότερο για τη 

πραγµατοποίηση της φωτοσύνθεσης; 
 
 Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις µε µία παράγραφο 

(20-40 λέξεις): 
 
1. Να εξηγήσετε  γιατί η ενέργεια είναι σηµαντική για τους οργανισµούς. 
2. Τι συµβαίνει στους  χλωροπλάστες µετά τη δέσµευση της ενέργειας; 
3. Να περιγράψετε συνοπτικά πώς η ενέργεια αποθηκεύεται στο µόριο του 
ΑΤΡ και πώς απελευθερώνεται. 

4. Με ποιο τρόπο η ενέργεια ενεργοποίησης «προετοιµάζει» τα διάφορα µόρια 
για να αντιδράσουν µεταξύ τους; 
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5. Να περιγράψετε τη δράση των ενζύµων. 
6. Όταν διασπάται το ΑΤΡ παράγεται ΑDP. Περιέχει ενέργεια το ΑDP; Να 
εξηγήσετε την απάντησή σας. 

7. Γιατί ένα ένζυµο δεν µπορεί να συµµετέχει σε διαφορετικές χηµικές αντι-
δράσεις; 

8. Γιατί απαιτείται µικρότερη ενέργεια για τη διεξαγωγή µιας χηµικής αντίδρα-
σης, όταν συµµετέχει ένα ένζυµο; 

9. Γιατί οι φωτοσυνθετικοί οργανισµοί, σε ένα οικοσύστηµα, ονοµάζονται 
παραγωγοί; 

10. Πώς χρησιµοποιείται το φως κατά τη φωτοσύνθεση; 
11. Τι είναι φωτοσύστηµα; Να περιγράψετε το ρόλο του φωτοσυστήµατος Ι. 
12. Ποια είναι τα προϊόντα της φωτεινής φάσης της φωτοσύνθεσης; 
13. Με ποιο τρόπο δεσµεύεται η ηλιακή ενέργεια κατά τη διάρκεια της φωτο-

σύνθεσης, και πώς αποθηκεύεται µε τη µορφή µορίων ΑΤΡ και NADPH; 
Πώς χρησιµοποιείται το ΑΤΡ και NADPH για τη µετατροπή του διοξειδίου 
του άνθρακα σε σάκχαρα; Πού χρησιµεύουν τα σάκχαρα τα οποία 
συντίθενται κατά τη διάρκεια της φωτοσύνθεσης; 

14. Σε τι εξυπηρετούν τους οργανισµούς οι παρακάτω διαδικασίες; 
α. Αναπνοή. 
β. Γλυκόλυση. 
γ. Κύκλος του Κρεµπς (Κrebs). 
δ. Οξειδωτική φωσφορυλίωση. 

15. Η ταχύτητα της φωτοσύνθεσης σε ένα φυτό επηρεάζει την ανάπτυξη του; Να 
εξηγήσετε την απάντησή σας. 

16. Γιατί η θερµοκρασία επηρεάζει την ταχύτητα της φωτοσύνθεσης; 
17. Ποιους οργανισµούς χαρακτηρίζουµε ως ετερότροφους; 
18. Ποια είναι η «τύχη» του οξυγόνου που παράγεται κατά τη φωτοσύνθεση; 
19. Πώς σχετίζονται ο αναβολισµός και ο καταβολισµός; Σε ποια βασικά σηµεία 

µοιάζουν και σε ποια διαφέρουν; 
20. Οι οργανισµοί αποβάλλουν ενέργεια στο περιβάλλον, κατά τη διάρκεια του 

µεταβολισµού τους. Εάν δεν υπήρχε αυτή η απώλεια ενέργειας, θα είχαν 
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πάλι οι οργανισµοί την ανάγκη να προµηθευτούν ενέργεια για να επιζήσουν; 
Να εξηγήσετε την απάντησή σας. 

21. Να συγκρίνετε τα ένζυµα µε τους ανόργανους καταλύτες και να γράψετε µια 
οµοιότητα και µια διαφορά. 

22. Να αναφέρετε περιληπτικά όλες τις ιδιότητες των ενζύµων. 
23. Να αναφέρετε περιληπτικά µε ποιο τρόπο δρουν οι αναστολείς των ενζύµων. 
24. Να εξηγήσετε µε ποιο τρόπο επηρεάζεται η ενζυµική δραστηριότητα:  

α) από τη θερµοκρασία  
        β) από τη συγκέντρωση του ενζύµου  
        γ) από τη συγκέντρωση του υποστρώµατος. 
25. Γιατί τα φυτά δε φωτοσυνθέτουν όταν αυξηθεί η θερµοκρασία; 
26. Υπάρχουν οργανισµοί που φωτοσυνθέτουν σε υψηλές θερµοκρασίες; 
27. Ποιος είναι ο ρόλος των φωτοσυστηµάτων στη διαδικασία της φωτο-

σύνθεσης; 
28. Ποια σχέση υπάρχει µεταξύ αναπνοής και φωτοσύνθεσης στα φυτά; Τι 

επίδραση έχει αυτή η σχέση στα ζώα; 
29. Να συγκρίνετε:  
        α) τη γλυκόλυση µε τον κύκλο του Κρεµπς (Κrebs) 
        β) τον κύκλο του Κρεµπς (Κrebs) µε την οξειδωτική φωσφορυλίωση. 
30. Να περιγράψετε τη σχέση µεταξύ της λειτουργίας της αναπνοής  (πρόσληψη 

οξυγόνου-αποβολή διοξειδίου του άνθρακα από τον οργανισµό) και της 
κυτταρικής αναπνοής. 

31. Το φθινόπωρο τα φυτά µε πράσινα φύλλα σταµατούν να παράγουν 
χλωροφύλλη. Πώς σχετίζεται το γεγονός αυτό µε την αλλαγή του χρώµατος 
των φύλλων αυτή την εποχή; 

32. Να περιγράψετε το ρόλο των µεµβρανών στην  κυτταρική αναπνοή. 
33. Να περιγράψετε µε ποιο τρόπο τα φυτά δεσµεύουν την ηλιακή ενέργεια και 

την αποθηκεύουν κατά τη φωτεινή φάση της φωτοσύνθεσης. 
34. Να εξηγήσετε µε ποιο τρόπο τα προϊόντα της φωτεινής φάσης της 

φωτοσύνθεσης επηρεάζουν έµµεσα ή άµεσα τη ζωή των ζώων. 
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Γ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ � ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

1. Στον κήπο σας έχετε κόκκινες, µπλε και άσπρες πετούνιες. Αξιοποιώντας τις 
γνώσεις σας σχετικά µε τη φωτοσύνθεση, να εξηγήσετε ποια ακτινοβολία 
του ορατού φωτός απορροφούν αυτά τα λουλούδια. 

2. Ένα µόριο γλυκόζης εγκλείει περίπου 686 kcal. Ένα µόριο γλυκόζης παράγει 
36 µόρια ΑΤΡ στα ευκαρυωτικά κύτταρα. Κάθε µόριο ΑΤΡ περιέχει περίπου 
7,3 kcal.   
α) Να υπολογίσετε την ενέργεια που παράγεται κατά την αερόβια διάσπαση 
της γλυκόζης και να τη συγκρίνετε µε αυτήν του µορίου της γλυκόζης.  

β) Να αναφέρετε πώς χρησιµοποιείται η υπόλοιπη ενέργεια. 
3. Το δηµοτικό συµβούλιο της Ρώµης ζήτησε από τους κατοίκους της πόλης να 
φυτέψουν πράσινα φυτά στις ταράτσες και στα µπαλκόνια για τη µείωση της 
ρύπανσης. Αξιοποιώντας τις γνώσεις σας, σχετικά µε τη φωτοσύνθεση, να 
προσπαθήσετε να ερµηνεύσετε την πρόταση αυτή. 

