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ΘΕΜΑ 1ο 
Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που 
αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

1.1. Υδατικό διάλυµα ΚΟΗ χαρακτηρίζεται ως :  
α. όξινο 
β. ουδέτερο 
γ. βασικό 
δ. όξινο ή ουδέτερο ή βασικό, ανάλογα µε τη 

θερµοκρασία του διαλύµατος. Μονάδες 5 

1.2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω 
πίνακα σωστά συµπληρωµένο: 

 

Συζυγές οξύ Συζυγής βάση 
HF  

 OH
-

HNO3  
Μονάδες 6 

1.3. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που 
ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας την 
ένδειξη "Σωστό" ή "Λάθος" δίπλα στο γράµµα που 
αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση. 
α. Η σταθερά ιοντισµού Ka ενός ασθενούς οξέος 

ΗΑ εξαρτάται από τη θερµοκρασία. 
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β. Υδατικό διάλυµα CH3COOH-CH3COONa  
αποτελεί ρυθµιστικό διάλυµα. 

γ. Η ένωση  
 
 
ονοµάζεται 1-βουτανόλη. 

δ. Κατά την προσθήκη HCl σε CH3 - CH = CH2 
παράγεται ως κύριο προϊόν η ένωση 

 Μονάδες 4 

1.4. Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω 
προτάσεις σωστά συµπληρωµένες. 

Κατά την προσθήκη αντιδραστηρίου Grignard  
(R-Mg-X) :  
α. Σε µεθανάλη (φορµαλδεΰδη, HCH=O) και 

ακολούθως υδρόλυση του προϊόντος παράγεται 
....................... αλκοόλη. 

β. Σε  ....................... και ακολούθως υδρόλυση του 
προϊόντος παράγεται τριτοταγής αλκοόλη. 

Μονάδες 4 

1.5. Να συµπληρώσετε στο τετράδιό σας τις 
παρακάτω χηµικές εξισώσεις : 
α. CH2=CH2  +  H2    ⎯⎯→⎯Ni

β. CH3Cl  +  NaCN    ⎯⎯→⎯

γ. CH3COOH  +  NaOH    ⎯⎯→⎯
Μονάδες 6 
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ΘΕΜΑ 2ο 
∆ίνονται τα παρακάτω υδατικά διαλύµατα: 
∆ιάλυµα ∆1 υδροχλωρικού οξέος (HCl) συγκέντρωσης 
0,1 Μ. 
∆ιάλυµα ∆2 αµµωνίας (NH3) συγκέντρωσης 0,4 Μ. 
Να υπολογίσετε : 
α. Το pH του διαλύµατος ∆1. Μονάδες 8 

β. Τη [ΟΗ-] στο διάλυµα ∆2. Μονάδες 8 

γ. Το pH του διαλύµατος ∆3 που προκύπτει από την 
ανάµειξη 200 mL του διαλύµατος ∆1 µε 100 mL του 
διαλύµατος ∆2. Μονάδες 9 

∆ίνονται : Kw  =  10-14   και η σταθερά ιοντισµού της 
NH3: Κb  =  10-5. 

 
ΘΕΜΑ 3ο 
Για τις ερωτήσεις 3.1 και 3.2 να γράψετε στο τετράδιό 
σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

3.1 Ποιο από τα παρακάτω σάκχαρα είναι 
πολυσακχαρίτης : 
α. λακτόζη 
β. µαλτόζη 
γ. γλυκογόνο 
δ. σακχαρόζη Μονάδες 4 
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3.2 Το ATP αποτελείται από :  
α. αδενίνη, ριβόζη και τρεις φωσφορικές οµάδες 
β. αδενίνη, αµινοξύ και τρεις φωσφορικές οµάδες 
γ. θυµίνη, ριβόζη και δύο φωσφορικές οµάδες 
δ. αδενίνη, ριβόζη και δύο φωσφορικές οµάδες 

Μονάδες 5 

3.3 Για κάθε χηµική ουσία της Στήλης Ι δίνεται στη 
Στήλη ΙΙ η διαδικασία µε την οποία αυτή 
παράγεται. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον 
αριθµό της Στήλης Ι και δίπλα το γράµµα της 
Στήλης ΙΙ που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

Στήλη Ι 
(χηµική ουσία) 

Στήλη ΙΙ 
(διαδικασία) 

1. Αιθανόλη α. Γλυκόλυση 
2. Γαλακτικό οξύ β. Αλκοολική ζύµωση 
3. Πυροσταφυλικό οξύ γ. Γαλακτική ζύµωση 
 δ. Υδρόλυση πρωτεϊνών

Μονάδες 6 

3.4 Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω 
προτάσεις σωστά συµπληρωµένες. 
α. Ο δεσµός, ο οποίος δηµιουργείται κατά την 

αντίδραση δύο µορίων αµινοξέος ονοµάζεται 
....................... , ενώ το προϊόν αυτής της 
αντίδρασης ονοµάζεται ........................ . 

β. Στα νουκλεϊνικά οξέα η θυµίνη βρίσκεται 
µόνο στο  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ενώ η ουρακίλη 
µόνο στο .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Μονάδες 4 

3.5 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που 
ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας την 
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ένδειξη "Σωστό" ή "Λάθος" δίπλα στο γράµµα που 
αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση. 
α. Τα αµινοξέα που δεν µπορεί να συνθέσει ο 

ανθρώπινος οργανισµός ονοµάζονται 
απαραίτητα αµινοξέα. 

β. Τα δεοξυριβονουκλεοτίδια στο DNA 
συνδέονται µε φωσφοδιεστερικούς δεσµούς. 

γ. Η µετουσίωση µιας πρωτεΐνης δεν επηρεάζει 
καθόλου τις λειτουργικές της ιδιότητες. 

Μονάδες 6 

ΘΕΜΑ 4ο 

4.1 Να συµπληρώσετε στο τετράδιό σας τον 
παρακάτω πίνακα. 

Μακροµόριο ∆οµικό µόριο 
από το οποίο 
αποτελείται 

Λειτουργικός 
του ρόλος 

tRNA   
Άµυλο   
Ινσουλίνη   

Μονάδες 12 

4.2 Η ταχύτητα των ενζυµικών αντιδράσεων 
επηρεάζεται από ορισµένους παράγοντες .  
α. Να αναφέρετε τους παράγοντες αυτούς. 

Μονάδες 6 

β. Να περιγράψετε πως επιδρούν δύο από τους 
παραπάνω παράγοντες στην ταχύτητα µιας 
ενζυµικής αντίδρασης . Μονάδες 7 
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Ο∆ΗΓΙΕΣ  (για  τους  υποψηφίους) 

1.  Στο  τετράδιο  να  γράψετε  µόνο  τα  προκαταρκτικά  

(ηµεροµηνία ,  κατεύθυνση ,  εξεταζόµενο  µάθηµα).  Τα  θέµατα  

δε  θα  τα  αντιγράψετε  στο  τετράδιο .  

2.  Να  γράψετε  το  ονοµατεπώνυµό  σας  στο  πάνω  µέρος  των  

φωτοαντιγράφων  αµέσως  µόλις  σας  παραδοθούν .  

∆εν  επιτρέπεται  να  γράψετε  καµιά  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 
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ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ 
 ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ  ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

∆ΕΥΤΕΡΑ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ): 
ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΕΞΙ (6) 
 

ΘΕΜΑ 1ο

1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας την παρακάτω πρόταση 
και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή 
συµπλήρωσή της . 

 
 

 ∆ίνεται η χηµική εξίσωση 
 

ΝΗ3 + Η3Ο
+           ΝΗ4

+ + Η2Ο 
 

 Σύµφωνα µε τη θεωρία των Brönsted-Lowry η αµµωνία 
(ΝΗ3) στην παραπάνω αντίδραση συµπεριφέρεται ως 

 α. οξύ . 

 β. δέκτης ζεύγους ηλεκτρονίων . 

 γ. βάση. 

 δ. αµφιπρωτική ουσία. 

Μονάδες 5 
 

1.2. Να γράψετε στο τετράδιό σας την παρακάτω πρόταση 
και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή 
συµπλήρωσή της . 

 

 Από τα παρακάτω ζεύγη ουσιών ρυθµιστικό διάλυµα 
είναι το 

 α. HF / NaF. 

 β. HCℓ / NaCℓ. 

 γ. NH4Cℓ / NH4NO3. 

 δ. NH3 / NaOH. 

Μονάδες 5 
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1.3. Nα µεταφέρετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω 
προτάσεις σωστά συµπληρωµένες. 

α. Η αντίδραση ενός    µε αλκοξείδιο του νατρίου 
(RONa) oδηγεί στο σχηµατισµό αιθέρα . 

β. Οι δευτεροταγείς αλκοόλες οξειδώνονται σε    
µε επίδραση όξινου διαλύµατος ΚMnO4. 

Moνάδες 4 
 

1.4. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν 
γράφοντας στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί 
σε κάθε πρόταση και δίπλα την ένδειξη Σωστό ή Λάθος.  

α. Τα καρβοξυλικά οξέα αντιδρούν µε Νάτριο (Νa). 
β. Με αφυδάτωση της αιθανόλης, παρουσία πυκνού 

Η2SO4 στους 170οC, παράγεται αιθίνιο (Η-C ≡ C-H). 

γ. Η προσθήκη Η2 στις καρβονυλικές ενώσεις οδηγεί 
στο σχηµατισµό καρβοξυλικών οξέων . 

δ. Το αντιδραστήριο Τollens oξειδώνει τις αλδεΰδες σε 
οξέα. 

ε. Οι πρωτολυτικοί δείκτες χρησιµοποιούνται για τον 
κατά προσέγγιση προσδιορισµό της τιµής του pH 
ενός διαλύµατος . 

Moνάδες 5 
 

1.5. Να συµπληρώσετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω 
χηµικές εξισώσεις : 

α. ΗC ≡ CH + 2HCℓ     .    

β. νCH2 = CH  ⎯⎯⎯⎯ →⎯ ςόπολυµερισµ

                | 
               CH3 
 

γ. CH3COOCH3 + HOH             
Μονάδες 6 
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ΘΕΜΑ 2ο  

∆ίνονται τρία δοχεία ∆1, ∆2 και ∆3.  

Το ∆1 περιέχει 1L καθαρού Η2Ο . 

Το ∆2 περιέχει 1L υδατικού διαλύµατος ΗCℓ  0,2M. 

To ∆3 περιέχει 1L υδατικού διαλύµατος CH3COOH  0,1M. 

Σε κάθε δοχείο διαλύεται από 0,1 mol στερεού NaOH χωρίς 
αλλαγή του όγκου .  
 

Να υπολογίσετε µετά την προσθήκη του ΝaOH 
 

α. το pH του διαλύµατος στο δοχείο ∆1. 

Μονάδες 7 
β. το pH του διαλύµατος στο δοχείο ∆2. 

Μονάδες 8 
γ. το pH του διαλύµατος στο δοχείο ∆3. 

Μονάδες 10 

∆ίνεται ότι θ = 25οC όπου Κw = 10
-14 και = 10COOHCHa 3

K -5.

Να γίνουν οι γνωστές προσεγγίσεις που επιτρέπονται από τα 
δεδοµένα του προβλήµατος. 
 

ΘΕΜΑ 3ο

3.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας την παρακάτω πρόταση 
και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή 
συµπλήρωσή της . 

 

 Το σηµαντικότερο πεπτικό ένζυµο του αµύλου είναι 
 

α. η αµυλόζη . 

β. η αµυλοπηκτίνη . 

γ. η εξοκινάση . 

δ. η α-αµυλάση . 

Μονάδες 5  
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3.2. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν 
γράφοντας στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί 
σε κάθε πρόταση και δίπλα την ένδειξη Σωστό ή Λάθος.  

α. Σε ένα διπεπτίδιο, τα δύο αµινοξέα συνδέονται µε 
πεπτιδικό δεσµό . 

β. Το τελικό προϊόν της γλυκόλυσης είναι το ακετυλο-
CoA. 

γ. Η κυτταρίνη δεν πέπτεται από τον ανθρώπινο 
οργανισµό . 

δ. Κατά τη γαλακτική ζύµωση, η αντίδραση 
µετατροπής του πυροσταφυλικού οξέος σε 
γαλακτικό οξύ καταλύεται από τη γαλακτική 
αφυδρογονάση . 

Μονάδες 4 
 

3.3. Να γράψετε στο τετράδιό σας, ένα προς ένα, τα 
περιεχόµενα της Στήλης Ι και, δίπλα στο καθένα απ' 
αυτά, το αντίστοιχο από τα περιεχόµενα της Στήλης ΙΙ, 
ώστε να δηµιουργείται µία σωστή συσχέτιση .  (∆ίνεται 
ένα επιπλέον δεδοµένο στη Στήλη ΙΙ).  

 
 Στήλη Ι Στήλη ΙΙ 

Α. Νουκλεοσίδιο 

Β. ΑΤΡ 

Γ. Κολλαγόνο 

∆. Φωσφοδιεστερικός  δεσµός 

Ε. m RNA 

1. Πρωτεΐνη συνδεκτικού ιστού  

2. Μεταφορά εντολής του DNA 

3. ΄Ενωση  βάσης και σακχάρου  

4. ∆εσµός σακχάρου  - φωσφορικού  

   οξέος - σακχάρου  

5. ΄Αµεσος δότης ενέργειας  

6. Αποθηκευτικός πολυσακχαρίτης  

Μονάδες 5 
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3.4. Nα µεταφέρετε στο τετράδιό σας την παρακάτω 
πρόταση σωστά συµπληρωµένη. 

