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ΖΗΤΗΜΑ 1ο  

Α. Τι είναι οι πρωτεΐνες ; Πως ενώνονται µεταξύ τους τα 

δοµικά συστατικά που συγκροτούν τις πρωτεΐνες ; Πως 

επιτυγχάνεται η αναδίπλωση στο χώρο µιας 

πολυπεπτιδικής αλυσίδας ; Πως η θερµοκρασία και το  

pH επηρεάζουν τη χωροδιάταξη µιας πολυπεπτιδικής 

αλυσίδας ή πρωτεΐνης; 

Β.  Από τι αποτελούνται τα ριβοσώµατα και πού συντίθενται τα 

συστατικά τους; Σε ποια µέρη του ευκαρυωτικού κυττάρου 

απαντώνται και ποια είναι η λειτουργία τους; 

  

ΖΗΤΗΜΑ 2ο  

Α. Ποια είναι η δοµή των αιµοσφαιρινών ; Nα περιγράψετε 

τις φυσιολογικές και παθολογικές αιµοσφαιρίνες που 

παράγονται στον ανθρώπινο οργανισµό . 

Β. Τι είναι αλκοολική και τι γαλακτική ζύµωση; Να 

περιγράψετε τις διαφορές και τις οµοιότητές τους . 
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ΖΗΤΗΜΑ 3ο  

 

Α. Ποιες σκέψεις διατύπωσε ο ∆αρβίνος για την εξέλιξη των 

ειδών; Πως όρισε ο ∆αρβίνος τη φυσική επιλογή και 

ποια είναι η σηµερινή αντίληψη γι’ αυτήν; 

Β. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός φρυγανικού 

οικοσυστήµατος και πώς εξηγείται η ύπαρξή του σε µια περιοχή; 
 

ΖΗΤΗΜΑ 4ο  
 

Α. Ποιο είναι το περιεχόµενο της χοληδόχου κύστης, ποια η 

σύστασή του, από που και πώς µεταφέρεται ; 

 Ποιες είναι οι παθήσεις της χοληδόχου κύστης και του 

περιεχοµένου της; 

Β. Ποιες διεργασίες πραγµατοποιούνται κατά τη 

γαλακτοµατοποίηση, τη διάσπαση και την απορρόφηση 

των λιπών;  
 

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

(ηµεροµηνία, δέσµη, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα  να 
µην 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 τα φωτοαντίγραφα µαζί µε 
το τετράδιο.  

3. Να απαντήσετε σε όλα τα ζητήµατα. 
4. ∆ιάρκεια εξέτασης : τρεις (3) ώρες. 
5. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : µία (1) ώρα µετά την έναρξη 

της εξέτασης. 
ΑΠΟ ΤΗΝ Κ.Ε.Γ.Ε. 
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