4. Τα ένζυµα είναι οι οργανικοί καταλύτες και µειώνουν τη ενέργεια ενεργο-
ποίησης των µεταβολικών αντιδράσεων. Συµµετέχουν λειτουργικά σε ενδο-
κυτταρικό και εξωκυτταρικό επίπεδο. Σε µερικές περιπτώσεις λειτουργούν 
µόνο µε την παρουσία ουσιών, που ονοµάζονται συνένζυµα. Η δράση τους 
περιορίζεται σε συγκεκριµένα φυσιολογικά όρια, τα οποία όταν 
παραβιαστούν µετουσιώνονται. 
A. Να εξηγήσετε τι σηµαίνει ο καθένας από τους παρακάτω όρους: 
α) εξειδικευµένοι καταλύτες 
β) ενέργεια ενεργοποίησης 
γ) φυσιολογικά όρια δράσης.  

B. Να περιγράψετε πλήρως τη διαδικασία της µετουσίωσης, εξηγώντας τον 
λόγο για τον οποίο αυτή επηρεάζει τη δραστικότητα του ενζύµου.  

Γ. Να εξηγήσετε τι σηµαίνει ο όρος συνένζυµο. ∆ώστε ένα παράδειγµα από 
τη δράση ενός συνενζύµου.  

∆. Να ονοµάσετε δύο ενδοκυτταρικά ένζυµα, αναφέροντας ποιες αντιδρά-
σεις επιτελούν.  
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5.  α) Τι εννοούµε µε τον όρο ένζυµο; 
β) Η γραφική παράσταση που ακολουθεί, παρουσιάζει την δράση της συγκέ-
ντρωσης του υποστρώµατος στην εξέλιξη µιας ενζυµικής αντίδρασης. 

 
 
 
 
 
 
 Συγκέντρωση του υποστρώµατος 
 

Να εξηγήσετε τα τρία µέρη της καµπύλης που δείχνουν τα τόξα. 
γ) Οι ενζυµικές αντιδράσεις έχουν συχνά ένα συντελεστή θερµοκρασίας, 
που κυµαίνεται από 0 έως 40 βαθµούς Κελσίου. Τι σηµαίνει ακριβώς 
αυτό; 

δ) Σε υψηλότερες θερµοκρασίες τα ένζυµα µετουσιώνονται: 
i) πώς συµβαίνει αυτό; 
ii) πώς επηρεάζει την ενζυµική δράση η µετουσίωση; 

ε) Να ονοµάσετε δύο άλλους παράγοντες, εκτός από τη συγκέντρωση του 
υποστρώµατος και τη θερµοκρασία, που επηρεάζουν την ενζυµική 
δραστικότητα.  

ζ) Να αναφέρετε ένα παράδειγµα ενός ενζύµου, που δρα ενδοκυτταρικά και 
να περιγράψετε τη λειτουργία του.  

η) Να αναφέρετε ένα παράδειγµα ενός ενζύµου, το οποίο δρα εξωκυτταρικά 
και να περιγράψετε τη λειτουργία του.  

θ) Να ξεχωρίσετε σε τι διαφέρουν οι αναβολικές από τις καταβολικές 
αντιδράσεις.  

ι) Να παρουσιάσετε περιληπτικά τον τρόπο µε τον οποίο συνδέονται οι 
αναβολικές µε τις καταβολικές αντιδράσεις στο κύτταρο. 
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 Να συµπληρώσετε µε τις κατάλληλες έννοιες τα κενά του εννοιολογικού 
χάρτη που ακολουθεί: 

 

που απελευθερώνεται

Γλυκόλυση

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

;

που δεσµεύεται

;
Στάδιο φωτεινών
αντιδράσεων

Ζύµωση

Κύκλος του
Krebs

;

; H2O
O2 ;ATP

παρουσία Ο2
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∆. ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

Παράδειγµα ωριαίου κριτηρίου αξιολόγησης  
 

Αντικείµενο εξέτασης: Μεταβολισµός 
Στόχοι που ελέγχονται: Ανάκληση γνώσεων, κατανόηση, κριτική σκέψη 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ 
Επώνυµο: ������������.. Όνοµα: .............................................. 
Τάξη: ��������.  Τµήµα: ����� 
Μάθηµα: ��������.�����...... 
Ηµεροµηνία: ��������.����� 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 

1. Α. Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή 
στη φράση που συµπληρώνει σωστά την πρόταση: 

• Από τους τρεις φωσφορικούς δεσµούς του ΑΤΡ υψηλού ενεργειακού 
περιεχοµένου είναι 
α. και οι τρεις 
β. µόνο ο τελευταίος 
γ. µόνο ο δεύτερος και ο τρίτος 
δ. µόνο ο πρώτος και ο τρίτος. 

 

• Η σκοτεινή φάση της φωτοσύνθεσης διεξάγεται 
α. στα ριβοσώµατα  
β. στα θυλακοειδή 
γ. στα µιτοχόνδρια 
δ. στο στρώµα. 

 

• Η σχάση ενός ενζύµου στο υπόστρωµά του έχει ως αποτέλεσµα 
α. την ισχυροποίηση των δεσµών του υποστρώµατος 
β. την εξασθένιση των δεσµών του υποστρώµατος 
γ. την αδρανοποίηση των δεσµών του υποστρώµατος 
δ. τη χαλάρωση και το σπάσιµο των δεσµών του ενζύµου. 

Μονάδες 3 
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1. Β. Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) τις παρακάτω προτάσεις: 
• Η καταλυτική δράση των ενζύµων καθορίζεται από την  
τριτοταγή δοµή τους.       (    ) 

• Με τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης παράγεται διοξείδιο  
του άνθρακα στα φυτικά κύτταρα και πρωτεΐνες στα ζωικά.   (    ) 

Μονάδες 2 
 
2. Να συµπληρώσετε µε τους κατάλληλους όρους τα κενά στις παρακάτω 
προτάσεις: 

• Ως ενεργειακό νόµισµα στο κύτταρο χαρακτηρίζεται το µόριο �............... . 
• Η διαδικασία σύνθεσης πολύπλοκων χηµικών ουσιών από απλούστερες 
ονοµάζεται ........................... . 

• Οι αναστολείς της δράσης των ενζύµων διακρίνονται σε ........................... 
και ........................... . 

• Οι αντιδράσεις της οξειδωτικής φωσφορολίωσης γίνονται στις µεµβράνες 
των ........................... . 

• Κατά την γλυκόλυση ένα µόριο γλυκόζης διασπάται σε δύο µόρια 
.................. ................. . 

Μονάδες 5 
 
3.  Να απαντήσετε σύντοµα στις παρακάτω ερωτήσεις: 
• Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τη δράση των ενζύµων; 
• Ποιος είναι ο ρόλος των συνενζύµων; 

Μονάδες 5 
 
4. Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις µε µια παράγραφο: 
      Ένα ένζυµο δρα σε θερµοκρασίες γύρω στους 36°C. 
• Γιατί η δράση του ενζύµου σταµατάει όταν η θερµοκρασία αυξηθεί υπερβολικά; 
• Όταν η θερµοκρασία επανέλθει στους 36°C επανέρχεται και η δραστικότητα 
του ενζύµου ή όχι και γιατί; 

Μονάδες 5 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Γενετική 

 
 
Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
 

 Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή 
στη φράση που συµπληρώνει σωστά την πρόταση: 

 

1. Κατά τη διαδικασία που ονοµάζεται µεταγραφή παράγεται 
α. µία πολυπεπτιδική αλυσίδα 
β. ένα µεταφορικό RNA 
γ. ένα αγγελιοφόρο RNA 
δ. ένα ριβοσωµικό RNA. 
 

2. Η διαδικασία της µετάφρασης διεξάγεται 
α. στον πυρήνα 
β. στο σύµπλεγµα Golgi 
γ. στα ριβοσώµατα 
δ. στα µιτοχόνδρια. 
 