 

 Τα αµινοξέα σε pH ίσο µε το ισοηλεκτρικό τους σηµείο 
βρίσκονται σε    µορφή και έχουν την ελάχιστη  
    στο νερό . 

Μονάδες 5 
3.5. Να περιγράψετε τα δύο µοντέλα που εξηγούν την 

εξειδίκευση της πρόσδεσης του υποστρώµατος στο 
ένζυµο . 

Μονάδες 6 
 

ΘΕΜΑ 4ο

4.1. Το παρακάτω σχήµα δείχνει τα δύο πρώτα στάδια της 
διαδικασίας παραγωγής ενέργειας κατά τη διάσπαση 
των κυριοτέρων τροφικών µορίων . 

α.  Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράµµατα Α,Β,Γ 
και ∆ και δίπλα σ' αυτά το όνοµα ή τα ονόµατα 
των ενώσεων που αντιστοιχούν στη σωστή 
απάντηση . 

Μονάδες 8 
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β.  Να σχολιάσετε την ενεργειακή απόδοση κάθε 
σταδίου σε ΑΤΡ . 

Μονάδες 4 
4.2. Η κύρια πρωτεΐνη που βρίσκεται στο ασπράδι του 

αβγού είναι η ωαλβουµίνη . 

α.  Να αναφέρετε το βιολογικό της ρόλο. 
Μονάδες 3 

 
β.  Τι γνωρίζετε για το σχήµα αυτής και τη 

διαλυτότητά της στο νερό ; 
Μονάδες 3 

 
γ.  Κατά τη θέρµανση του αβγού το ασπράδι 

σχηµατίζει µια λευκή αδιάλυτη µάζα. 

 Πού οφείλεται και πώς εξηγείται το παραπάνω 
φαινόµενο ; 

Μονάδες 7 
 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους υποψηφίους) 

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

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 .  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα ζητήµατα .  
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 

ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ 

 

 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ 
 ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ): ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΕΠΤΑ (7) 

 
 

ΘΕΜΑ 1ο 

Στις 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 Σε ένα βασικό (αλκαλικό) υδατικό διάλυµα στους 25 οC 
ισχύει : 

 α.  [ΟΗ
_
] > 10-7 Μ 

 β. [Η3Ο
+
] > 10-7 Μ 

 γ.  [ΟΗ
_
] < [Η3Ο

+
]  

 δ. [ΟΗ
_
] = [Η3Ο

+
] . 

Μονάδες 5 

1.2 Κατά την προσθήκη νερού σε αραιό υδατικό διάλυµα 
ασθενούς οξέος σε σταθερή θερµοκρασία, η σταθερά 

ιοντισµού Κa   

 α. αυξάνεται . 

 β. µειώνεται . 

 γ. δε µεταβάλλεται . 

δ. εξαρτάται από την ποσότητα του νερού που 
προστίθεται . 

Μονάδες 5 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆′ ΤΑΞΗ 

 

 

 
1.3 Να συµπληρώσετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω 

χηµικές εξισώσεις : 
 

α.  CH3 CH CH3 + NaOH A + B + H2O 
 | 
  Cℓ

λυµαάδι 
όαλκοολικ

β. NH3 + Η2Ο     Γ + ∆ 

γ. CH3 C = CHCH3 + HBr  →   E      (κύριο προϊόν) 
 | 
    CH3 

Moνάδες 5 
 

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

α. Με την επίδραση ενός αντιδραστηρίου Grignard 
(RMgX) σε φορµαλδεΰδη (HCHO) και υδρόλυση του 
προϊόντος προκύπτει πρωτοταγής αλκοόλη 
(RCH2OH) και Mg(OH)X. 

β. Το οξικό οξύ (CH3COOH) αντιδρά µε την αµµωνία 
(NH3). 

γ. ∆είκτες οξέων–βάσεων ή ηλεκτρολυτικοί ή 
πρωτολυτικοί δείκτες,  είναι ουσίες των οποίων το 
χρώµα αλλάζει ανάλογα µε το pH του διαλύµατος 
στο οποίο προστίθενται . 

δ. Το διάλυµα που περιέχει CH3COOH και HCℓ είναι 
ρυθµιστικό διάλυµα . 

Moνάδες 4 
 
 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆′ ΤΑΞΗ 

 

 

1.5 Να αντιστοιχίσετε σε κάθε χηµική αντίδραση (Στήλη Ι) 
την κατηγορία οργανικών αντιδράσεων (Στήλη ΙΙ) 
στην οποία αυτή ανήκει, γράφοντας στο τετράδιό σας 
το γράµµα της Στήλης Ι και δίπλα τον αριθµό της 
Στήλης ΙΙ . 

 
Στήλη Ι 

(χηµική αντίδραση) 

Στήλη ΙΙ 
(κατηγορία  οργανικών 

αντιδράσεων) 

α. CH3CH = CH2 + HBr → CH3CHCH3  
 | 
 Br 

β. CH3CH2CH2OH   
4SO2 Hπ.

C170 °
 

CH2 = CHCH3 + H2O 

γ. CH3CH2Cℓ + NH3 → CH3CH2NH2 + HCℓ

1. Προσθήκη 

2. Απόσπαση 

3. Υποκατάσταση 

4. Πολυµερισµός 1, 4 

 

Μονάδες 6 
 

ΘΕΜΑ 2ο

Υδατικό διάλυµα CH3COOH (∆1) έχει pH = 3. Η σταθερά 
ιοντισµού του οξέος είναι = 10COOHCHa 3

K -5.  
 

α. Να υπολογίσετε τη συγκέντρωση c και το βαθµό 
ιοντισµού  α  του οξέος στο διάλυµα ∆1. 

Μονάδες 6 

β. Να υπολογίσετε τον αριθµό των mol στερεού 
CH3COONa που πρέπει να διαλυθούν σε 2 L του 
διαλύµατος ∆1, έτσι ώστε να προκύψει ρυθµιστικό 
διάλυµα ∆2, χωρίς µεταβολή όγκου, που  να έχει pH = 6. 

Μονάδες 10 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆′ ΤΑΞΗ 

 

 

γ. Σε 400 mL του διαλύµατος ∆1 διαλύονται 0,04 mol 
στερεού NaOH χωρίς να µεταβληθεί ο όγκος του 
διαλύµατος και προκύπτει διάλυµα ∆3. Να υπολογίσετε 
το pH του διαλύµατος ∆3. 

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 

3.1 Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας την παρακάτω 
πρόταση συµπληρωµένη µε τις σωστές λέξεις. 

 

Κατά  την   µετουσίωση  των  πρωτεϊνών µεταβολές  στο 
       ή  στη         οδηγούν  σε   λύση  των          
 και τροποποίηση των          της πρωτεΐνης . 

Μονάδες 4  

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

α. Τα αµινοξέα που µπορούν να συντεθούν από τον 
οργανισµό ονοµάζονται απαραίτητα . 

β. Από τη µετατροπή ενός µορίου γλυκόζης σε δύο 
µόρια πυροσταφυλικού οξέος το κύτταρο κερδίζει 
δύο µόρια ATP. 

γ. Η διάσπαση των µακροµορίων σε απλούστερες 
ενώσεις ονοµάζεται αναβολισµός . 

Μονάδες 6 

 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆′ ΤΑΞΗ 

 

 

3.3 Να αντιστοιχίσετε σε κάθε βιοµόριο της Στήλης Ι τη 
σωστή χρωστική αντίδραση για την ανίχνευσή του της 
Στήλης ΙΙ, γράφοντας στο τετράδιό σας το γράµµα της 
Στήλης Ι και δίπλα τον αριθµό της Στήλης ΙΙ .  

 

Στήλη Ι 

(βιοµόρια) 

Στήλη ΙΙ 

(χρωστικές αντιδράσεις) 

α. άµυλο 

β. πρωτεΐνη 

γ. αµινοξέα 

1. Αντίδραση διουρίας  

2. ∆ιάλυµα Ι2 σε KI 

3. ∆ιάλυµα νινυδρίνης 

4. ∆ιάλυµα Ι2

Μονάδες 6 

3.4 Να γράψετε στο τετράδιό σας την παρακάτω πρόταση 
και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή 
συµπλήρωσή της . 
Το σχήµα που αποκτά το πρωτεϊνικό σύµπλοκο κατά τη 
συνένωση δύο πολυπεπτιδικών αλυσίδων, που έχουν 
αναδιπλωθεί, αποτελεί την 

α.  πρωτοταγή δοµή της πρωτεΐνης . 

β.  δευτεροταγή δοµή της πρωτεΐνης . 

γ.  τριτοταγή δοµή της πρωτεΐνης . 

δ.  τεταρτοταγή δοµή της πρωτεΐνης . 
Μονάδες 3 

3.5 Να αναφέρετε πώς κινείται ένα αµινοξύ που βρίσκεται 
µέσα σε ηλεκτρικό πεδίο στις παρακάτω περιπτώσεις : 

α. όταν  στο διάλυµα το pH = pI  

β. όταν  στο διάλυµα το pH > pI  

γ. όταν  στο διάλυµα το pH < pI 

όπου pΙ το ισοηλεκτρικό σηµείο του αµινοξέος . 
Μονάδες 6 

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆′ ΤΑΞΗ 

 

 

ΘΕΜΑ 4ο 
4.1 Σε ένα µόριο DNA περιέχονται 1500 βάσεις και το 

ποσοστό της αδενίνης είναι 20%. 
α.  Να βρείτε τον αριθµό και το είδος των βάσεων που 

περιέχονται στο µόριο. 

Μονάδες 8 

β.  Πόσοι συνολικά δεσµοί υδρογόνου υπάρχουν στο 
συγκεκριµένο µόριο; 

Μονάδες 6  

4.2 ∆ίνεται µια αλυσίδα DNA µε την παρακάτω ακολουθία 
βάσεων : 

ACGTGCACGTCGTACA 

η οποία µεταγράφεται σε RNA.  

α. Ποια είναι η RNA αλυσίδα ; 

Μονάδες 3 
β.  Να υπολογίσετε το ποσοστό της ουρακίλης στην 

αλυσίδα RNA. 
Μονάδες 4  

γ.  Ποια είναι η αναλογία πουρινών και πυριµιδινών 
στη συγκεκριµένη αλυσίδα RNA; 

Μονάδες 4 
 

 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους υποψηφίους) 

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

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 . 

ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 7ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆′ ΤΑΞΗ 

 

 

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 

ΤΕΛΟΣ 7ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ
 ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

∆ΕΥΤΕΡΑ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

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



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆′ ΤΑΞΗ

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

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

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆′ ΤΑΞΗ

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

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



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆′ ΤΑΞΗ

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

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

Μονάδες 8

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



ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆′ ΤΑΞΗ

ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

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

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ 
 ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ): ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: EΞΙ (6) 

 
ΘΕΜΑ 1ο

 

 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό 1.1. της 
ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη 
σωστή απάντηση . 

1.1. Ποιο από τα παρακάτω υδατικά διαλύματα αλάτων 
έχει στους 25ο  pH<7 ; 

 α. ∆ιάλυμα ΝaCℓ. 

 β. ∆ιάλυμα CH3COONa. 

 γ. ∆ιάλυμα NH4NO3. 

 δ. ∆ιάλυμα KNO3. 

Μονάδες 4 
 

1.2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα 
σωστά συμπληρωμένο : 

 

Συζυγές οξύ Συζυγής βάση 

Η2SO4  

 F−

NH4
+  

HNO3  

 H2O 
 

Μονάδες 5 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆′ ΤΑΞΗ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

1.3. Nα μεταφέρετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω 
προτάσεις σωστά συμπληρωμένες . 

α. Οι      αλκοόλες οξειδώνονται σε αλδεΰδες .  
β. Η φαινόλη (C6H5OH) και το προπίνιο (CH3−C≡CH) 

είναι οργανικές ενώσεις με ιδιότητες   .  

Moνάδες 4 

 

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

α.  + NaOHCH3 CH3CH

Br

αλκοόλη

θέρμανση
A  +  NaBr  +  H O2

 

β. CH3−CH=CH−CH3   +  HBr  →  B  

γ. CH3OH   +   SOCℓ2 → Γ  +  SO2   +  HCℓ  

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. Το pH ενός ρυθμιστικού διαλύματος παραμένει 
αμετάβλητο αν προσθέσουμε οποιαδήποτε ποσότητα 
ισχυρού οξέος. 

β. Η προσθήκη Η2 στην  δίνει ως προϊόν  

την 1-προπανόλη .          

CH3 C

O

CH3

γ. Το 1,3-βουταδιένιο με πολυμερισμό δίνει ένα είδος 
τεχνητού καουτσούκ που ονομάζεται Buna. 

Μονάδες 6 

 

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆′ ΤΑΞΗ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΘΕΜΑ 2ο  

∆ίνονται δύο υδατικά διαλύματα ∆1 και ∆2. 

Το ∆1 περιέχει CH3COOH  0,1 M με βαθμό ιοντισμού 0,01. 

Το ∆2  περιέχει HCOOH  0,5 M με βαθμό ιοντισμού 0,02. 

α. Να υπολογίσετε το pH των διαλυμάτων ∆1 και ∆2. 

Μονάδες 8 

β.  Ποιο από τα δύο οξέα είναι ισχυρότερο ; (Μονάδες 1) 

 Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας . (Μονάδες 7) 

Μονάδες 8 

γ. Σε 3 L του διαλύματος ∆2 προσθέτονται 4 L υδατικού 
διαλύματος NaOH 0,25 Μ, οπότε προκύπτουν 7 L 
διαλύματος ∆3. 

 Να υπολογίσετε το pH του διαλύματος ∆3. 

Μονάδες 9 

∆ίνεται ότι όλα τα διαλύματα βρίσκονται σε θ = 25οC όπου 
Κw = . 1410−

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. Η σακχαρόζη (ζάχαρη) προέρχεται από τη συνένωση 

α. ενός μορίου γλυκόζης και ενός μορίου φρουκτόζης . 

β. δύο μορίων γλυκόζης . 

γ. ενός μορίου γλυκόζης και ενός μορίου γαλακτόζης . 

δ. ενός μορίου γαλακτόζης και ενός μορίου 
φρουκτόζης. 

Μονάδες 5 

 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆′ ΤΑΞΗ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

3.2. Υδατικό διάλυμα ενός αμινοξέος έχει pH = pI, όπου το 
pI είναι το ισοηλεκτρικό σημείο του αμινοξέος . Τότε 
στην τιμή αυτή του pH το αμινοξύ 

α. εμφανίζει συνολικά θετικό φορτίο . 

β. φορτίζεται αρνητικά κατά τη δίοδο ηλεκτρικού 
ρεύματος . 

γ. παρουσιάζει τη μέγιστη διαλυτότητα . 

δ. βρίσκεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στη μορφή του 
διπολικού ιόντος . 

Μονάδες 5 

 

3.3. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, 
γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος 
δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση . 
α. Τα ένζυμα είναι μόρια πρωτεϊνικής φύσεως . 

β. Η βιοσύνθεση βιομορίων από μικρότερες πρόδρομες 
ουσίες ονομάζεται καταβολισμός . 

γ. Η αλληλουχία των αμινοξέων μιας πρωτεΐνης 
αποτελεί τη δευτεροταγή της δομή . 

δ.  Η μεταβολική πορεία της γλυκόλυσης είναι όμοια 
σε αερόβιες και αναερόβιες συνθήκες . 

ε. Η θερμοκρασία δεν επηρεάζει την ταχύτητα μιας 
ενζυμικής αντίδρασης . 

Μονάδες 5 

 

3.4.Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα κάθε ένωσης 
της Στήλης Ι και δίπλα στο γράμμα αυτό τον αριθμό 
από δεδομένο της Στήλης ΙΙ, ώστε να προκύπτει σωστή 
αντιστοίχιση . (Ένα δεδομένο της Στήλης ΙΙ περισσεύει). 

  

 

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆′ ΤΑΞΗ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

 Στήλη Ι Στήλη ΙΙ 

Α. Γλυκίνη 

Β. Ινσουλίνη 

Γ. ATP 

∆. Καζεΐνη 

Ε. Γλυκογόνο 

1. Άμεσος δότης ενέργειας 

2. Αμινοξύ 

3. Πρωτεΐνη συνδετικού ιστού 

4. Αποθηκευτικός πολυσακχαρίτης 

5. Πρωτεΐνη του γάλακτος 

6. Ορμόνη του παγκρέατος 

Μονάδες 10 
ΘΕΜΑ 4ο

4.1. Ποιες είναι οι διαφορές στη δομή και στη σύσταση 
μεταξύ DNA και RNA; 

Μονάδες 6 
4.2. Τι είναι η υδρόλυση των πρωτεϊνών, ποια προϊόντα 

σχηματίζονται και με ποιους τρόπους μπορεί να γίνει ; 

Μονάδες 7 
4.3. Οι κυριότεροι δρόμοι μεταβολισμού της γλυκόζης 

απεικονίζονται στο παρακάτω διάγραμμα . 

  
Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας το διάγραμμα αυτό, 
τοποθετώντας στα κενά πλαίσια τις ονομασίες των 
τελικών προϊόντων κάθε πορείας .  

Μονάδες 12 
 

 



ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆′ ΤΑΞΗ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ 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 . 

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

4.  Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα. 
5. Κάθε λύση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή. 
6. ∆ιάρκεια εξέτασης : Τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων . 
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μία (1) ώρα μετά τη 

διανομή των φωτοαντιγράφων . 
 

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

 

 

 

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ 
 ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ
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 Στη χημική εξίσωση HF + H
 

2O   H3O+ + F– το νερό 

συμπεριφέρεται ως  

 α. βάση. 

 β. οξύ . 

 γ. πρωτονιοδότης . 

 δ. αμφολύτης . 

Μονάδες 5 
 

1.2 Από τα παρακάτω ζεύγη ουσιών, ρυθμιστικό διάλυμα 
προκύπτει με  

 α. CH3COOH / HCℓ. 

 β. CH3COOH / CH3COONa. 

 γ. HCℓ / NaCℓ. 

 δ. NH3 / NaOH. 
 

Μονάδες 5 

 

 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆′ ΤΑΞΗ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

1.3 Nα μεταφέρετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω 
προτάσεις σωστά συμπληρωμένες . 

α. Οι        αλκοόλες οξειδώνονται σε κετόνες .  
β. Ο πολυμερισμός που γίνεται με δύο ή περισσότερα 

είδη μονομερούς ονομάζεται       . 

γ. Ένα οξύ κατά Brönsted-Lowry αποβάλλει πρωτόνιο 
και μετατρέπεται στη      του βάση .      

Moνάδες 3 
 

1.4 Να γράψετε στο τετράδιό σας τους συντακτικούς 
τύπους των ενώσεων Α, Β και Γ που προκύπτουν από 
τις παρακάτω χημικές αντιδράσεις : 

α.  CH3CH = CH2 + HOH → Α (κύριο προϊόν) 

CH CH CH CH3 2 3β.  
π. H SO2 4

170 Co
B  +  H O2

κύριο
προϊόνOH

( ) 
CH CHCH + NaOH                 NaC3 3 Γ + l H O2γ.  

Moνάδες 6 
 

1.5 Να χαρακτηρίσετε καθεμία από τις προτάσεις που 
ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα από το 
γράμμα κάθε πρότασης, το γράμμα Σ, αν αυτή είναι 
Σωστή, ή το γράμμα Λ, αν αυτή είναι Λανθασμένη . 

α. Το διάλυμα Br2 σε τετραχλωράνθρακα δεν 
αποχρωματίζεται κατά την προσθήκη κορεσμένου 
υδρογονάνθρακα . 

β. Τα μόρια του δείκτη Η∆ έχουν το ίδιο χρώμα με τα 
ιόντα ∆

_ .      

γ. Το αντιδραστήριο Tollens οξειδώνει κετόνες . 

Μονάδες 6 

 

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆′ ΤΑΞΗ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΘΕΜΑ 2ο  

∆ίνονται τα παρακάτω υδατικά διαλύματα : 

∆ιάλυμα ∆1 : NH4Cℓ 0,1M. 

∆ιάλυμα ∆2 : NaOH 0,1M. 

α. Να υπολογίσετε το pH του διαλύματος ∆1. 

Μονάδες 8 

β. Σε 2 L του διαλύματος ∆2 προσθέτουμε 18 L νερό και 
προκύπτει διάλυμα ∆3  με όγκο 20 L. 

 Να υπολογίσετε το pH του διαλύματος ∆3. 

Μονάδες 8 

γ. Σε 2 L διαλύματος ∆1 προσθέτουμε 1 L του διαλύματος 
∆2 και προκύπτουν 3 L διαλύματος ∆4.  

 Να υπολογίσετε το pH του διαλύματος ∆4. 

Μονάδες 9 

∆ίνεται ότι όλα τα διαλύματα βρίσκονται σε θ = 25 οC, όπου 
Κw = και = 101410−

3bNHK –5. 

Να χρησιμοποιηθούν 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 Το RNA δεν περιέχει τη βάση 

α. αδενίνη. 

β. θυμίνη . 

γ. κυτοσίνη . 

δ. γουανίνη . 

Μονάδες 5 

 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆′ ΤΑΞΗ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 

3.2 Η διάσπαση των μακρομορίων σε απλούστερες ενώσεις 
ονομάζεται 

α. αναβολισμός . 

β. καταβολισμός . 

γ. βιοσύνθεση . 

δ. ισομερισμός . 

Μονάδες 5 

3.3 Να χαρακτηρίσετε καθεμία από τις προτάσεις που 
ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα από το 
γράμμα κάθε πρότασης, το γράμμα Σ, αν αυτή είναι 
Σωστή, ή το γράμμα Λ, αν αυτή είναι Λανθασμένη . 

α. Η σύνδεση ενζύμου − υποστρώματος γίνεται στο 
ενεργό κέντρο του ενζύμου . 

β. Το αμινοξύ Α, με ισοηλεκτρικό σημείο pI, όταν 
βρίσκεται σε υδατικό διάλυμα με pH = pI εμφανίζει 
συνολικό φορτίο θετικό . 

γ. Η ακτίνη είναι πρωτεΐνη του μυϊκού ιστού . 

Μονάδες 6 

3.4 Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω 
προτάσεις σωστά συμπληρωμένες . 
α. Τα αμινοξέα εμφανίζουν τόσο τον      όσο 

και το    χαρακτήρα, έχουν δηλαδή     
χαρακτήρα . 

β. Η αλληλουχία των αμινοξέων αποτελεί την    
δομή της πρωτεΐνης . 

Μονάδες 4 

 

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆′ ΤΑΞΗ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 

3.5  Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράμματα της  
Στήλης Ι και δίπλα σε κάθε γράμμα έναν από τους 
αριθμούς της Στήλης ΙΙ, ώστε να προκύπτει η σωστή 
αντιστοίχηση. (Ένα στοιχείο της Στήλης ΙΙ περισσεύει). 

 

 Στήλη Ι Στήλη ΙΙ 

Α. Ινσουλίνη 

Β. Ωαλβουμίνη 

Γ. tRNA 

∆. Κυτταρίνη 

Ε. Αντίσωμα 

1. Μεταφορά αμινοξέος 

2. Άμεσος δότης ενέργειας 

3. Αμυντική πρωτεΐνη 

4. Ορμόνη παγκρέατος 

5. Πηγή αμινοξέων για το έμβρυο 

6. ∆ομικό συστατικό των φυτών . 

Μονάδες 5 
 

ΘΕΜΑ 4ο

4.1 α. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται τα σάκχαρα 
ανάλογα με την ικανότητά τους να διασπώνται ή όχι 
σε άλλους υδατάνθρακες ;  

Μονάδες 4 

4.1 β.  i.  Με ποιες μορφές εμφανίζεται το άμυλο στα φυτά; 

Μονάδες 4 

ii.  Να συγκρίνετε τη δομή των μορφών αυτών . 

Μονάδες 4 

iii. Ποιο είναι και πού βρίσκεται στον ανθρώπινο 
οργανισμό το σημαντικότερο πεπτικό ένζυμο του 
αμύλου; 

Μονάδες 3 
 



ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆′ ΤΑΞΗ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

  

4.2 ∆ίνονται ποιοτικά οι μεταβολικές πορείες Α και Β. 

Α . Πυροσταφυλικό οξύ → Ακετυλο–CΟA 

Β.  Πυροσταφυλικό οξύ → Γαλακτικό οξύ 

α. Ποια ένζυμα καταλύουν τις παραπάνω μεταβολικές 
πορείες; 

Μονάδες 4 

β. Ποια η σχέση της μεταβολικής πορείας Β με την 
εμφάνιση του μυϊκού καμάτου στον άνθρωπο ; 

Μονάδες 6 

 
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 . 

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

4.  Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα. 
5. Κάθε λύση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή. 
6. ∆ιάρκεια εξέτασης : Τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων . 
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μία (1) ώρα μετά τη 

διανομή των φωτοαντιγράφων . 

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

 

 

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ 
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ
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 Στο νερό ιοντίζεται πλήρως ο ηλεκτρολύτης 

α. CH3COOH. 

β. HF.  

γ. HCl. 

δ. NH3. 

Μονάδες 4 
 

1.2 To αντιδραστήριο Tollens (αμμωνιακό διάλυμα AgNO3) 
οξειδώνει την ένωση   

 α.  CH3CH2ΟΗ. 

 β. 

 

γ.  CH3COOH. 

 δ.  CH3CH=O. 
 

Μονάδες 5 

 

 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆′ ΤΑΞΗ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

1.3 Nα μεταφέρετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω 
προτάσεις σωστά συμπληρωμένες . 

α. H σταθερά ιοντισμού ενός ασθενούς οξέος, στη 
περίπτωση αραιών υδατικών διαλυμάτων, εξαρτάται 
μόνο από τη     . 

β. Η αντίδραση αλκυλαλογονιδίου (RX) με κυανιούχο 
κάλιο (KCN) οδηγεί στο σχηματισμό της οργανικής 
ένωσης     . 

Moνάδες 4 
 

1.4 Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω χημικές 
εξισώσεις σωστά συμπληρωμένες : 

 
  α. CH CH Cl + CH ONa                   3 2 3 Α   +    Β

β.        

 γ. 

 

Moνάδες 6 
 

1.5 Να χαρακτηρίσετε καθεμία από τις προτάσεις που 
ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα από το 
γράμμα κάθε πρότασης, το γράμμα Σ, αν αυτή είναι 
Σωστή, ή το γράμμα Λ, αν αυτή είναι Λανθασμένη . 