3. Το RNA αποτελεί το γενετικό υλικό για 
α. την Αµοιβάδα 
β. τα Βακτήρια 
γ. τους Μύκητες 
δ. τους Ρετροϊούς. 
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4. Η γενετική πληροφορία είναι αποθηκευµένη 
α. στον πυρήνα 
β. στο κυτταρόπλασµα 
γ. στα ριβοσώµατα 
δ. στο αδρό ενδοπλασµατικό δίκτυο. 
 

5. Το αντικωδικόνιο αποτελεί τµήµα 
α. της πολυπεπτιδικής αλυσίδας 
β. του DNA 
γ. του αγγελιοφόρου RNA 
δ. του µεταφορικού RNA. 
 

6. Οι γενετικές πληροφορίες είναι αποθηκευµένες 
α. στο µόριο του DNA 
β. στο µόριο του tRNA 
γ. στο µόριο του mRNA 
δ. στις πολυπεπτιδικές αλυσίδες. 
 

7. Η χρωµατίνη ενός ευκαρυωτικού κυττάρου αποτελείται από 
α. DNA, υδατάνθρακες και RNA 
β. RNA, λιπίδια και πρωτεΐνες 
γ. DNA και πρωτεΐνες 
δ. DNA, πρωτεΐνες και µικρή ποσότητα RNA. 

 

8. Το συνολικό µήκος του DNA, που περιέχεται στο ευκαρυωτικό κύτταρο, 
είναι εξαιρετικά µεγάλο σε σχέση µε τις διαστάσεις του. Η ολοκλήρωση της 
αντιγραφής του, σε σχετικά σύντοµο χρονικό διάστηµα, οφείλεται στο 
γεγονός ότι 
α. η διπλή έλικα του DNA «ανοίγει» ταυτόχρονα σε πολλά σηµεία 
β. η αντιγραφή πραγµατοποιείται ταυτόχρονα και προς τις δύο κατευθύνσεις 
γ. όλες οι αντιδράσεις πραγµατοποιούνται µε τη βοήθεια ενζύµων 
δ. ισχύουν όλα τα παραπάνω. 
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9. Η σύνθεση του RNA γίνεται πάνω σε «καλούπι» DNA και περιλαµβάνει 
α. µεταγραφή και των δύο αλυσίδων του DNA 
β. µεταγραφή µόνο της µιας ή της άλλης αλυσίδας της διπλής έλικας 
γ. µεταγραφή τυχαίων τµηµάτων της µιας και της άλλης αλυσίδας 
δ. µεταγραφή µόνο συγκεκριµένων τµηµάτων της µιας αλυσίδας. 
 

10. Ο γενετικός κώδικας είναι συνεχής. Αυτό σηµαίνει ότι 
α. ο κώδικας χρησιµοποιείται από τους οργανισµούς κατά τη διάρκεια της 
εξέλιξης συνεχώς 

β. κατά την ανάγνωση των τριπλετών των βάσεων του DNA ενός γονιδίου 
καµιά βάση δεν παραλείπεται 

γ. η µετάφραση του κωδικοποιηµένου µηνύµατος γίνεται αδιάκοπα σε όλη 
τη διάρκεια του κύκλου ζωής  του κυττάρου 

δ. µεταξύ του τέλους ενός γονιδίου και της αρχής του επόµενου δε 
µεσολαβεί καµία περιοχή που να µη µεταγράφεται. 

 

11. Ποια είναι τα ζεύγη των συµπληρωµατικών βάσεων του DNA; 
α. A-G �.. T-G 
β. A-C �.. T-G 
γ. A-U �.. C-G 
δ. A-T �.. G-C. 
 

12. Το DNA ενός είδους διαφέρει από αυτό των άλλων ειδών 
α. στα σάκχαρα 
β. στις φωσφορικές οµάδες 
γ. στην αλληλουχία των αζωτούχων οργανικών βάσεων 
δ. σε όλα τα  παραπάνω. 
 

13. Ένα αγγελιοφόρο RNA παράγεται 
α. κατά τη διαδικασία της αντιγραφής 
β. µε τον αυτοδιπλασιασµό του DNA 
γ. κατά τη διαδικασία της µεταγραφής 
δ. κατά τη διαδικασία της µετάφρασης. 
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14. Τα αντικωδικόνια συνδέονται 
α. µε τα κωδικόνια του αγγελιοφόρου RNA 
β. µε τα αντικωδικόνια του DNA 
γ. µε τα αντικωδικόνια των ριβοσωµάτων 
δ. µε τα αµινοξέα. 
 

15. Η γενετική πληροφορία, που βρίσκεται κωδικοποιηµένη σε δύο οµόλογα 
χρωµοσώµατα, 
α. είναι εντελώς πανοµοιότυπη, αφού αυτά προέρχονται από το 
διπλασιασµό του DNA 

β. είναι εντελώς διαφορετική, αφού το ένα έχει µητρική και το άλλο πατρική 
προέλευση 

γ. αν και ελέγχει τις ίδιες ιδιότητες, δεν τις ελέγχει αναγκαστικά µε τρόπο 
πανοµοιότυπο 

δ. δεν ελέγχει αναγκαστικά τις ίδιες ιδιότητες, αφού αυτό δε θα πρόσφερε 
κανένα πλεονέκτηµα. 

 
16. Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί τµήµα ενός χρωµοσώµατος κατά την 

πρόφαση; 
α. Το κεντροµερίδιο. 
β. Το κεντροσωµάτιο. 
γ. Η χρωµατίδα. 
δ. Το DNA. 

 
17. Τα σωµατικά κύτταρα του ανθρώπου έχουν 46 χρωµοσώµατα. Κατά το 

στάδιο της ανάφασης στη µίτωση, ένα κύτταρο θα έχει 
α. 92 χρωµοσώµατα 
β. 46 χρωµοσώµατα 
γ. 23 χρωµοσώµατα 
δ. 44 χρωµοσώµατα. 
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18. Τα άωρα γεννητικά κύτταρα παράγονται µε 
α. χιασµατυπία 
β. µίτωση 
γ. µείωση 
δ. γονιµοποίηση. 

 
19. Στα κύτταρα, που προκύπτουν από τη µείωση Ι, 

α. όλα τα χρωµοσώµατα αντιπροσωπεύονται δύο φορές και αποτελούνται 
από δύο αδελφές χρωµατίδες 

β. τα µισά µόνο χρωµοσώµατα αντιπροσωπεύονται δύο φορές και 
αποτελούνται από δύο αδελφές χρωµατίδες 

γ. όλα τα χρωµοσώµατα αντιπροσωπεύονται µία φορά και αποτελούνται 
από δύο αδελφές χρωµατίδες 

δ. όλα τα χρωµοσώµατα αντιπροσωπεύονται µία φορά και αποτελούνται 
από ένα νήµα χρωµατίνης. 

 
 
 Να συµπληρώσετε µε τους κατάλληλους όρους τα κενά στις παρακάτω 
προτάσεις: 

 

1. Ο κυτταρικός κύκλος χωρίζεται σε δύο φάσεις �������..  και  
�������.. . 

2. Οι ιοί διαθέτουν ως γενετικό υλικό �������.. ή �������.. .  
3. Για το διπλασιασµό του DNA απαιτείται σπάσιµο των δεσµών 

�������..  µεταξύ των συµπληρωµατικών βάσεων. 
4. Ο αυτοδιπλασιασµός του DNA, χαρακτηρίζεται ως �������..  . 
5. Οι πρωτεΐνες συντίθενται στα �������.. , που εντοπίζονται στο 

�������..  �������.. . 
6. Η διαδικασία µε την οποία παράγεται το mRNA ονοµάζεται 

�������.. . 
7. Το κωδικόνιο αποτελείται από �������..   �������.. . 
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8. Τα µονοµερή, που χρησιµοποιούνται για τη σύνθεση της πρωτεΐνης, 
ονοµάζονται �������.. . 

9. Για τη σύνθεση της πρωτεΐνης χρησιµοποιείται ως εκµαγείο το µόριο 
�������.. . 

10. Ένα µόριο �������..  συνοδεύει το κάθε αµινοξύ κατά τη σύνθεση 
µιας πρωτεΐνης. 

11. Η χρωµατίνη είναι µια �������.., που αποτελείται από DNA, RNA 
και από πρωτεϊνες. 

12. Τα κύτταρα, που έχουν τα χρωµοσώµατά τους σε ζευγάρια, χαρακτηρίζονται 
ως �������.. . 

13. Κατά τη διάρκεια της �������..  �������..  το κυτταρόπλασµα 
του µητρικού κυττάρου διαιρείται. 

14. �������..  εµφανίζονται κατά τη διάρκεια της πρόφασης του ζωικού 
κυττάρου και καταλαµβάνουν τους δύο πόλους του. 

15. Η ανταλλαγή τµηµάτων µεταξύ µη αδελφών χρωµατίδων οµολόγων 
χρωµοσωµάτων, που συµβαίνει κατά τη διάρκεια της µείωσης, λέγεται 
�������.. . 

16. Η µείωση γίνεται σε µια ειδική κατηγορία διπλοειδών κυττάρων, που 
χαρακτηρίζονται ως �������..  �������..  κύτταρα. 

17. Το φαινόµενο της σύναψης πραγµατοποιείται κατά �������..  της 1ης 
µειωτικής διαίρεσης. 

18. Στους περισσότερους ευκαρυωτικούς οργανισµούς τα χρωµοσώµατα είναι 
ένας συνδυασµός από 60% �������..  και 40% �������..  

περίπου. Το γενετικό υλικό των βακτηρίων είναι 100% �������.. . 
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Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
 

 Να απαντήσετε σύντοµα σε καθεµία από τις παρακάτω ερωτήσεις  
(10-20 λέξεις): 

 
1.  Τι είναι ο κύκλος ζωής του κυττάρου; 
2.  Τι είναι η µεσόφαση; 
3.  Τι είναι οι αδελφές χρωµατίδες; 
4.  Ποιος είναι ο ρόλος του κεντροσωµατίου κατά τη διαίρεση των ζωϊκών 
κυττάρων; 

5.  Τι είναι η κυτοκίνηση; 
6.  Τι εξασφαλίζεται µε τη µίτωση; 
7.  Τι είναι ο φραγµοπλάστης; 
8.  Τι είναι το κωδικόνιο; 
9.  Τι είναι το αντικωδικόνιο; 
10.  Τι σηµαίνει ο όρος δίχτυ χρωµατίνης; 
11.  Πού είναι καταγραµµένες οι γενετικές πληροφορίες; 
12.  Με ποιο τρόπο συνθέτουν το DNA οι ιοί που περιέχουν RNA; 
13.  Τι σηµαίνει ακριβώς ο όρος αντιγραφή του DNA; 
14.  Ποιο είναι το πρώτο διαδικαστικό βήµα για την αντιγραφή του DNA; 
15.  Με ποιο ένζυµο γίνεται η αντιγραφή του DNA; 
16.  Πώς εξασφαλίζεται η πιστότητα της αντιγραφής του DNA; 
17.  Ποιο βιολογικό µόριο µεταφέρει τη γενετική πληροφορία στο κυτταρόπλα-

σµα; 
18.  Ποια είναι τα στάδια της µετάφρασης;  
19.  Τι σηµαίνει ο όρος κωδικόνιο έναρξης; 
20.  Με ποιο µηχανισµό σταµατά η σύνθεση µιας πρωτεΐνης; 
21.  Με ποιο µηχανισµό  το κύτταρο παράγει πολλά αντίγραφα του ίδιου πρωτεϊ-

νικού µορίου σε µικρό χρονικό διάστηµα;  
22.  Σε ποια οργανίδια του κυττάρου γίνεται η σύνθεση πρωτεϊνών; 
23.  Ποιο είναι το κεντρικό δόγµα της Βιολογίας; 
24.  Γιατί ο αυτοδιπλασιασµός του DNA χαρακτηρίζεται ως ηµισυντηρητικός; 
25.  Τι είναι γενετικός κώδικας; 
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26.  Τι σηµαίνει ο όρος εκφυλισµένος γενετικός κώδικας; 
27.  Ισχύει ο ισχυρισµός ότι ο γενετικός κώδικας είναι παγκόσµιος;  
28.  Τι είναι µεταγραφή του DNA; 
29.  Με πόσες µορφές παρουσιάζεται το DNA στους διάφορους οργανισµούς; 
30.  Ποιο βιολογικό µόριο κατευθύνει τη σύνδεση ενός αµινοξέος µε ένα άλλο 

αµινοξύ;  
31.  Να αναφέρετε πόσα στάδια υπάρχουν στη διαδροµή της γενετικής 

πληροφορίας, από το DNA µέχρι τις πρωτεϊνες. 
32.  Ένα κοµµάτι DNA περιέχει 4 ζεύγη βάσεων. Πόσες αλληλουχίες αµινοξέων 

µπορεί να κωδικοποιεί αυτό το τµήµα; 
33.  Να γράψετε τρεις διαφορές µεταξύ DNA και RNA. 
34.  Με ποιο µηχανισµό, διορθώνονται τα λάθη που συµβαίνουν κατά την αντι-

γραφή του DNA; 
35.  Ποια κύτταρα του ανθρώπινου οργανισµού είναι διπλοειδή; Ποια είναι 

απλοειδή; 
36.  Στο παρακάτω σχεδιαγράµµα να συµπληρώσετε τις ονοµασίες των 

βιολογικών µηχανισµών, που δείχνουν τα κάθετα βέλη: 
 
 
 DNA RNA Πρωτεΐνη 
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 Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις µε µια παράγραφο  
(20-40 λέξεις): 

1. Ποιος είναι ο ρόλος της DNA-πολυµεράσης III στην αντιγραφή του DNA; 
2. Ποιο χαρακτηριστικό στη δοµή του DNA αποτελεί τον παράγοντα-κλειδί για 
την ικανότητα του να αντιγράφεται; 

3. Γιατί είναι απαραίτητο ένα µόριο-µήνυµα, όπως είναι το m-RNA, για τη 
σύνθεση των πρωτεϊνών; 

4. Ποιες δραστηριότητες παρατηρούνται κατά τη διάρκεια της µεταγραφής του 
m-RNA; 

5. Ποιος είναι ο ρόλος του κωδικονίου και του αντικωδικονίου κατά τη 
µετάφραση; 

6. Ποιος είναι ο ρόλος του t-RNA; 
7. Η µεταγραφή και η µετάφραση των προκαρυωτικών κυττάρων διεξάγονται 
στο κυτταρόπλασµα. Να αναφέρετε πού διεξάγονται αυτές οι δύο 
διαδικασίες στο ευκαρυωτικό κύτταρο. 