α. Τα καρβοξυλικά οξέα (RCOOH) αντιδρούν  

με Na2CO3. 

β. Οι πρωτοταγείς αλκοόλες οξειδώνονται σε κετόνες .      

γ. Σε ένα υδατικό διάλυμα NaCl ισχύει pH = pOH. 

Μονάδες 6 
 

 

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆′ ΤΑΞΗ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ΘΕΜΑ 2ο  

 

∆ίνονται δύο υδατικά διαλύματα ∆1 και ∆2. 

Το ∆1 περιέχει ΝαΟΗ 1M. 

Το ∆2 περιέχει το ασθενές οξύ ΗΑ 0,5M με pH = 2,5. 

α. Να υπολογίσετε το pH του διαλύματος ∆1 και τη 
σταθερά ιοντισμού του οξέος ΗΑ . 

Μονάδες 8 

β. Αναμειγνύουμε 0,1 L του διαλύματος ∆1 με 0,2 L του 
διαλύματος ∆2  και αραιώνουμε με νερό, οπότε προκύπτει 
διάλυμα ∆3 όγκου 0,5 L. 

 Να υπολογίσετε το pH του διαλύματος ∆3. 

Μονάδες 9 

γ. Αναμειγνύουμε 0,2 L του διαλύματος ∆1 με 0,6 L του 
διαλύματος ∆2, οπότε προκύπτει διάλυμα ∆4 όγκου     
0,8 L. 

 Να υπολογίσετε το pH του διαλύματος ∆4. 

Μονάδες 8 

 

Όλα τα διαλύματα βρίσκονται σε θ = 25 οC, όπου Κw = 10–14. 

Για τη λύση του προβλήματος να χρησιμοποιηθούν οι 
γνωστές προσεγγίσεις . 

 

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 Από τις παρακάτω πρωτεΐνες, ορμονική δράση έχει η 

α. μυοσίνη . 

β. ινσουλίνη . 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆′ ΤΑΞΗ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

γ. αιμοσφαιρίνη . 

δ. καζεΐνη . 

Μονάδες 5 

 

3.2 Από τα παρακάτω σάκχαρα, μονοσακχαρίτης είναι η 

α. λακτόζη . 

β. αμυλόζη . 

γ. μαλτόζη . 

δ. φρουκτόζη . 

Μονάδες 5 

3.3 Να χαρακτηρίσετε καθεμία από τις προτάσεις που 
ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα από το 
γράμμα κάθε πρότασης, το γράμμα Σ, αν αυτή είναι 
Σωστή, ή το γράμμα Λ, αν αυτή είναι Λανθασμένη . 

α. Ο ανθρώπινος οργανισμός δεν μπορεί να συνθέσει 
όλα τα αμινοξέα . 

β. Το tRNA μεταφέρει τις γενετικές πληροφορίες του 
DNA. 

γ. Το ήπαρ είναι κεντρικό όργανο του μεταβολισμού . 

Μονάδες 6 

3.4 Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω 
προτάσεις σωστά συμπληρωμένες . 
α. Το αμινοξύ σε υδατικό διάλυμα με pH μικρότερο του 

ισοηλεκτρικού του σημείου εμφανίζεται     
φορτισμένο .  

β. Η βιοσύνθεση βιομορίων από μικρότερες πρόδρομες 
ουσίες ονομάζεται      . 

Μονάδες 4 

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆′ ΤΑΞΗ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

3.5  Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράμματα της  
Στήλης Ι και δίπλα σε κάθε γράμμα έναν από τους 
αριθμούς της Στήλης ΙΙ, ώστε να προκύπτει η σωστή 
αντιστοίχιση. (Ένα στοιχείο της Στήλης ΙΙ περισσεύει). 

 
 Στήλη Ι Στήλη ΙΙ 

Α. πρωτεάσες  

Β. α-έλικα 

Γ. αλληλουχία αμινοξέων 

∆. NADPH 

Ε. φωσφοδιεστερικός  δεσμός 

1. πρωτοταγής δομή πρωτεϊνών 

2. DNA 

3. μεταφορά οξυγόνου 

4. δότης ηλεκτρονίων 

5. δευτεροταγής δομή πρωτεϊνών 

6. υδρόλυση πρωτεϊνών 

Μονάδες 5 
 

ΘΕΜΑ 4ο

4.1 Όλες οι χημικές αντιδράσεις του μεταβολισμού 
καταλύονται από ένζυμα . 

α. Με ποιο τρόπο τα ένζυμα επιταχύνουν τις 
αντιδράσεις αυτές ;  

Μονάδες 2 
 
β. Σε ποια περιοχή του ενζύμου και με τι είδους δεσμούς 

γίνεται η πρόσδεση του υποστρώματος ;  
Μονάδες 4 

 
γ. Πώς επηρεάζεται η ταχύτητα των ενζυμικών 

αντιδράσεων από το pH και τη θερμοκρασία ; 
 

Μονάδες 8 
 

  

 



ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆′ ΤΑΞΗ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

4.2 Η πρώτη αντίδραση της γλυκόλυσης είναι : 

 

α. Ποια ένζυμα καταλύουν την παραπάνω αντίδραση 
και τι γνωρίζετε για την εξειδίκευση των ενζύμων 
αυτών; (μονάδες 4). Ποιο από τα ένζυμα αυτά παίζει 
σημαντικό ρόλο στο μεταβολισμό της γλυκόζης στο 
ήπαρ; (μονάδα 1). 

Μονάδες 5 

β. Ποιο είναι το τελικό προϊόν της γλυκόλυσης και σε 
ποια οργανική ένωση μετατρέπεται τελικά το προϊόν 
αυτό στους ζυμομύκητες ;  

Μονάδες 6 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

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

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

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

4.  Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα. 
5. Κάθε λύση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή. 
6. ∆ιάρκεια εξέτασης : Τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων . 
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μία (1) ώρα μετά τη 

διανομή των φωτοαντιγράφων . 

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
 

ΤΕΛΟΣ  ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

 

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆′ ΤΑΞΗ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ 
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2008 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ): ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΕΠΤΑ (7) 
 

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 ∆ίνεται η χημική εξίσωση 

F−   +   H2O    HF   +  OH−

Σύμφωνα με τη θεωρία Brönsted - Lowry το 

α. Η2Ο δρα ως βάση . 

β. HF είναι συζυγές οξύ του OH−.  

γ. OH− είναι συζυγές οξύ του Η2Ο .  

δ. F− είναι συζυγής βάση του HF.  

Μονάδες 4 
 

1.2 Όξινο είναι το υδατικό διάλυμα του  

α. ΝaCl . 

β. ΝΗ4Cl. 

γ. CH3COONa. 

δ. KOH. 

Μονάδες 5 

 

 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆′ ΤΑΞΗ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

1.3 Nα μεταφέρετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω 
προτάσεις σωστά συμπληρωμένες . 

α. Mε προσθήκη νερού σε όξινο υδατικό διάλυμα 
προκύπτει νέο διάλυμα με pH    του αρχικού. 

β. Το αιθένιο (CH2 = CH2) μπορεί να προκύψει με            
της αιθανόλης (CH3CH2OH). 

Moνάδες 4 
 

1.4 Να γράψετε στο τετράδιό σας τους συντακτικούς 
τύπους των ενώσεων Α, Β και Γ που προκύπτουν από 
τις παρακάτω χημικές αντιδράσεις : 

 
β.   CH3COONa + CH3CH2Cl → B + NaCl 

γ.   CH3CH2CH=O + H2 → Γ 

Moνάδες 6 
 

1.5 Να χαρακτηρίσετε καθεμία από τις προτάσεις που 
ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα από το 
γράμμα κάθε πρότασης, το γράμμα Σ, αν αυτή είναι 
Σωστή, ή το γράμμα Λ, αν αυτή είναι Λανθασμένη . 

α. Οι αλκοόλες (ROH) αντιδρούν με Νa.  

β. Το μεθανικό οξύ (HCOOH) οξειδώνεται σε CO2.      

γ. Με την επίδραση ενός αντιδραστηρίου Grignard σε 
φορμαλδεΰδη (HCH=O) και υδρόλυση του προϊόντος 
προκύπτει δευτεροταγής αλκοόλη . 

Μονάδες 6 
 
 

 

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆′ ΤΑΞΗ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΘΕΜΑ 2ο  

∆ίνονται δύο υδατικά διαλύματα ∆1 και ∆2. 

Το ∆1 περιέχει HCl  0,1M. 

Το ∆2 περιέχει CH3COOH  0,05M.  

α. Να υπολογίσετε το pH των διαλυμάτων ∆1 και ∆2. 

Μονάδες 8 

β. Σε 1 L του διαλύματος ∆1 διαλύουμε 0,09 mol στερεού 
NaOH, οπότε προκύπτει διάλυμα ∆3  όγκου 1 L. 

 Να υπολογίσετε το pH του διαλύματος ∆3. 

Μονάδες 8 

γ. Πόσα L υδατικού διαλύματος ΝaΟΗ 0,1 Μ πρέπει να 
προσθέσουμε σε 0,6 L του διαλύματος ∆2, ώστε να 
προκύψει ρυθμιστικό διάλυμα ∆4 με pH = 5. 

Μονάδες 9 

 

Όλα τα διαλύματα βρίσκονται σε θ = 25 οC, όπου Κw = 10–14 
και ΚaCH3COOH = 2 ⋅ 10–5 . 

Για τη λύση του προβλήματος να γίνουν οι γνωστές 
προσεγγίσεις . 

 

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 Το DNA δεν περιέχει τη βάση  

α. θυμίνη . 
β. ουρακίλη . 
γ. γουανίνη . 
δ. αδενίνη. 

Μονάδες 5 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆′ ΤΑΞΗ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

 

3.2 Το πρωτεϊνικό σύμπλοκο, το οποίο αποτελείται από 
όμοιες ή διαφορετικές πολυπεπτιδικές αλυσίδες, αποκτά 
ένα τελικό σχήμα στον χώρο που ονομάζεται  

α. πρωτοταγής δομή . 

β. δευτεροταγής δομή . 

γ. τριτοταγής δομή . 

δ. τεταρτοταγής δομή . 

Μονάδες 5 

3.3 Να χαρακτηρίσετε καθεμία από τις προτάσεις που 
ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα από το 
γράμμα κάθε πρότασης, το γράμμα Σ, αν αυτή είναι 
Σωστή, ή το γράμμα Λ, αν αυτή είναι Λανθασμένη . 

α. Η συγκέντρωση του ενζύμου επηρεάζει την ταχύτητα 
της ενζυμικής αντίδρασης . 

β. Οι βάσεις αδενίνη–γουανίνη είναι μεταξύ τους 
συμπληρωματικές . 

γ. Στο ισοηλεκτρικό σημείο (pI) ενός αμινοξέος το  
συνολικό του φορτίο είναι μηδέν. 

Μονάδες 6 

3.4 Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω 
προτάσεις σωστά συμπληρωμένες . 
α. Οι πρωτεΐνες, όπως και τα πεπτίδια, μπορούν να 

υδρολυθούν διασπώντας τον     δεσμό .  

β. Το DNA και το RNA είναι πολυμερή απλούστερων 
μονομερών ενώσεων που ονομάζονται        . 

Μονάδες 4 

 

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆′ ΤΑΞΗ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

3.5 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράμματα της  
Στήλης Ι και δίπλα σε κάθε γράμμα έναν από τους 
αριθμούς της Στήλης ΙΙ, ώστε να προκύπτει η σωστή 
αντιστοίχιση.  

 

 Στήλη Ι Στήλη ΙΙ 

α. ενδοκρινείς αδένες 

β. έντερο 

γ. αίμα 

δ. ήπαρ 

ε. μύες 

1. μέσο μεταφοράς 

2. παραγωγή ορμονών  

3. μετατροπή της χημικής ενέργειας  
σε μηχανική  (κίνηση) 

4. απορρόφηση  

5. κεντρικό όργανο μεταβολισμού 

Μονάδες 5 
 

ΘΕΜΑ 4ο

4.1 α. Πού αποθηκεύεται η περίσσεια υδατανθράκων στον 
ανθρώπινο οργανισμό και με τη μορφή ποιου 
πολυσακχαρίτη ;  

Μονάδες 6 
 
 β. Πολλές φυτικές τροφές (π .χ . χόρτα, πράσινες 

σαλάτες) περιέχουν σημαντικά ποσά κυτταρίνης, η 
οποία δεν πέπτεται από τον άνθρωπο . Ποιος είναι ο 
καθοριστικός ρόλος της κυτταρίνης στον  ανθρώπινο 
οργανισμό ; 

Μονάδες 5 
 

 γ. Η λακτόζη είναι το κύριο σάκχαρο στο γάλα των 
θηλαστικών . Να αναφέρετε τους μονοσακχαρίτες 
από τους οποίους  αποτελείται το μόριο της 
λακτόζης . 

 

Μονάδες 6 
 



ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆′ ΤΑΞΗ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

  

4.2. Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζεται ο κύκλος  
ATP – ADP που αποτελεί τον βασικό τρόπο ανταλλαγής 
ενέργειας στα βιολογικά συστήματα .  

 

 

Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς του 
σχήματος και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που 
αντιστοιχεί στη σωστή επιλογή . 

α.  H2O    β.  οξείδωση καυσίμων μορίων 

γ.  CO2 +H2O    δ.  σύνθεση βιομορίων. 

Μονάδες 8 

 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ 
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά 

(ημερομηνία, κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). ∆εν θα 
αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο . 