8. Να αναφέρετε τα στάδια της µετάφρασης . 
9. Να συγκρίνετε και να γράψετε τις διαφορετικές λειτουργίες του m-RNA, του 

t-RNA και του r-RNA. 
10. Να συγκρίνετε τις διαδικασίες της µεταγραφής και της µετάφρασης της γενε-

τικής πληροφορίας. 
11. Να περιγράψτε τα βασικά βήµατα της πρωτεϊνοσύνθεσης  στο ριβόσωµα. 
12. Να αναφέρετε σε ποια συµπεράσµατα κατέληξαν οι δύο ερευνητές Γουά-

τσον και Κρίκ, οι οποίοι διερευνούσαν τη δοµή του γενετικού υλικού. 
13. Να εξηγήσετε µε ποιο τρόπο το µόριο του DNA προσφέρει σταθερότητα και 

ταυτόχρονα ποικιλοµορφία σε ένα οργανισµό. 
14. Να δώσετε τον ορισµό της µετάλλαξης. Οι µεταλλάξεις είναι όλες αυθόρ-

µητες; Να εξηγήσετε την απάντησή σας. 
15. Να γράψετε τρεις σκοπούς που εξυπηρετεί η διαδικασία της µίτωσης. 
16. Να περιγράψετε την οργάνωση των χρωµοσωµάτων κατά τη διάρκεια της 

µίτωσης. 
17. Να περιγράψετε τρία φαινόµενα, που παρατηρούνται κατά τη διάρκεια της 

πρόφασης, 
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18. Πώς γίνεται η αποµάκρυνση των αδελφών χρωµατίδων από το ισηµερινό 
επίπεδο του κυττάρου; 

19. Να εξηγήσετε τα φαινόµενα της σύναψης και της χιασµατυπίας. 
20. Σε τι διαφέρει η κυτταροπλασµατική διαίρεση στα ζώα από τα φυτά; 
21. Πώς διαιρούνται τα κύτταρα των βακτηρίων;  
22. Να συκρίνετε την πρόφαση της µίτωσης και την πρόφαση Ι της 1ης 

µειωτικής διαίρεσης και να γράψετε τις βασικές διαφορές τους. 
23. Να εξηγήσετε γιατί χρειάζονται δύο διαιρέσεις, προκειµένου να 

ολοκληρωθεί η µείωση.  
24. Να συγκρίνετε την πρόφαση µε την τελόφαση. 
25. Να συγκρίνετε το σχηµατισµό γαµετών στα ζώα και στα φυτά. 
26. Ποια είναι η καλύτερη φάση για να παρατηρήσουµε τα χρωµοσώµατα ενός 

συγκεκριµένου οργανισµού; Να εξηγήσετε την απάντησή σας. 
27. Εάν ένα σωµατικό κύτταρο έχει 23 ζευγάρια χρωµοσωµάτων, πόσα 

χρωµοσώµατα θα παρατηρήσετε κατά τη διάρκεια της φάσης G2; Πόσες 
χρωµατίδες; Να εξηγήσετε την απάντησή σας. 

28. Να γράψετε και να σχολιάσετε τις βασικές διαφορές µεταξύ χρωµατίνης, 
χρωµατίδων και χρωµοσωµάτων. 

29. Ποια είναι η σηµασία του φαινοµένου της σύναψης για τη χιασµατυπία; 
30. Να συγκρίνετε τη διαδικασία της µίτωσης και της µείωσης Ι. 
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Γ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ � ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

1. Να γράψετε ένα µόριο m-RNA, το οποίο να είναι συµπληρωµατικό για την 
παρακάτω σειρά νουκλεοτιδίων του DNA: ATT, ACG, CGG, TCA, GTA. 

2. Ένα τµήµα ενός κλώνου του DNA περιέχει την εξής αλληλουχία βάσεων:  
AACCGAT. Να γράψετε τη δίκλωνη µορφή του µορίου. 

3. Η ινσουλίνη είναι µια ορµόνη πρωτεϊνικής φύσης, που εκκρίνεται από τα κύτ-
ταρα του παγκρέατος και συµµετέχει στη ρύθµιση του σακχάρου του αίµατος. 
Το µόριο της ινσουλίνης αποτελείται από δύο πολυπεπτιδικές αλυσίδες την 
Α και τη Β. Η Α περιέχει 21 αµινοξέα και η Β 30. Οι δύο αλυσίδες 
συνδέονται µε δισουλφιδικούς δεσµούς. Το παρακάτω σχήµα παρουσιάζει 
µια αλληλουχία νουκλεοτιδίων του αγγελιοφόρου RNA, το οποίο συµµετέχει 
στη σύνδεση των τελευταίων 8 αµινοξέων της Β αλυσίδας. 

 

GUGGAGAGCGUGGCUUCUACACUCCUAAGACU 
         mRNA 
 

α) Χρησιµοποιώντας τον πίνακα του γενετικού κώδικα να γράψετε την 
αλληλουχία των αµινοξέων της Β αλυσίδας. 

β) Να γράψετε την αλληλουχία των νουκλεοτιδίων του αντίστοιχου γονιδίου 
και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

4. Η καζεϊνη, είναι µία πρωτεϊνη του γάλακτος. Όπως όλες οι πρωτεϊνες, 
αποτελείται από µία ειδική αλληλουχία αµινοξέων, που κωδικοποιούνται 
από ένα γονίδιο. Οι επιστήµονες κατάφεραν, σε ορισµένα θηλαστικά,  να 
αποµονώσουν το υπεύθυνο γονίδιο και να αποκρυπτογραφήσουν την 
αλληλουχία του. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει ένα µέρος από την 
αλληλουχία των βάσεων του ενός κλώνου του DNA, που κωδικοποιεί αυτή 
την πρωτεϊνη του προβάτου και της αγελάδας: 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
Πρόβατο GCC CTT GTT CTT CTC AAC TTA CAA 
αγελάδα TCC CTC AAT CTT CTT AAT TTG GGA 

 

α) Ποια θα είναι η αλληλουχία του άλλου κλώνου, των δύο οργανισµών; 
β) Ποια είναι η αλληλουχία του αγγελιοφόρου mRNA των δύο οργανισµών; 
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5. ∆ίνονται οι αλληλουχίες από τα τµήµατα ενός µορίου του DNA και ενός 
µορίου RNA: 
 DNA TATGTTGG 
  ATACTACC 

 

 RNA UAUGAUGG 
 

Να παρατηρήσετε προσεχτικά τα δύο µόρια και να εξηγήσετε εάν υπάρχει 
κάποια σχέση µεταξύ τους. 

6.  Η κολχικίνη είναι µια χηµική ουσία, η οποία όταν επιδράσει στο κύτταρο, 
καταστρέφει την κυτταρική άτρακτο. Εάν σε µια καλλιέργεια κυττάρων 
επιδράσει η κολχικίνη: 
α) Σε ποια φάση του κυτταρικού κύκλου θα βρεθούν τα κύτταρα µετά από 
ένα αρκετό χρονικό διάστηµα; Να εξηγήσετε την απάντησή σας. 

β) Η παραπάνω διαδικασία σε τι µας εξυπηρετεί (βοηθά) κατά τη µελέτη του 
γενετικού υλικoύ του κυττάρου; 

 
� Να συµπληρώσετε τα κενά του εννοιολογικού χάρτη που ακολουθεί µε 
τους παρακάτω όρους: RNA, αµινοξέα, DNA, αντικωδικώνια. 

;

;

µεταγράφεται περιέχει το

Γενετικό Κώδικα

κωδικοποιείται σε

πρωτεΐνες

που αποτελούνται

;

m-RNA

r-RNA

t-RNA

;

µπορεί να
σχηµατίζει

µεταφέρει
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∆. ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

Παράδειγµα ωριαίου κριτηρίου αξιολόγησης 
 

Αντικείµενο εξέτασης: Γενετική 
Στόχοι που ελέγχονται: Ανάκληση γνώσεων, κατανόηση, κριτική σκέψη 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ 
Επώνυµο: ������������.. Όνοµα: .............................................. 
Τάξη: ��������.  Τµήµα: ����� 
Μάθηµα: ��������.�����...... 
Ηµεροµηνία: ��������.����� 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 

1. Α. Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή 
στη φράση που συµπληρώνει σωστά την πρόταση: 

• Οι γαµέτες περιέχουν ένα χρωµόσωµα από κάθε ζευγάρι οµολόγων γιατί 
α. τα οµόλογα ζεύγη διαχωρίζονται κατά τη διάρκεια της µείωσης 
β. οι αδελφές χρωµατίδες δε διαχωρίζονται κατά τη µείωση 
γ. διπλασιάζεται δύο φορές το DNA κατά τη µείωση 
δ. γίνεται επιχιασµός κατά την πρόφαση Ι. 

 

• Ο επιχιασµός γίνεται κατά τη διάρκεια 
α. της πρόφασης I 
β. της µετάφασης Ι 
γ. της ανάφασης Ι 
δ. της ανάφασης ΙΙ. 