 

ΑΡΧΗ 7ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆′ ΤΑΞΗ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 7ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

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. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με 
μαύρο στυλό . 

5. Κάθε λύση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή. 

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

7. Ώρα δυνατής αποχώρησης η 8.30΄ απογευματινή . 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆′ ΤΑΞΗ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ 
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΜΑΪΟΥ 2009 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ): ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΕΞΙ (6) 
 

ΘΕΜΑ 1ο

 

Για τις ημιτελείς προτάσεις 1.1 και 1.2 να γράψετε στο 
τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα 
που αντιστοιχεί στο σωστό συμπλήρωμά τους . 
 

1.1 Σύμφωνα με τη θεωρία Brönsted – Lowry συζυγές ζεύγος 
οξέος – βάσης είναι το  

α.  
24 ΝΗ−ΝΗ+

β.   −− ClOHClO

γ.   −− 2
332 COCOH

δ. −SH2
−2S

−2S

  

Μονάδες 5 
 

1.2 Ένα υδατικό διάλυμα χαρακτηρίζεται ουδέτερο όταν  

α. [ ][+ΟΗ3
−ΟΗ ] =  1410−

β. [ ] = [ ] +ΟΗ3
−ΟΗ

γ. [ ] = 2[ ] +ΟΗ3
−ΟΗ

δ. [ ] < [ ] +ΟΗ3
−ΟΗ

Μονάδες 5 

 

 

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆′ ΤΑΞΗ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

1.3 Nα μεταφέρετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω 
προτάσεις σωστά συμπληρωμένες . 

α. Το σημείο της ογκομέτρησης όπου έχει αντιδράσει 
πλήρως η ογκομετρούμενη ουσία με ορισμένη ποσότητα 
του προτύπου διαλύματος, ονομάζεται              σημείο 
της ογκομέτρησης. 

β. Προσθήκη αντιδραστηρίου Grignard σε 
καρβονυλικές ενώσεις οδηγεί τελικά, μετά από 
υδρόλυση, στη σύνθεση              . 

Moνάδες 6 
 

1.4 Να γράψετε στο τετράδιό σας τους συντακτικούς 
τύπους των οργανικών ενώσεων Α, Β και Γ που 
προκύπτουν από τις παρακάτω χημικές αντιδράσεις : 

 
Moνάδες 9 

ΘΕΜΑ 2ο  

∆ίνονται δύο υδατικά διαλύματα ∆1 και ∆2. 

∆ιάλυμα ∆1: HCl  0,01 M 

∆ιάλυμα ∆2: ΝΗ3 0,1 M με σταθερά ιοντισμού ΚbNH3 = 10-5  

α. Να υπολογίσετε το pH του διαλύματος ∆1. 

Μονάδες 4 

β. Να υπολογίσετε το pH του διαλύματος ∆2. 

Μονάδες 6 

 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆′ ΤΑΞΗ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

γ. Σε 1 L του διαλύματος ∆1 προσθέτουμε 100 mL από το 
διάλυμα ∆2.  Το διάλυμα που προκύπτει το αραιώνουμε 
με νερό και παίρνουμε διάλυμα ∆3,  όγκου 10 L. 

 Να υπολογίσετε το pH του διαλύματος ∆3. 

Μονάδες 8 

δ. Πόσα mol στερεού NH4Cl πρέπει να προσθέσουμε σε 1 L 
διαλύματος ∆2, (χωρίς μεταβολή του όγκου) ώστε να 
προκύψει ρυθμιστικό διάλυμα με pH = 8; 

Μονάδες 7 

∆ίνεται ότι όλα τα διαλύματα βρίσκονται σε θ=25 οC, όπου 
Κw = 10–14. 

Για τη λύση του προβλήματος να χρησιμοποιηθούν οι 
γνωστές προσεγγίσεις . 

 

ΘΕΜΑ 3ο

Για τις ημιτελείς προτάσεις 3.1 και 3.2 να γράψετε στο 
τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα 
που αντιστοιχεί στο σωστό συμπλήρωμά τους . 
3.1 Το RNA περιέχει  

α. θυμίνη . 
β. ουρακίλη . 
γ. γλυκίνη . 
δ. 2-δεοξυ-D-ριβόζη . 

Μονάδες 5 

3.2 Η ενζυμική πρωτεΐνη χωρίς το συνένζυμο ονομάζεται  

α. ολοένζυμο . 

β. ενεργό κέντρο . 

γ. αποένζυμο . 

δ. βιταμίνη . 

Μονάδες 5 

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆′ ΤΑΞΗ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

3.3 Nα μεταφέρετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω 
προτάσεις συμπληρωμένες με τους σωστούς όρους. 
α. Με τον όρο         εννοούμε την αλληλουχία των 

αντιδράσεων η οποία μετατρέπει τη γλυκόζη σε 
πυροσταφυλικό με ταυτόχρονη παραγωγή ATP.  

β. Σε μια αντίδραση που καταλύεται από ένζυμο το 
αντιδρών ονομάζεται                .  

Μονάδες 4 

3.4 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 ταχύτητα της ενζυμικής αντίδρασης επηρεάζεται 

από το pH. 

β. Τα μονομερή του RNA και του DNA είναι τα 
αμινοξέα .  

γ. Το άμυλο εμφανίζεται με δύο μορφές, την αμυλόζη 
και την αμυλοπηκτίνη . 

Μονάδες 6 

3.5 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράμματα της  
Στήλης Ι και, δίπλα σε κάθε γράμμα, έναν από τους 
αριθμούς της Στήλης ΙΙ, ώστε να προκύπτει η σωστή 
αντιστοίχιση.  

Στήλη Ι Στήλη ΙΙ 

α. β-πτυχωτή επιφάνεια  

β. μεταφορικό RNA (tRNA)

γ. καταβολισμός 

δ. φρουκτόζη 

ε. αλληλουχία αμινοξέων  

1. σάκχαρο 

2. μεταφορά αμινοξέων 

3. πρωτοταγής δομή πρωτεϊνών 

4. δευτεροταγής δομή πρωτεϊνών 

5. διάσπαση μακρομορίων  
Μονάδες 5 



ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆′ ΤΑΞΗ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΘΕΜΑ 4ο  

4.1 Ποιες είναι οι δύο κύριες αποστολές που πρέπει να 
εκπληρώσει ο μεταβολισμός ; 

Μονάδες 10 

4.2 Το παρακάτω διάγραμμα απεικονίζει τη διάκριση των 
υδατανθράκων (σακχάρων) σε κατηγορίες, με βάση την 
ικανότητά τους να διασπώνται ή όχι σε άλλους 
υδατάνθρακες .   

 

α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράμματα Α, Β, Γ 
και δίπλα σε κάθε ένα από αυτά, το όνομα της 
αντίστοιχης κατηγορίας υδατανθράκων .  (μονάδες 9) 

β. Να κατατάξετε κάθε ένα από τα παρακάτω σάκχαρα 
σε μία από τις κατηγορίες Α ή Γ του διαγράμματος .  

i) γλυκόζη   ii) γλυκογόνο   iii) άμυλο   
(μονάδες 6) 

Μονάδες 15 
 
 

 

 

ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆′ ΤΑΞΗ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 
 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά 
(ημερομηνία, κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην 
αντιγράψετε τα θέματα 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. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με 

μαύρο στυλό . 
5. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή . 
6. ∆ιάρκεια εξέτασης : τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων . 
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : μία (1) ώρα μετά τη 

διανομή των φωτοαντιγράφων . 
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆ʹ ΤΑΞΗΣ 
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΕΣ 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆ΑΣ Β΄) 
ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΜΑΪΟΥ 2010 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ): ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΕΞΙ (6) 

 
ΘΕΜΑ Α 
Για τις ημιτελείς προτάσεις Α1 και Α2, να γράψετε στο 
τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το 
γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό συμπλήρωμά της : 
 
 

Α1. ∆ίνεται η χημική εξίσωση OHHS 2+−        +− + OHS 3
2 . 

Σύμφωνα με τη θεωρία Brönsted – Lowry συζυγές ζεύγος 
οξέος – βάσης είναι το ζεύγος  

α.  . −−HS −2S

β. . +− − OHHS 3

γ. . −− 2
2 SOH

δ. . +− − OHOH 3

Μονάδες 5 

A2. Σε υδατικό διάλυμα NaCℓ και σε θερμοκρασία 25 οC 
ισχύει 

α. pH = 0. 

β. pH = 14. 

γ. [ ] = [ ]. +ΟΗ3
−ΟΗ

δ. [ ] > [ ]. +ΟΗ3
−ΟΗ

Μονάδες 5 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

Α3.  Nα γράψετε στο τετράδιό σας τους συντακτικούς 
τύπους των οργανικών ενώσεων Α, Β και Γ που 
προκύπτουν από τις παρακάτω χημικές αντιδράσεις : 

 

 
Μονάδες 9 

 

Α4. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, 
γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη «Σωστό» ή 
«Λάθος» δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε 
πρόταση :  
α. Ο βαθμός ιοντισμού (α) ενός ασθενούς ηλεκτρολύτη 

σε υδατικό του διάλυμα μειώνεται με την αραίωση 
του διαλύματος, εφόσον η θερμοκρασία παραμένει 
σταθερή . 

β. Η προπανόνη οξειδώνεται με το αντιδραστήριο 
Tollens (αμμωνιακό διάλυμα νιτρικού αργύρου). 

γ. Η προσθήκη αντιδραστηρίου Grignard (RMgX) σε 
μεθανάλη (HCHO) οδηγεί τελικά, μετά από 
υδρόλυση του προϊόντος, στον σχηματισμό 
πρωτοταγούς αλκοόλης .    

Μονάδες 6 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

ΘΕΜΑ Β  

∆ίνονται δύο υδατικά διαλύματα ∆1 και ∆2 : 

∆ιάλυμα ∆1 : NaOH με pH=13. 

∆ιάλυμα ∆2 : HA με Κa = 10-5 και συγκέντρωση 0,1 M. 
 

Β1. Σε 100 mL του διαλύματος ∆1 προσθέτουμε 900 mL H2O 
και προκύπτει διάλυμα ∆3 με όγκο 1L. Να υπολογίσετε 
το pH του διαλύματος ∆3. 

Μονάδες 7 

Β2.  Να υπολογίσετε τον βαθμό ιοντισμού (α) του ασθενούς 
οξέος HA στο διάλυμα ∆2 καθώς και το pH του 
διαλύματος ∆2. 

Μονάδες 8 

Β3.  Σε 200 mL διαλύματος ∆1 προσθέτουμε 400 mL του 
διαλύματος ∆2 και προκύπτει διάλυμα ∆4 με όγκο 
600mL. Να υπολογίσετε το pH του διαλύματος ∆4.  

Μονάδες 10 

∆ίνεται ότι όλα τα διαλύματα βρίσκονται σε θ=25 οC, όπου 
Κw = 10–14. 

Τα δεδομένα του προβλήματος επιτρέπουν να γίνουν οι 
γνωστές προσεγγίσεις . 
 

ΘΕΜΑ Γ 
Για τις ημιτελείς προτάσεις Γ1 και Γ2 να γράψετε στο 
τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα 
που αντιστοιχεί στο σωστό συμπλήρωμά της : 
Γ1. Κατά τη γλυκόλυση, από τη μετατροπή 1 μορίου 

γλυκόζης σε 2 μόρια πυροσταφυλικού οξέος, το κύτταρο  

α. κερδίζει 2 μόρια ATP. 
β. καταναλώνει 4 μόρια ATP. 
γ. καταναλώνει 3 μόρια ATP. 
δ. κερδίζει 3 μόρια ATP. 

Μονάδες 5 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

Γ2. Η γενετική πληροφορία είναι καταγεγραμμένη  

α. στο σταθερό τμήμα της αλυσίδας του DNA. 

β. στο σταθερό τμήμα της αλυσίδας του RNA. 

γ. στις φωσφορικές ομάδες του DNA. 

δ. στην ακολουθία των αζωτούχων βάσεων του DNA. 
Μονάδες 5 

Γ3. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω 
προτάσεις συμπληρωμένες με τους σωστούς όρους : 

α. Η ενζυμική πρωτεΐνη χωρίς το συνένζυμο 
ονομάζεται                  .  

β. Η βιοσύνθεση βιομορίων από μικρότερες πρόδρομες 
ουσίες ονομάζεται                     . 

  Μονάδες 4 
 

Γ4. 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 λακτόζη προέρχεται από τη συνένωση ενός μορίου 
γλυκόζης και ενός μορίου φρουκτόζης .  

β. Η πρωτοταγής δομή της πρωτεΐνης παραμένει 
αναλλοίωτη κατά τη μετουσίωση . 

γ. Στους μυς, κατά τη διάρκεια έντονης μυϊκής 
δραστηριότητας, όταν το ποσό του διαθέσιμου 
οξυγόνου είναι οριακό, το πυροσταφυλικό ανάγεται 
σε αιθανόλη . 

Μονάδες 6 

 

 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 



ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

Γ5. Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράμματα της  
Στήλης Ι και, δίπλα σε κάθε γράμμα, έναν από τους 
αριθμούς της Στήλης ΙΙ, ώστε να προκύπτει η σωστή 
αντιστοίχιση (ένα δεδομένο της Στήλης ΙΙ περισσεύει). 

  

Στήλη Ι Στήλη ΙΙ 

α. στόμαχος 

β. νεφροί 

γ. πνεύμονες 

δ. ήπαρ 

ε. ενδοκρινείς αδένες 

1. ανταλλαγή αερίων 

2. παραγωγή ορμονών  

3. απέκκριση 

4. πέψη 

5. απορρόφηση 

6. κεντρικό όργανο μεταβολισμού

Μονάδες 5 

ΘΕΜΑ ∆  

Από την υδρόλυση ενός πεπτιδίου με το ένζυμο Α 
προκύπτουν τα παρακάτω τρία ολιγοπεπτίδια :  

His – Gℓu – Gℓy – Arg ,  

Lys – Cys – Gℓy , 

Lys – Tyr – Gℓy – Leu –Vaℓ – His . 

Με υδρόλυση του ιδίου πεπτιδίου με το ένζυμο Β 
προκύπτουν τα παρακάτω δύο ολιγοπεπτίδια :  

Leu – Vaℓ – His – His – Gℓu – Gℓy – Arg , 

Lys – Cys – Gℓy – Lys – Tyr – Gℓy . 

∆1. Να κατασκευάσετε τον πεπτιδικό χάρτη των 
επικαλυπτόμενων θραυσμάτων . 

Μονάδες 5 

 

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

∆2. Να βρεθεί η πρωτοταγής δομή του αρχικού πεπτιδίου .   

Μονάδες 3 

∆3. Το τριπεπτίδιο  Lys – Cys – Gℓy υδρολύεται πλήρως . Το 
διάλυμα που προκύπτει ρυθμίζεται έτσι, ώστε να 
προκύψει pH=5. Αν στο διάλυμα αυτό διαβιβαστεί 
ηλεκτρικό ρεύμα, τότε να προσδιορίσετε την 
κατεύθυνση μετακίνησης του κάθε αμινοξέος (προς το 
θετικό ή το αρνητικό ηλεκτρόδιο). (μονάδες 3) 

 Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας, χωρίς την 
αναγραφή χημικών τύπων . (μονάδες 6) 

 ∆ίνονται τα ισοηλεκτρικά σημεία (pI)  των αμινοξέων :  

Lys: pI = 9,7  ,  Cys: pI = 5 και  Gℓy: pI = 3,2 
Μονάδες 9 

∆4. Να περιγράψετε τον βιολογικό ρόλο καθεμιάς από τις 
παρακάτω ουσίες :  

 καζεΐνη, καλσιτονίνη, ινσουλίνη και αιμοσφαιρίνη .  
Μονάδες 8 

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους) 
 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά  (ημερομηνία , 
κατεύθυνση , εξεταζόμενο  μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα 
θέματα  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. Να γράψετε τις απαντήσεις  σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο στυλό 

διαρκείας και μόνο ανεξίτηλης μελάνης. 
5. Κάθε απάντηση επιστημονικά  τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή .  
6. ∆ιάρκεια  εξέτασης :  τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων .  
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης :  μία (1) ώρα μετά τη διανομή των 

θεμάτων .   
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ   

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ - ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  
 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆ʹ ΤΑΞΗΣ 
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2011 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ): ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΕΞΙ (6) 
 

ΘΕΜΑ A 
Για τις ημιτελείς προτάσεις Α1 και Α2 να γράψετε στο 
τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα 
που αντιστοιχεί στο σωστό συμπλήρωμά της : 
Α1. Μια ουσία ορίζεται ως οξύ κατά Brönsted-Lowry, όταν 

μπορεί : 
α. να δώσει ένα ή περισσότερα Η+ 
β. να πάρει ένα ή περισσότερα Η+ 
γ. να δώσει ένα ή περισσότερα ΟΗ− 
δ. να πάρει ένα ή περισσότερα ΟΗ−   Μονάδες 3 

Α2. Το pH ενός υδατικού διαλύματος ασθενούς βάσης Β 
συγκέντρωσης 0,01 Μ σε θερμοκρασία 25 οC μπορεί να είναι: 

 α. 2 
β. 12 
γ. 9 
δ. 7 Μονάδες 4 

Α3. 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. Αν προσθέσουμε σε υδατικό διάλυμα ΗCl υδατικό 

διάλυμα ΝaCl, η συγκέντρωση των ιόντων H3O+ θα 
ελαττωθεί. 

β. Όταν σε υδατικό διάλυμα ΝΗ3 προσθέσουμε μικρή 
ποσότητα ΚΟΗ χωρίς μεταβολή όγκου και σε σταθερή 
θερμοκρασία, ο βαθμός ιοντισμού της ΝΗ3 θα αυξηθεί. 

γ. Η προπανόνη αποχρωματίζει διάλυμα Br2 σε CCl4. 
Μονάδες 6 

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ - ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  
 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

Α4. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω χημικές 
εξισώσεις σωστά συμπληρωμένες : 

 
Μονάδες 6 

Α5. Αφού μελετήσετε την παρακάτω σειρά χημικών 
μετατροπών, να γράψετε στο τετράδιό σας τους 
συντακτικούς τύπους των οργανικών ενώσεων Α, Β και Γ. 

    Μονάδες 6 
 

ΘΕΜΑ Β  

∆ιαθέτουμε 200 mL υδατικού διαλύματος ΝΗ3 με 
συγκέντρωση 0,1 Μ και pH =11 (∆1). Προσθέτουμε 0,02 mol 
ΝΗ4Cl χωρίς μεταβολή του όγκου και προκύπτει διάλυμα ∆2. 

Β1. Να υπολογίσετε τη σταθερά ιοντισμού Kb και τον βαθμό 
ιοντισμού της ΝΗ3 στο διάλυμα ∆1. 

Μονάδες 8 

Β2.  Να υπολογίσετε το pH και τον βαθμό ιοντισμού της ΝΗ3 
στο διάλυμα ∆2. 

Μονάδες 9 

Β3.  Στο διάλυμα ∆2 προσθέτουμε 200 mL υδατικού 
διαλύματος KOH 0,1 Μ και προκύπτει διάλυμα ∆3. Να 
υπολογίσετε τη συγκέντρωση [ΟΗ−] στο διάλυμα ∆3. 

Μονάδες 8 

∆ίνεται ότι όλα τα διαλύματα βρίσκονται σε θ=25 οC, όπου 
Κw = 10−14. Τα δεδομένα του προβλήματος επιτρέπουν να 
γίνουν οι γνωστές προσεγγίσεις . 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ - ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  
 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΘΕΜΑ Γ  

Γ1. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω 
προτάσεις συμπληρωμένες με τους σωστούς όρους : 

 Το μόριο του DNA, εξαιτίας των ............... ομάδων που 
περιέχει, είναι αρνητικά φορτισμένο . 
Το κάθε μόριο του καλαμοσακχάρου προέρχεται από 
τη συνένωση ενός μορίου .............. και ενός μορίου 
.............. με απόσπαση ενός μορίου νερού . 

 Μονάδες 6 

Γ2. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα που αντιστοιχεί στο 
σωστό συμπλήρωμα της παρακάτω πρότασης. 
Το ΑΤΡ : 

α. χρησιμοποιείται ως μακροπρόθεσμη μορφή 
αποθήκευσης ενέργειας . 

β. θεωρείται ως το ενεργειακό νόμισμα του κυττάρου . 
γ. περιέχει την πεντόζη δεοξυριβόζη (2- δεοξυ-D-ριβόζη). 
δ. περιέχει μόνο μία φωσφορική ομάδα . 

Μονάδες 3 

Γ3. 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 μελέτη της δευτεροταγούς δομής μιας πρωτεΐνης 

στηρίζεται στη μέθοδο αποικοδόμησης κατά Edman. 
β. Η καλσιτονίνη εκκρίνεται από τον θυρεοειδή αδένα 

και ελαττώνει την περιεκτικότητα του πλάσματος 
σε ασβέστιο . 

γ. Σύμφωνα με το μοντέλο της επαγόμενης 
προσαρμογής, το ενεργό κέντρο του ενζύμου έχει 
συμπληρωματικό σχήμα ως προς το σχήμα του 
υποστρώματος . 

δ.  Η γλυκόλυση πραγματοποιείται στο κυτταρόπλασμα. 
Μονάδες 8 

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ - ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  
 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

Γ4. Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράμματα της Στήλης 
Ι και δίπλα σε κάθε γράμμα έναν από τους αριθμούς 
της Στήλης ΙΙ, ώστε να προκύπτει η σωστή 
αντιστοίχιση . (Ένα στοιχείο της Στήλης ΙΙ περισσεύει). 

 
Στήλη Ι Στήλη ΙΙ 

α. Ορμόνες 

β. Ένζυμα 

γ. Πρωτεΐνες μυικού ιστού 

δ. Αποθηκευτικές πρωτεΐνες

 

1. Ακτίνη 

2. Γλυκογόνο 

3. Ωαλβουμίνη 

4. Ινσουλίνη 

5. Ριβονουκλεάση 

Μονάδες 8 

 

ΘΕΜΑ ∆  

∆ίνεται η μία αλυσίδα ενός τμήματος DNA 

αλυσίδα α :  5′ATCCGCCATTTACCG3′ 

∆1. Να γραφεί η συμπληρωματική της αλυσίδα (μονάδες 4) 
και να σημειωθεί η κατεύθυνσή της. (μονάδες 2) 

Μονάδες 6 

∆2. α. Πόσοι δεσμοί υδρογόνου συνδέουν τις δύο 
αλυσίδες στο τμήμα του DNA; (μονάδες 2) Να 
δικαιολογήσετε την απάντησή σας . (μονάδες 5) 

β. Πόσοι φωσφοδιεστερικοί δεσμοί υπάρχουν στην 
αρχική αλυσίδα α του τμήματος DNA; (μονάδες 2) 

Μονάδες 9 

 

 

 



ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ - ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  
 

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

∆3.  

 

 Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς του 
σχήματος και, δίπλα σε κάθε αριθμό, το γράμμα που 
αντιστοιχεί στη σωστή επιλογή . 

α. ADP 
β. φωσφοφρουκτοκινάση 
γ. ATP 
δ. 6-φωσφορική φρουκτόζη 
ε. 6-φωσφορική γλυκόζη 

Μονάδες 5 
∆4. Ποιο ένζυμο θεωρείται κλειδί για τη ρύθμιση της 

γλυκόλυσης ; (μονάδες 2) Να δικαιολογήσετε την 
απάντησή σας . (μονάδες 3) 

Μονάδες 5 

ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ - ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  
 

ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους) 
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά 

(ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα).  Να μην αντιγράψετε 
τα θέματα στο τετράδιο . 

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν 
επιτρέπεται να γράψετε καμιά 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. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με 

μαύρο στυλό . Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μολύβι μόνο 
για σχέδια, διαγράμματα και πίνακες . 

5. Να μη χρησιμοποιήσετε χαρτί μιλιμετρέ . 
6. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή . 
7. ∆ιάρκεια εξέτασης : τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων . 
8. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : 10.30 π .μ . 

 
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 
 ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ - ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  
 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆ʹ ΤΑΞΗΣ 
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ   

ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΜΑΪΟΥ  2012 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ  - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ  

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  
(ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΠΕΝΤΕ (5) 
ΘΕΜΑ A 
Για τις ερωτήσεις Α1 και Α2 να γράψετε στο τετράδιό σας 
τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που 
αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση . 
Α1. Κατά την ογκομέτρηση ισχυρού οξέος με ισχυρή βάση, 

το pH στο ισοδύναμο σημείο είναι : 
α. 3 
β. 5 
γ. 7 
δ. 9          

Μονάδες 3 
Α2. Ποια από τις επόμενες χημικές ουσίες, όταν διαλυθεί σε 

νερό, δεν μεταβάλλει το pH του; 
α. NH4NO3 
β. CH3COONa 
γ. CaCl2 
δ. KF  

Μονάδες 3 
Α3. Να χαρακτηρίσετε καθεμιά από τις προτάσεις που 

ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας  σωστό (Σ) ή 
λάθος (Λ), δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στην 
κάθε πρόταση (μονάδες 2).  
α. Κατά την προσθήκη στερεού NaF σε υδατικό διάλυμα 

HF η Ka του HF αυξάνεται . 
β. Κατά την προσθήκη H2Ο, παρουσία H2SO4-HgSΟ4, σε 

αιθίνιο προκύπτει ως προϊόν η αιθανάλη . 
Να αιτιολογήσετε όλες τις απαντήσεις σας (μονάδες 4). 

Μονάδες 6 
Α4. Να συμπληρωθούν οι επόμενες χημικές εξισώσεις : 

 

(μονάδες 2) 

CH3CHCH2CH3 + NaOH(υδατικό) . . .  

Cl 

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ - ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  
 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

 

 (μονάδες 3) 

Μονάδες 5 

Α5. Προπένιο αντιδρά με HCl και δίνει ένωση Α (κύριο 
προϊόν). Η ένωση Α αντιδρά με Mg, σε απόλυτο αιθέρα, 
και δίνει ένωση Β, η οποία στη συνέχεια αντιδρά με 
μεθανάλη και δίνει ένωση Γ . Η ένωση Γ με υδρόλυση 
δίνει οργανική ένωση ∆. Να γραφούν οι χημικές 
εξισώσεις των παραπάνω αντιδράσεων (oι οργανικές 
ενώσεις να γραφούν με συντακτικούς τύπους). 