 

• Το αντικωδικόνιο είναι τµήµα 
α. του DNA 
β. του mRNA 
γ. του t-RNA 
δ. των πρωτεϊνών που παράγονται. 

Μονάδες 3 
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1. Β.  Να συµπληρώσετε µε τους κατάλληλους όρους τα κενά στις παρακάτω 
προτάσεις: 

• Η σύνθεση των πρωτεϊνών γίνεται �............... . 
• Με τη διαδικασία της µείωσης διαιρούνται διπλοειδή κύτταρα, τα οποία 
ονοµάζονται........................... . 

Μονάδες 2 
 
2.   Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) τις παρακάτω προτάσεις: 
• Η διαδικασία της αντιγραφής αφορά την παραγωγή πολυπεπτιδικών 
αλυσίδων στα ριβοσώµατα.      (    ) 

• Με τη διαδικασία της µεταγραφής παράγεται RNA µε πρότυπο 
το DNA.        (    ) 

• Κάθε τριάδα νουκλεοτιδίων (τριπλέτα) του γενετικού κώδικα  
αντιστοιχεί σε ένα και µόνο αµινοξύ.     (    ) 

• Το αντικωδικόνιο είναι η τριάδα των αζωτούχων βάσεων  
του t-RNA συµπληρωµατική µε κωδικόνιο του mRNA.  (    ) 

• ∆ιπλοειδή κύτταρα χαρακτηρίζονται τα κύτταρα που έχουν  
διπλάσιο µέγεθος από τα υπόλοιπα.     (    ) 

Μονάδες 5 
 

3.  Να απαντήσετε σύντοµα στις παρακάτω ερωτήσεις: 
• Ποιο είναι το κωδικόνιο έναρξης και σε ποιο αµινοξύ αντιστοιχεί; 
• Ποιο είναι το αντικωδικόνιο, που αντιστοιχεί στην έναρξη της 
πρωτεϊνοσύνθεσης και σε ποιο µόριο βρίσκεται; 

Μονάδες 5 
 

4. Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις µε µια παράγραφο: 
• Μια πρωτεΐνη, που το πρώτο της αµινοξύ είναι η µεθειονίνη, αποτελείται 
από 20 αµινοξέα. Πόσα νουκλεοτίδια περιέχει το m-RNA που κωδικοποιεί 
την πρωτεΐνη αυτή; 

Μονάδες 5 
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ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ  ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ  ΑΣΚΗΣΕΩΝ   
(ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ )  

 
Οι ερωτήσεις, που περιλαµβάνονται στους οδηγούς για την αξιολόγηση των 

µαθητών, έχουν χαρακτήρα ενδεικτικό και συµβουλευτικό. Στόχος τους είναι η 
διευκόλυνση των εκπαιδευτικών ώστε να τροποποιούν, να απλουστεύουν ή και 
να διαµορφώνουν τις ερωτήσεις, ανάλογα µε το επίπεδο των µαθητών τους ή 
τους διδακτικούς στόχους που οι ίδιοι έχουν θέσει. 
Παρακάτω παραθέτουµε µια µεθοδολογία δηµιουργίας ασκήσεων 

(εφαρµογών) οι οποίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν στα κεφάλαια 1 και 4. 
Εξετάζοντας ένα µεγάλο µέρος των ασκήσεων (εφαρµογών), διαπιστώνουµε 

ότι οι παράµετροι που εµπλέκονται σε αυτές είναι: Αριθµός βάσεων DNA ενός 
ή περισσοτέρων γονιδίων, ποσοστό και αριθµός κάθε βάσης, δεσµοί 
υδρογόνου, τριπλέτες νουκλεοτιδίων µεταγραφόµενης αλυσίδας, αµινοξέα 
πολυπεπτιδικής-ών αλυσίδων ή Μ.Β. αυτών. Μπορούµε εποµένως να 
δηµιουργήσουµε οποιαδήποτε άσκηση συνδυάζοντας αυτές τις παραµέτρους. 
Παρακάτω σας αναφέρουµε µερικούς τρόπους: 

1. Μια σειρά ασκήσεων κατασκευάζεται µε οποιοδήποτε συνδυασµό των 
στοιχείων του πίνακα 1. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
 

 
Αρ. βάσεων 
γονιδίων 

Αρ. βάσεων µε-
ταγραφόµενης 
αλυσίδας 

Τριπλέτες µε-
ταγραφόµενης 
αλυσίδας 

 
Αµινοξέα 
πρωτεΐνης 

Μ.Β. πολυ-
πεπτιδικής 
αλυσίδας 

 

Για παράδειγµα: 
α) ∆ίνεται ο αριθµός των βάσεων ενός τµήµατος µορίου DNA σε ένα προ-
καρυωτικό οργανισµό και ζητείται το Μ.Β. της πολυπεπτιδικής αλυσίδας 
που κωδικοποιεί ή το αντίστροφο (δίδεται το Μ.Β. και ζητείται ο αριθµός 
των βάσεων) ή 

β) ∆ίνεται ο αριθµός των αµινοξέων µιας πρωτείνης και ζητείται ο αριθµός 
των βάσεων του γονιδίου που την κωδικοποιεί ή το αντίστροφο κ.λ.π.  
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2. Με τον ίδιο τρόπο µπορούµε να δηµιουργήσουµε µια δεύτερη σειρά 
ασκήσεων έχοντας ως δεδοµένα δύο (κατάλληλα συνδυασµένα) στοιχεία 
από τον πίνακα 2 (Όπου  Α=Αδενίνη, Τ=Θυµίνη, G=Γουανίνη, C=Κυτοσίνη 
και Αρ.=Αριθµός βάσεων). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
 

 
Αρ. βάσεων 

Α 
% 

Τ 
% 

G 
% 

C 
% 

Αρ. 
Α 

Αρ. 
Τ 

Αρ. 
G 

Αρ. 
C 

∆εσµοί 
υδρογόνου 

 

Για παράδειγµα: 
∆ίνεται ο αριθµός των βάσεων ενός γονιδίου και η εκατοστιαία αναλογία της 
αδενίνης σε αυτό και ζητείται να βρεθούν οι δεσµοί υδρογόνου που συγκρα-
τούν τις αλυσίδες του γονιδίου. 

 
3.  Συνδυάζοντας τους πίνακες 1 και 2 µπορούµε να κατασκευάσουµε ασκήσεις 
που να αφορούν όλες τις παραµέτρους, έχοντας ένα ή περισσότερα 
κατάλληλα δεδοµένα του πίνακα 3: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 
 

Αρ. 
βάσεων 
γονιδίων 

Αρ. βάσεων 
µεταγραφό-

µενης 
αλυσίδας 

Α % 
Τ % 
G % 
C % 

Αρ. Α 
Αρ. Τ 
Αρ. G 
Αρ. C 

∆εσµοί 
υδρογόνου 

Τριπλέτες 
µεταγραφό-

µενης 
αλυσίδας 

Αµινοξέα 
πολυπε-
πτιδικής 
αλυσίδας 

Μ.Β. πολυ-
πεπτιδικής 
αλυσίδας 

 
 

4. Τον παραπάνω αριθµό ασκήσεων µπορούµε να τον πολλαπλασιάσουµε αν 
αναφερθούµε σε δύο - τρία ή περισσότερα γονίδια, συνδυασµό γονιδίων  
(1 γονίδιο 2πλάσιο ή 3πλάσιο του άλλου) κ.τ.λ. 