Μονάδες 8 
ΘΕΜΑ Β 

∆ιαθέτουμε τα παρακάτω υδατικά διαλύματα: 
 ∆ιάλυμα ∆1: NaOH συγκέντρωσης 0,01 Μ 
 ∆ιάλυμα ∆2: CH3COOH συγκέντρωσης 0,1 Μ 

∆ιάλυμα ∆3: CH3COONa συγκέντρωσης 0,1 Μ 
Β1. Αραιώνουμε με νερό 10 mL διαλύματος ∆1 μέχρις όγκου 

100 mL και 10 mL διαλύματος ∆2 μέχρις όγκου 100 mL. 
Να υπολογιστεί το pH καθενός από τα δύο αραιωμένα 
διαλύματα . 

Μονάδες 8 
Β2. Με ποια αναλογία όγκων πρέπει να αναμείξουμε τα 

διαλύματα ∆1 και ∆2, για να προκύψει διάλυμα με 
pH=6; 

Μονάδες 8 

Β3. Πόσος όγκος (L) H2Ο πρέπει να προστεθεί σε  500 mL 
του ∆3, για να μεταβληθεί το pH του κατά μία μονάδα; 

Μονάδες 9 
∆ίνεται ότι :  

• Όλα τα διαλύματα βρίσκονται σε θερμοκρασία 25°C 
• Κw=10−14, Ka(CH3COOH) = 10−5  
• Τα δεδομένα του προβλήματος επιτρέπουν να γίνουν οι 

γνωστές προσεγγίσεις . 
 

CH3CHCH2CH3 + NaOH(αλκοολικό) κύριο  προϊόν  + . . .

Cl 

θ
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ΘΕΜΑ Γ  

Γ1. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω 
προτάσεις συμπληρωμένες με τους σωστούς όρους : 

 Από τις πρωτεΐνες που έχουν ............... ρόλο, η ............... 
είναι υπεύθυνη για τη μεταφορά Ο2 στο αίμα, ενώ η 
............... είναι υπεύθυνη για την πρόσληψη Ο2 από τους 
μυς . 

Μονάδες 6 
Γ2. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα που αντιστοιχεί στο 

σωστό συμπλήρωμα της παρακάτω πρότασης. 
Το t-RNA 
α. αποτελεί δομικό συστατικό των ριβοσωμάτων . 
β. μεταφέρει κατά τη διάρκεια της πρωτεϊνοσύνθεσης , 

αμινοξέα από το κυτταρόπλασμα στα ριβοσώματα . 
γ. αποτελείται από αμινοξέα . 
δ. μεταφέρει γενετικές πληροφορίες από το DNA στα 

ριβοσώματα . 
Μονάδες 3 

Γ3. 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. Τα αμινοξέα που μπορούν να συντεθούν από τον 

οργανισμό ονομάζονται απαραίτητα . 
β. Η πολυνουκλεοτιδική αλυσίδα συγκροτείται με τη 

βοήθεια δεσμών υδρογόνου . 
γ. Ένα πενταπεπτίδιο είναι μείγμα πέντε πεπτιδίων . 
δ.  Όταν ένα αμινοξύ με pI=5,6 διαλυθεί σε διάλυμα HCl 

0,1Μ, τότε το αμινοξύ εμφανίζεται φορτισμένο θετικά. 
Μονάδες 8 

Γ4. Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράμματα της Στήλης 
Ι και, δίπλα σε κάθε γράμμα, έναν από τους αριθμούς 
της Στήλης ΙΙ, ώστε να προκύπτει η σωστή 
αντιστοίχιση . 
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Στήλη Ι Στήλη ΙΙ 
α. Φωσφοδιεστερικοί 

δεσμοί 
β. Πεπτιδικοί δεσμοί 
γ. ∆ισουλφιδικοί δεσμοί 
δ.  ∆εσμοί υδρογόνου 

1. Ομοιοπολικοί δεσμοί μεταξύ 
ατόμων θείου δύο κυστεϊνών 

2. Ενώνουν τα διαδοχικά νουκλεοτίδια 
μιας πολυνουκλεοτιδικής αλυσίδας 

3. Συγκρατούν μεταξύ τους τις 
συμπληρωματικές βάσεις του DNA 

4. Ανιχνεύονται με την αντίδραση της 
διουρίας . 

Μονάδες 8 
ΘΕΜΑ ∆ 
∆1. Με ποιες χρωστικές αντιδράσεις ανιχνεύεται 

εργαστηριακά κάθε μια από τις επόμενες ενώσεις : α) το 
άμυλο, β) η κυτταρίνη και γ) το γλυκογόνο ; 

Μονάδες 9 
∆2. Ποια είναι η πλέον χαρακτηριστική από τις χρωστικές 

αντιδράσεις των αμινοξέων, η οποία χρησιμεύει για τον 
προσδιορισμό τους; 

Μονάδες 3 
Με βάση το παρακάτω σχήμα να απαντήσετε στα ∆3, ∆4, ∆5. 

CoA

(Γ)

2CO2

e¯
(Κ)Ο2 (Ζ)

γαλακτικό
(πολυενζυμικό 
συμπλεγμα)

ακετυλο-CoA

ΑΤP ΑDP+Pi

(Β)
Ε2 αιθανόλη

(Α)

πυροσταφυλικό
E1(ένζυμο)

γλυκόζη
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∆3. Να ονομαστούν οι μεταβολικές πορείες (Α), (Β), (Γ), 
(Κ), (Ζ). 

Μονάδες 5 

∆4. Να ονομαστεί το ένζυμο Ε1 και το πολυενζυμικό 
σύμπλεγμα Ε2. 

Μονάδες 2 

∆5. Σε ποια περιοχή του κυττάρου πραγματοποιείται η 
μεταβολική  πορεία (Α) και σε ποια η  (Κ); 

Μονάδες 6 
 

 
Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους) 

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

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν 
επιτρέπεται να γράψετε καμιά 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. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με 

μαύρο στυλό .  
5. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή . 
6. ∆ιάρκεια εξέτασης : τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων . 
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : 10.30 π .μ . 
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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2015 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ  

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) 

 

Θέμα Α 
 

Για τι̋ προτάσει̋  Α1  και Α2  να γράψετε στο τετράδιό σα̋ τον αριθμό τη̋ 
πρόταση̋ και, δίπλα , το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή επιλογή .  
 

A1. Ποιο από τα παρακάτω ζεύγη ουσιών αποτελεί συζυγέ̋ ζεύγο̋ οξέο̋ -
βάση̋ κατά Brönsted-Lowry  
α) H2SO4 / SO4

2–
 

β) H3O+ / OH–
 

γ) CH3COOH / HCOO–
 

δ) H2O / OH– .  

Μονάδε̋ 3 
 
 

A2. Κατά την αραίωση υδατικού διαλύματο̋ ΝΗ 4Cℓ  0,1M 
α) η  σταθερά ιοντισμού τη̋ ΝΗ3 αυξάνεται  
β) η συγκέντρωση των OH–

 αυξάνεται  
γ) το pH του διαλύματο̋ μειώνεται  
δ) ο αριθμό̋ των mole των H3O+ μειώνεται . 

Μονάδε̋ 3 
 
 

A3. Να χαρακτηρίσετε τι̋ προτάσει̋ που ακολουθούν, γράφοντα̋ στο τετράδ ιό  

σα̋, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό,  
αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθο̋,  αν η πρόταση είναι 
λανθασμένη.  
α)  Το pH  ενό̋ υδατικού  διαλύματο̋ ΝaCℓ  στου̋  60 oC  είναι 7.  
β) Η εστεροποίηση ενό̋ καρβοξυλικού οξέο̋ με αλκοόλη μπορεί να 

γίνει είτε σε όξινο είτε σε βασικό περιβάλλον .  
γ) Ο αυτοϊοντισμό̋ του νερού μπορεί να αποδειχθεί πειραματικά με 

μετρήσει̋ αγωγιμότητα̋ μεγάλη̋ ακρίβεια̋ .  
Μονάδε̋ 6  

 
 

A4. Να συμπληρώσετε τι̋ χημικέ̋ εξισώσει̋ των  παρακάτω αντιδράσεων:  
 

α) CH3CΟΟΗ  +   Νa2CO3    → 
β) CH3CΝ  +   H2  (περίσσεια)  → 
γ) CH3ΟΗ  +   SOCℓ2    → 

Μονάδε̋  3 
 

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  

 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

A5. Με βάση το σχήμα 1  και την πληροφορία ότι η ένωση Α είναι  
δραστικότερη  από  την  ένωση  Ζ  σε  αντιδράσει̋  προσθήκη̋ 
καρβονυλίου , να προσδιορίσετε του̋   συντακτικού̋ τύπου̋ των ενώσεων 
Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ, Κ, Λ, Μ .  

 
 

Μονάδε̋ 10  
 
 
 
Θέμα Β  
 

Διαθέτουμε τα παρακάτω υδατικά διαλύματα :  
Διάλυμα Δ1 : HCOOH  συγκέντρωση̋ 0,6  Μ  
Διάλυμα Δ2 : ΝaOH  συγκέντρωση̋ 0,1  Μ  
Διάλυμα Δ3 : KOH  συγκέντρωση̋ 0,2 Μ  
Διάλυμα Δ4 : HCℓ  συγκέντρωση̋ 0,6 Μ  
Διάλυμα Δ5 : H2SO4  συγκέντρωση̋ 0,6 Μ  
 

Β1 .  Αναμιγνύουμε ίσου̋ όγκου̋ από τα διαλύματα Δ1, Δ2 και Δ3, οπότε 
προκύπτει διάλυμα Δ6. Να υπολογίσετε τη συγκέντρωση OH– στο διάλυμα 
Δ6 . 

 
 Δίνεται ότι  Κa(HCOOH) = 10 -4,    Kw = 10 -14,     θ = 25 oC . 

Τα δεδομένα του προβλήματο̋ επιτρέπουν να γίνουν οι γνωστέ̋ 
προσεγγίσει̋.  
  Μονάδε̋ 10 

 
 
Β2 .  10 mL διαλύματο̋ Δ1 αποχρωματίζουν 20 mL διαλύματο̋ KMnO4 

παρουσία Η2SΟ4.  Να υπολογίσετε  τη συγκέντρωση του KMnO4, καθώ̋ και 
τον όγκο του εκλυόμενου αερίου σε πρότυπε̋ συνθήκε̋ (STP).  
  Μονάδε̋ 10 
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Β3 .  Πώ̋ μπορούμε να διακρίνουμε πειραματικά  

α)  το διάλυμα Δ1 από το  διάλυμα Δ4; 
(μονάδε̋ 2)  

β) το διάλυμα Δ4 από το  διάλυμα Δ5;  
(μονάδε̋ 3)  

Για τι̋ απαντήσει̋ σα̋ να χρησιμοποιήσετε μία μόνο τεχνική από τι̋ 
παρακάτω:  

i.  χρωματογραφία  
i i .  ογκομέτρηση  
i i i .  μέτρηση pH 

Να μη χρησιμοποιήσετε την ίδια τεχνική και στι̋ δύο απαντήσει̋  και να 
δώσετε σύντομη δικαιολόγηση  χωρί̋ να αναγράψετε χημικέ̋ εξισώσει̋ .  

Μονάδε̋ 5 
 
 
Θέμα Γ 
Για τι̋ προτάσει̋  Γ1 , Γ2  και Γ3  να γράψετε στο τετράδιό σα̋ τον αριθμό τη̋ 
πρόταση̋  και, δίπλα , το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή επιλογή .  
 

Γ1.  Το γλουταμινικό οξύ με pI = 3,2 θα κινηθεί προ̋ την κάθοδο σε διάλυμα 

με pH 
α) 3,2 
β) 2,0 
γ) 7,0 
δ) 9,0 . 

Μονάδε̋ 5 

 

Γ2. Από τι̋ παρακάτω πρωτεΐνε̋ αποθηκευτικό ρόλο έχει  
α) το κολλαγόνο  
β) η μυοσίνη  
γ) η ωαλβουμίνη  
δ) η ινσουλίνη .  

Μονάδε̋ 5 

 

Γ3. Τι από τα παρακάτω δεν ισχύει για το ΑΤΡ ; 
α) είναι το ενεργειακό νόμισμα του κυττάρου  
β) περιέχει ριβόζη  
γ) περιέχει τρει̋ φωσφορικέ̋ ομάδε̋  
δ) παράγεται κυρίω̋ στι̋ αντιδράσει̋  αναβολισμού . 

Μονάδε̋ 5 
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Γ4. Στο σχήμα 2  φαίνεται τμήμα τη̋ πολυνουκλεοτιδική̋ αλυσίδα̋ του DNA. 

 
 

α) Να ονομάσετε την ένωση Χ.  
(μονάδα 1)  

β) Ποιο ζευγάρι βάσεων αντιστοιχεί στι̋  θέσει̋ 1 και 2;  
(μονάδα 1)  

γ) Ποιο ζευγάρι βάσεων αντιστοιχεί στι̋ θέσει̋ 3 και 4;  
(μονάδα 1)  

δ) Πώ̋ ονομάζεται ο χημικό̋ δεσμό̋ μεταξύ του Χ και του Υ;  
(μονάδε̋  2)  

Μονάδε̋ 5  

 
Γ5. α) Πώ̋ ονομάζεται η περιοχή του ενζύμου πάνω στην οποία 

προσδένεται το υπόστρωμα;  
(μονάδε̋  2)  

β) Τι είδου̋ δυνάμει̋ συμμετέχουν στην πρόσδεση του υποστρώματο̋ 
σε αυτή την περιοχή του ενζύμου;  

(μονάδε̋  3)  

Μονάδε̋ 5  

 
 
Θέμα Δ  
 

Δ1 . Να χαρακτηρίσετε τι̋ προτάσει̋ που ακολουθούν, γράφοντα̋ στο τετράδιό 
σα̋, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέ ξη Σωστό,  
αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθο̋,  αν η πρόταση είναι 
λανθασμένη.  
α)  Η μετατροπή τη̋ γλυκόζη̋ σε πυροσταφυλικό οξύ γίνεται 

ανεξάρτητα από την παρουσία Ο2.  

β) Η α-αμυλάση είναι το σημαντικότερο ένζυμο που διασπά το άμυλο 
και βρίσκεται στο σάλιο και το στομάχι .  

Μονάδε̋ 4 
  



ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  

 

 
ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

 

Δ2 . Στο σχήμα 3  απεικονίζεται μέρο̋ του μεταβολισμού ενό̋ κυττάρου.  

 
 

Να ονομάσετε τι̋ ενώσει̋ Α, Β, Γ, Δ, Ε και Ζ.  
Μονάδε̋ 6 

 

 
 
Δ3 . Με βάση το σχήμα 3  να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα:  

α)  Πώ̋ ονομάζεται η διαδικασία μετατροπή̋ τη̋ ένωση̋ Δ στην ένωση 
Ζ;  

 (μονάδα 2) 
β) Ποια είναι τα στάδια μετατροπή̋ τη̋ ένωση̋ Δ στην ένωση Ζ;  

(μονάδε̋  4) 

ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  

 

 
ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

γ) Για ποιου̋ λόγου̋ είναι απαραίτητη η μετατροπή τη̋ ένωση̋ Δ στην 
ένωση Ζ;  

(μονάδε̋  3) 
Μονάδε̋ 9 

 

Δ4 . Πού οφείλεται η κετοναιμ ία και πώ̋ προκαλείται; Ποιε̋ είναι οι συνέπειέ̋ 
τη̋;  

Μονάδε̋ 6 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ (για του̋ εξεταζομένου̋)  
 
 

1. Στο εξώφυλλο να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο εσώφυλλο πάνω -
πάνω να συμπληρώσετε τα ατομικά στοιχεία μαθητή. Στην αρχή των 
απαντήσεών σα̋  να γράψετε πάνω-πάνω την ημερομηνία και το 
εξεταζόμενο μάθημα. Να μην αντιγράψετε  τα θέματα στο τετράδιο και να 
μη γράψετε πουθενά στι̋ απαντήσει̋ σα̋ το όνομά σα̋.  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σα̋ στο πάνω μέρο̋ των φωτοαντιγράφων , 
αμέσω̋ μόλι̋ σα̋ παραδοθούν. Τυχόν σημειώσει̋ σα̋ πάνω στα θέματα 
δεν θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση . Κατά την αποχώρησή σα̋,  
να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σα̋  σε όλα τα θέματα  μόνο με μπλε ή μόνο  
με μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει.  

4. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.  
5. Διάρκεια εξέταση̋: τρει̋ (3) ώρε̋ μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.  
6. Χρόνο̋ δυνατή̋ αποχώρηση̋: 10.30 π.μ.  
 

 
 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  
 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ  - ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  –  ΜΟΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  

 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ  

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 

 
 

Θέμα Α 
 

Για τι̋ προτάσει̋  Α1, Α2  και Α3  να γράψετε στο τετράδιό σα̋ τον αριθμό τη̋ 
πρόταση̋ και, δίπλα , το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή επιλογή .  
 

A1. Ένα  υδατικό διάλυμα  θερμοκρασία̋ 25ο C, είναι βασικό , όταν  
α) [ΟΗ−] > [Η3Ο+]  

β) [ΟΗ−] < [Η3Ο+]  

γ) pH < 7  

δ) pOH > 7.  

Μονάδε̋ 3 
 

A2. Ποια από τι̋ παρακάτω διαδικασίε̋ προκαλεί αύξηση του βαθμού 
ιοντισμού υδατικού διαλύματο̋ ΝΗ 3 σε σταθερή θερμοκρασία ; 
α) Προσθήκη Η2Ο.  
β) Αύξηση τη̋ συγκέντρωση̋ τη̋ ΝΗ3.  
γ) Προσθήκη στερεού ΝΗ4Cℓ.  
δ) Προσθήκη στερεού ΝaOH. 

Μονάδε̋ 3 
 

A3. Ποια από τι̋ παρακάτω χημικέ̋ ενώσει̋ αντιδρά με το αντιδραστήριο 
Fehling; 
α) CH3COCH3.  
β) CH3CHO.  
γ) CH3CH2OH. 
δ) CH3CH2CH3.  

Μονάδε̋ 3 
 
A4. Να χαρακτηρίσετε τι̋ προτάσει̋ που ακολουθούν, γράφοντα̋ στο τετράδ ιό  

σα̋, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό,  
αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθο̋,  αν η πρόταση είναι 
λανθασμένη.  
α)  Το διάλυμα  που περιέχει ΗCℓΟ2 0,1 Μ  και ΝaCℓΟ2  0,1 Μ είναι 

ρυθμιστικό . 
β) Αν σε όξινο διάλυμα προστεθεί νερό , τότε  προκύπτει  διάλυμα με 

μεγαλύτερο pH από το αρχικό.  
γ) Υδατικό διάλυμα CH3ΝΗ2  θερμοκρασία̋ 25ο C, έχει pH < 7.  

Μονάδε̋ 6  
 
 

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ  - ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  –  ΜΟΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  

 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

A5. Να γράψετε στο τετράδιό σα̋ συμπληρωμένε̋ τι̋ χημικέ̋ εξισώσει̋ των  

παρακάτω αντιδράσεων:  
 

α) 4

2 4

HgSO /Hg

3 2 H SO
CH C CH H O ...- º + ¾¾¾¾®

 

β) 3 2CH MgC H O ...+ ¾¾®3 2C H O3 23 23 23 2  

γ) 3 3 2CH C CH CH ONa ...+ ¾¾®3 3CH3 33 33 33 3  

δ) 

H

3 3 3
|

CH CHCH CH COOH ...

OH

+

¾¾®+ ¬¾¾

 

ε) 2H O

3 3 3CH CHO AgNO NH ...+ + ¾¾¾®
 

Μονάδε̋  10  
 
Θέμα Β  
 

Δίνονται τα παρακάτω υδατικά διαλύματα :  

Διάλυμα Υ1 : HCℓ   0,1 Μ  
Διάλυμα  Υ2 : CH3COOΝa  0,1 Μ    με  pΗ = 9 
 

Β1 .  α)  Να υπολογίσετε το pH του διαλύματο̋ Υ1. 
(μονάδα 1)  

β) Να υπολογίσετε τη σταθερά ιοντισμού Ka του CH3COOH. 
(μονάδε̋ 3)  

  Μονάδε̋  4 
 
Β2 .  Αναμειγνύονται 100 mL του διαλύματο̋ Υ1 με 100 mL του διαλύματο̋  Υ2  

και  το διάλυμα που προκύπτει αραιώνεται μέχρι τελικού όγκου 1 L, οπότε 
προκύπτει διάλυμα Υ3.  

 Να υπολογίσετε το pH του διαλύματο̋ Υ3.  
  Μονάδε̋ 7 

 
Β3 .  Με ποια  αναλογία όγκων πρέπει να αναμειχθεί το διάλυμα Υ1 με το 

διάλυμα Υ2, ώστε να προκύψει ρυθμιστικό διάλυμα Υ4 με pΗ = 5; 
Μονάδε̋ 9 

 
Β4 .  Σε  100 mL του διαλύματο̋ Υ4 προστίθενται 100 mL υδατικού διαλύματο̋ 

NaCℓ. Ποια θα είναι η επίδραση τη̋ παραπάνω προσθήκη̋ στην τιμή του 
pΗ του διαλύματο̋ Υ4 (αυξάνεται, με ιώνεται ή παραμένει σταθερή);  
(μονάδα 1)  Να αιτιολογήσετε την απάντησή σα̋ (μονάδε̋ 4) .  

Μονάδε̋ 5 
Δίνεται ότι: 

· Όλα τα διαλύματα βρίσκονται σε θερμοκρασία θ = 25  οC. 

· Κw = 10−14 

· Τα δεδομένα του προβλήματο̋ επιτρέπουν τι̋ γνωστέ̋ προσεγγίσει̋.  
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Θέμα Γ 
 

Για τι̋ προτάσει̋  Γ1 , Γ2  και Γ3  να γράψετε στο τετράδιό σα̋ τον αριθμό τη̋ 
πρόταση̋  και, δίπλα , το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή επιλογή .  

Γ1.  Δίνονται τα τετραπεπτίδια  
1. Ser –  Val –  Ala –  Gly 
2. Gly –  Ala–  Val –  Ser 
3. Ser –Ala –  Val –  Gly 

Ποιο από τα παρακάτω ισχύει ; 

α) Το 1 με το 2  έχουν την ίδια πρωτοταγή δομή .  

β) Το 1 με το 3  έχουν την ίδια πρωτοταγή δομή .  

γ) Το 2 με το 3  έχουν την ίδια πρωτοταγή δομή .  

δ) Τα παραπάνω  τετραπεπτίδια έχουν διαφορετική πρωτοταγή δομή .  
Μονάδε̋ 5 

 

Γ2. Τα ζεύγη των αζωτούχων βάσεων στι̋ αντιπαράλληλε̋ αλυσίδε̋ DNA 
συνδέονται μεταξύ του̋ με  
α) φωσφοδιεστερικό δεσμό  
β) γλυκοζιτικό δεσμό  
γ) δεσμό υδρογόνου  
δ) πεπτιδικό δεσμό . 

Μονάδε̋ 5 
 

Γ3. Κεντρικό όργανο του μεταβολισμού είναι  
α) το στομάχι  
β) οι νεφροί  
γ) οι μύε̋   
δ) το ήπαρ .  

Μονάδε̋ 5 
 

Γ4 .  Να χαρακτηρίσετε τι̋ προτάσει̋ που ακολουθούν, γράφοντα̋ στο τετράδιό 
σα̋, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό,  
αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθο̋,  αν η πρόταση είναι 
λανθασμένη.  
α) Η λακτόζη είναι η κύρια αποθηκευτική πρωτεΐνη του γάλακτο̋ .  
β) Κατά τη μετουσίωση των πρωτεϊνών αλλάζει η τριτοταγή̋ του̋ δομή.  
γ) Η βιοσύνθεση βιομορίων από μικρότερε̋ πρόδρομε̋ ουσίε̋ 

ονομάζεται αναβολισμό̋.  
δ) Το ΑΤΡ χρησιμοποιείται για τη μακροπρόθεσμη αποθήκευση 

ενέργεια̋ στο κύτταρο.  
ε) Η αντίδραση τη̋ διουρία̋ μπορεί  να χρησιμοποιηθεί για την 

ανίχνευση πρωτεϊνών.  
Μονάδε̋ 5 

 
Γ5. Να περιγράψετε το ρόλο τη̋ κυτταρίνη̋ στον ανθρώπινο οργανισμό.  

Μονάδε̋ 5 
 

 
 
  

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ  - ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  –  ΜΟΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  

 

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

Θέμα Δ  

Δ1 . Στο παρακάτω  σχήμα απεικονίζονται τα  πρώτα βήματα τη̋ γλυκόλυση̋ .  

 
 Να γράψετε στο τετράδιό σα̋ τα γράμματα του σχήματο̋ και δίπλα σε 

κάθε γράμμα τον κατάλληλο όρο .  
Μονάδε̋ 10 

 

Δ2 . Να αναφέρετε τρει̋ παράγοντε̋ που επηρεάζουν την ταχύτητα των 
ενζυμικών αντιδράσεων.  

Μονάδε̋ 3 
 

Δ3 . Να περιγράψετε τα δύο μοντέλα που εξηγούν την εξειδίκευση τη̋ 
πρόσδεση̋ του υποστρώματο̋ στο ένζυμο.  

Μονάδε̋ 6 
 

Δ4 . Να περιγράψετε του̋ όρου̋:  συνένζυμο, αποένζυμο, ολοένζυμο.  
Μονάδε̋ 6 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ (για του̋ εξεταζομένου̋)  

 
1. Στο εξώφυλλο να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο εσώφυλλο πάνω -πάνω 

να συμπληρώσετε τα ατομικά σα̋ στοιχεία. Στην αρχή των απαντήσεών σα̋  να 
γράψετε πάνω-πάνω την ημερομηνία και το εξεταζόμενο μάθημα. Να μην 
αντιγράψετε  τα θέματα στο τετράδιο και να μη γράψετε  πουθενά στι̋ 
απαντήσει̋ σα̋ το όνομά σα̋.  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σα̋ στο πάνω μέρο̋ των φωτοαντιγράφων, αμέσω̋ 
μόλι̋ σα̋ παραδοθούν. Τυχόν σημειώσει̋ σα̋ πάνω στα θέματα δεν θα 
βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση . Κατά την αποχώρησή σα̋, να 
παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σα̋  σε όλα τα θέματα  μόνο  με μπλε ή μόνο  με 
μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει.   

4. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.  
5. Διάρκεια εξέταση̋: τρει̋ (3) ώρε̋ μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.  
6. Χρόνο̋ δυνατή̋ αποχώρηση̋: 10 :00 π.μ.  

 
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  