 
Σηµείωση: Για τους εκπαιδευτικούς, που χειρίζονται ηλεκτρονικό υπολογιστή, έχει 

ενδιαφέρον να φτιάξουν ένα πρόγραµµα (στο Excel κατά προτίµηση), 
όπου βάζοντας τις παραπάνω παραµέτρους µε τους αντίστοιχους τύπους, 
να δίνουν τιµές σε µία ή δύο παραµέτρους και το πρόγραµµα να βρίσκει 
αυτόµατα όλες τις τιµές των υπολοίπων παραµέτρων. Με αυτό τον τρόπο 
βρίσκουµε πολύ εύκολα τα νούµερα για τις ασκήσεις που 
κατασκευάζουµε. 
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Π.χ. Για τη σειρά των ασκήσεων του πίνακα 1 µπορούµε να εργαστούµε ως εξής: 
Αν έχουµε ως δεδοµένο των αριθµό των βάσεων ενός γονιδίου έστω (χ)1, 
τότε τα υπόλοιπα στοιχεία του πίνακα 1 ευρίσκονται αν στα αντίστοιχα 
"κελλιά", του προγράµµατος (Excel) τοποθετήσουµε τους παρακάτω 
τύπους: 

Αρ. βάσεων µεταγραφόµενης αλυσίδας =
2
x

,  

Τριπλέτες µεταγραφόµενης αλυσίδας =
6
x

,  

Αµινοξέα πολυπεπτιδικής αλυσίδας =
6
x

-1, 

Μ.Β. πολυπεπτιδικής αλυσίδας =100*(
6
x

-1) ή (100*(
6
x

-1)-18*(
6
x

-2)), 

ανάλογα µε τα δεδοµένα της άσκησης (Η τιµή 100 αντιστοιχεί στο µέσο 
Μ.Β. ενός αµινοξέως ενώ το 18 είναι το Μ.Β. του νερού). 
 
♦ Επισηµαίνεται ότι οι παραπάνω συναρτήσεις ισχύουν µε ορισµένες 

προϋποθέσεις που παραθέτουµε αναλυτικότερα στα παραδείγµατα που 
ακολουθούν. 

♦ Με όµοιο τρόπο µπορούµε να εργαστούµε (για τον πίνακα 1) εάν έχουµε ως 
δεδοµένο τον αριθµό των αµινοξέων µιας πρωτεϊνης έστω α (τότε π.χ. ο 
τύπος για τον αριθµό των βάσεων της µεταγραφόµενης αλυσίδας θα είναι 3 
(α+1) κ.τ.λ.), ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο του πίνακα 1 ή οποιοδήποτε άλλο 
στοιχείο από τους άλλους πίνακες. 

♦ Αντίστοιχη εργασία (δηλαδή η δηµιουργία ενός προγράµµατος) µπορεί να 
ανατεθεί και στους µαθητές (φυσικά κατά περίπτωση και µε ορισµένες 
προϋποθέσεις). 

 

 

                                                           
1  Ο αριθµός χ µπορεί να πάρει όποια τιµή θέλουµε εµείς. 
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• Με βάση τα παραπάνω παραθέτουµε ορισµένες ενδεικτικές ασκήσεις: 
 

Για την επίλυση των παρακάτω ασκήσεων θεωρούνται ως δεδοµένα τα εξής: 
 

α. Το  πρώτο αµινοξύ κάθε πολυπεπτιδικής αλυσίδας είναι η µεθειονίνη. 
β. Σε κάθε γονίδιο υπάρχει µία µόνο τριπλέτα λήξης. 
γ. Όλες οι περιπτώσεις γονιδίων, DNA, RNA, πρωτεϊνών, κ.τ.λ. 
αναφέρονται σε προκαρυωτικούς οργανισµούς.  

δ. Α.Β. Υδρογόνου=1 και Α.Β. Οξυγόνου=16). 
 
1. Το γονίδιο ενός βακτηρίου αποτελείται από 8400 νουκλεοτίδια. Να βρεθούν:  
α) Πόσα αµινοξέα θα έχει η πολυπεπτιδική αλυσίδα που θα κωδικοποιηθεί 
από αυτό  

β) Ποιο θα είναι το Μ.Β. αυτής της αλυσίδας;  
2. Το µοριακό βάρος µιας πολυπεπτιδικής αλυσίδας είναι 12236. Από πόσα 
νουκλεοτίδια αποτελείται το γονίδιο που κωδικοποιεί την παραπάνω 
πολυπεπτιδική αλυσίδα; 

3. Σε ένα τµήµα DNA, που αποτελείται από 20% βάσεις αδενίνης, υπάρχουν 
συνολικά 9000 βάσεις. Ποιο είναι το ποσοστό και ποιος ο αριθµός των 
υπόλοιπων βάσεων στο συγκεκριµένο τµήµα; 

4. Μία πολυπεπτιδική αλυσίδα αποτελείται από 899 αµινοξέα. 
α) Από πόσες τριπλέτες (κωδικόνια) αποτελείται η αλυσίδα του DNA που 
κωδικοποιεί αυτή την πολυπεπτιδική αλυσίδα; 

β) Από πόσες βάσεις αποτελείται το γονίδιο που κωδικοποιεί αυτή την 
πολυπεπτιδική αλυσίδα; 

γ) Εάν, στο παραπάνω γονίδιο, οι βάσεις αδενίνης αποτελούν το 20% των 
συνολικών βάσεων, τότε ποιος είναι ο αριθµός των βάσεων της 
γουανίνης στο µόριο; 

δ) Ποιο είναι κατά προσέγγιση το Μ.Β. της πολυπεπτιδικής αλυσίδας; 
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5. Σε ένα γονίδιο η αδενίνη αποτελεί το 20% των συνολικών βάσεων. Εάν οι 
δεσµοί υδρογόνου που σχηµατίζονται είναι 11700 να υπολογίσετε:  

      α) Από πόσα νουκλεοτίδια αποτελείται το γονίδιο.  
      β) Πόσες βάσεις A, T, G και C υπάρχουν σε αυτό. 
γ) Πόσα αµινοξέα θα έχει η πολυπεπτιδική αλυσίδα που κωδικοποιείται από 
το γονίδιο.  

δ) Ποιο είναι κατά προσέγγιση το µοριακό βάρος της πολυπεπτιδικής 
αλυσίδας που κωδικοποιείται από το παραπάνω τµήµα του DNA. 

6. Το γονίδιο ενός βακτηρίου αποτελείται από 1800 βάσεις αδενίνης, οι οποίες 
αποτελούν το 20% των συνολικών αζωτούχων βάσεων. Να υπολογίσετε: 
α) Πόσα αµινοξέα θα έχει η πολυπεπτιδική αλυσίδα που κωδικοποιείται από 
το γονίδιο. 

β) Ποιο θα είναι κατά προσέγγιση το ΜΒ αυτής. 
7. Το µοριακό βάρος µιας πολυπεπτιδικής αλυσίδας είναι 57336. Πόσοι δεσµοί 
υδρογόνου υπάρχουν στο γονίδιο, που κωδικοποιεί την παραπάνω αλυσίδα, 
εάν γνωρίζουµε ότι η αδενίνη αποτελεί το 20% των συνολικών βάσεων του 
DNA στο γονίδιο; 

8. Ένα τµήµα DNA ενός βακτηρίου µε 14400 νουκλεοτίδια αποτελείται από 
τρία συνεχή γονίδια χωρίς να παρεµβάλλονται άλλες αλληλουχίες ανάµεσά 
τους. Από πόσα συνολικά αµινοξέα θα αποτελούνται οι 3 πολυπεπτιδικές 
αλυσίδες που θα κωδικοποιηθούν;  

9. Ένα τµήµα DNA αποτελείται από 3 συνεχή γονίδια. To δεύτερο γονίδιο 
είναι διπλάσιο και το τρίτο είναι τριπλάσιο του πρώτου. Αν το σύνολο των 
βάσεων του DNA είναι 18000 τότε βρεθούν:  

     α) Ο αριθµός των βάσεων κάθε γονιδίου  
     β) Το Μ.Β. κάθε πολυπεπτιδικής αλυσίδας που θα κωδικοποιηθεί. 
10. Να εξηγήσετε γιατί οι παραπάνω ασκήσεις αναφέρονται σε προκαρυωτικούς 

οργανισµούς; Τι θα συνέβαινε αν οι οργανισµοί ήταν ευκαρυωτικοί;  
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ  ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ   
ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

 
Κεφάλαιο 1 

Χηµική Σύσταση του Κυττάρου 

 
 

• Οι υδατάνθρακες, οι πρωτεΐνες και τα λίπη αποτελούν το σηµαντικότερο 
µέρος της καθηµερινής µας διατροφής. Τι ποσοστό από αυτά τα συστατικά 
υπάρχει στις διάφορες τροφές; Η διαδικασία, που περιγράφεται στη 
συνέχεια, µας δίνει τη δυνατότητα να προσδιορίσουµε αυτό το ποσοστό: 
α. Να διαλέξετε δέκα από τις τυποποιηµένες τροφές, που χρησιµοποιούνται 
για τη διατροφή σας. 

β. Για κάθε προϊόν να σηµειώσετε τα γραµµάρια των υδατανθράκων, των 
πρωτεϊνών και των λιπιδίων (λιπαρών) ανά µερίδα τροφής (π.χ. ανά 
100g), µε βάση τις σχετικές πληροφορίες, που υπάρχουν πάνω στη συ-
σκευασία του προϊόντος. 

γ. Ποια από αυτές τις τροφές παρέχει i) τους περισσότερους υδατάνθρακες 
ii) τις περισσότερες πρωτεΐνες, iii) τα περισσότερα λιπαρά; Ποια τα 
λιγότερα; 

δ. Να φέρετε στην τάξη σας τη συσκευασία της τυποποιηµένης τροφής που 
προτιµάτε (π.χ. µιας σοκολάτας). Στη συνέχεια να δηµιουργήσετε έναν 
πίνακα, στον οποίο θα γράψετε των αριθµό των γραµµαρίων των 
υδατανθράκων, των πρωτεϊνών και των λιπών για όλες τις τυποποιηµένες 
τροφές, που έφεραν όλοι οι µαθητές. Ποια τροφή φαίνεται να είναι πιο 
υγιεινή; Ποια τροφή φαίνεται να είναι πιο ανθυγιεινή; Να εξηγήσετε την 
απάντησή σας. 
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Κεφάλαιο 2 
Κύτταρο,  

η Θεµελιώδης Μονάδα της Ζωής 
 
 

• Ένα διάγραµµα ή ένα σχέδιο προσφέρει πολλές πληροφορίες. Οι βιολόγοι 
όµως, πολύ συχνά, χρησιµοποιούν τρισδιάστατα µοντέλα για να αντιλη-
φθούν καλύτερα τη δοµή διαφόρων κυτταρικών οργανιδίων. Ένα τέτοιο 
µοντέλο µπορεί να κατασκευαστεί εύκολα για την κυτταρική µεµβράνη. 

 
α. Έχοντας το παραπάνω σχήµα ως οδηγό να κατασκευάσετε ένα µοντέλο 
κυτταρικής µεµβράνης. (Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε µικρά πλαστικά 
µπαλόνια, οδοντογλυφίδες, λεπτό σύρµα, χαρτόνι κ.τ.λ.) 

β. Να σηµειώσετε τα διαφορετικά στοιχεία, που συνθέτουν το µοντέλο σας 
γ. Πόσο ακριβές είναι το µοντέλο που κατασκευάσατε; Πού υστερεί; 
δ. Χρησιµοποιώντας το µοντέλο σας να κάνετε µια µικρή παρουσίαση στην 
τάξη σας µε θέµα τη δοµή και τη λειτουργία της κυτταρικής µεµβράνης. 
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Κεφάλαιο 3 
Μεταβολισµός � Ενέργεια 

 
 

• Οτιδήποτε ζωντανό χρειάζεται ενέργεια. Η ενέργεια, που χρειάζεται το 
κύτταρο, αποθηκεύεται στο µόριο του ΑΤΡ και απελευθερώνεται όταν 
υπάρχει ανάγκη. Το ΑΤΡ δίνει ενέργεια στο κύτταρο µε έναν τρόπο, που 
µοιάζει αρκετά µε την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας από µια µπαταρία σε 
ένα µικρό ηλεκτρικό λαµπτήρα. Όπως η µπαταρία πρέπει να 
επαναφορτίζεται για να παρέχει ενέργεια, έτσι  και το κύτταρο πρέπει να 
ανανεώνει τις ποσότητες του ΑΤΡ που διαθέτει. Μπορούµε να 
κατανοήσουµε καλύτερα το ρόλο του ΑΤΡ για το κύτταρο µέσα από την 
εργασία που ακολουθεί: 
α. Εργαζόµαστε σε µικρές οµάδες. ∆ηµιουργούµε ηλεκτρικά κυκλώµατα 
καθένα από τα οποία αποτελείται από µια µικρή µπαταρία και δύο 
καλώδια, που συνδέουν ένα µικρό ηλεκτρικό λαµπτήρα µε τη µπαταρία.   

β. Όταν είναι κλειστό το κύκλωµα, ποια είναι η απόδειξη για την ύπαρξη 
ενέργειας σε αυτό; 

γ. Στο αρχικό κύκλωµα προσθέτουµε µια δεύτερη µπαταρία σε σειρά µε την 
πρώτη και κλείνουµε πάλι το κύκλωµα. Το φως του ηλεκτρικού 
λαµπτήρα είναι τώρα δυνατότερο ή το ίδιο όπως προηγουµένως; 

δ. Εάν προσθέσετε και τρίτη µπαταρία στη σειρά, θα γίνει περισσότερο 
δυνατό το φως του λαµπτήρα;   

ε. Να εξηγήσετε πώς η ενέργεια στις µπαταρίες µοιάζει µε την ενέργεια, 
που αποθηκεύεται στους δεσµούς του µορίου του ΑΤΡ. 
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Κεφάλαιο 4 
Γενετική 

 
 

• Το σώµα µας χρειάζεται νέα κύτταρα για να αντικαταστήσει αυτά, τα οποία 
γερνούν ή καταστρέφονται. Τα κύτταρα του δέρµατός µας, για παράδειγµα, 
αντικαθίστανται συνεχώς γιατί καταστρέφονται από την ηλιακή ακτινοβολία 
ή εκφυλίζονται ως συνέπεια της γήρανσης. Τα νέα κύτταρα πρέπει να είναι 
όµοια µε τα αρχικά. Όλα αυτά τα νέα κύτταρα δηµιουργούνται µε τη 
διαδικασία της µίτωσης. Η µίτωση και η µεσόφαση είναι οι δύο φάσεις του 
κυτταρικού κύκλου. Πώς µπορούµε να  αποδώσουµε σχηµατικά τον κύκλο 
της ζωής ενός κυττάρου; 
α. Να προµηθευτείτε 60cm νήµατος ή κλωστής, 100cm ταινίας ή λεπτής 
κορδέλας και ένα ψαλίδι. 

β. Να κόψετε τέσσερα κοµµάτια νήµατος µήκους 3cm, τέσσερα κοµµάτια 
µήκους 5cm και τέσσερα κοµµάτια µήκους 7cm. 

γ. Να κόψετε δύο κοµµάτια ταινίας µε µήκος 25cm το καθένα. Στη 
συνέχεια, κόψτε το υπόλοιπο όπως χρειάζεται. 

δ. Χρησιµοποιώντας το νήµα και την ταινία να απεικονίσετε τη µεσόφαση 
και τη µίτωση του κυττάρου. Μπορείτε να αρχίσετε µε έξι κοµµάτια 
νήµατος, δύο από κάθε µήκος. 

ε. Να εξηγήσετε το κάθε βήµα της απεικόνισής σας και τι αντιπροσωπεύει 
το νήµα και η ταινία. 

δ. Χρησιµοποιώντας κόλλα να φτιάξετε µια αφίσα µε µία από τις φάσεις του 
κυτταρικού κύκλου και να την παρουσιάσετε στην τάξη. 
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