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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
(ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΕΞΙ (6)
ΘΕΜΑ 1ο
Για τις ερωτήσεις 1.1. και 1.2. να γράψετε στο τετράδιό σας
τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που
αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:
1.1. Η συζυγής βάση του HSO 4–
Brönsted–Lowry είναι το
α.

SO32 – .

β.

SO 24 – .

γ.

H 2SO 4 .

δ.

S2 – .

σύμφωνα με τη θεωρία των
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1.2. Ο δείκτης Η∆ είναι ένα ασθενές οξύ. Κατά κανόνα το
χρώμα της όξινης μορφής Η∆ του δείκτη επικρατεί όταν
α.

pH < pK aΗ∆ – 1.

β.

pH > pK aΗ∆ + 1.

γ.

pH = pK aΗ∆ .

δ.

pH > pK aΗ∆ .
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1.3. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν,
γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που
αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η
πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι
λανθασμένη.
α. To υδατικό διάλυμα KNO 3 στους 25 ο C έχει pH = 7.
β. Η μεθυλαμίνη (CH 3 NH 2 ) αντιδρά με HCl.
γ. H

προσθήκη Η 2 στην CH
3 C
δίνει 1–προπανόλη.
O

CH3
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1.4. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω χημικές
εξισώσεις σωστά συμπληρωμένες:
α.
β.

A + B
CH3 CH2 COOH + CH3 OH

Γ + ∆
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1.5.

Αφού μελετήσετε την παρακάτω σειρά χημικών
μετατροπών, να γράψετε στο τετράδιό σας τους
συντακτικούς τύπους των οργανικών ενώσεων Α, Β και Γ.
+2CuCl + 2NH3
+Br2
+2 NaOH
Γ
A
CH2 CH2
B
CCl4
αλκοόλη
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ΘΕΜΑ 2ο
Υδατικό διάλυμα ∆ 1 όγκου 400 mL περιέχει λ mol HCOOH
και έχει pH = 2.
Στα 200 mL του διαλύματος ∆ 1 προσθέτουμε 0,02 mol
στερεού HCOONa και προκύπτει διάλυμα ∆ 2 όγκου 200 mL.
Να υπολογίσετε:
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α. Την τιμή του λ.
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β. Το pH του διαλύματος ∆ 2 και το βαθμό ιοντισμού του
HCOOH σε αυτό.
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γ. Τον όγκο υδατικού διαλύματος KMnO 4 0,1 M, παρουσία
H 2 SO 4 , που απαιτείται για να αντιδράσει πλήρως με τα
υπόλοιπα 200 mL του διαλύματος ∆ 1 .
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∆ίνεται ότι όλα τα διαλύματα βρίσκονται στους 25 ο C, όπου
–
Κ a(HCOOH) = 2·10 4 .
Να γίνουν όλες οι γνωστές προσεγγίσεις που επιτρέπονται
από τα αριθμητικά δεδομένα του προβλήματος.
ΘΕΜΑ 3ο
3.1. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας την παρακάτω
πρόταση συμπληρωμένη με τους σωστούς όρους:
Οι ορμόνες που εκκρίνονται από το πάγκρεας και
ρυθμίζουν τη συγκέντρωση του σακχάρου στο αίμα
είναι η ………… και η ………… .
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3.2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης
και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή
συμπλήρωσή της.
Οι συμπληρωματικές βάσεις
συνδέονται με δεσμούς

στο

μόριο

του

DNA

α. φωσφοδιεστερικούς.
β. υδρογόνου.
γ. γλυκοζιτικούς.
δ. πεπτιδικούς.
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3.3. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν,
γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που
αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η
πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι
λανθασμένη.
α. Ο ρόλος του tRNA είναι να μεταφέρει, κατά τη
διάρκεια της πρωτεϊνοσύνθεσης, τα κατάλληλα
αμινοξέα από το κυτταρόπλασμα στα ριβοσώματα.
β. Τα αμινοξέα έχουν αμφολυτικό χαρακτήρα.
γ. Η οξείδωση ενός μορίου FADH 2 μέσω της
αναπνευστικής αλυσίδας αποδίδει 3 μόρια ΑΤΡ.
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3.4. Κάθε χρωστική αντίδραση της Στήλης Ι να την
αντιστοιχίσετε με την εμφάνιση του σωστού χρώματος
από τη Στήλη ΙΙ, γράφοντας στο τετράδιό σας τον
αριθμό της Στήλης Ι και δίπλα το γράμμα της Στήλης
ΙΙ.
(Ένα στοιχείο της Στήλης ΙΙ περισσεύει. ∆ύο χρωστικές
αντιδράσεις αντιστοιχούν στο ίδιο χρώμα).
Στήλη Ι

Στήλη ΙΙ

1. Αμινοξύ + ∆ιάλυμα νινυδρίνης

Α. Ερυθρωπό

2. Άμυλο + ∆ιάλυμα Ι 2 σε ΚΙ

Β. Ιώδες

3. Γλυκογόνο + ∆ιάλυμα Ι 2

Γ. Καστανοκίτρινο

4. Πρωτεΐνη + αλκαλικό διάλυμα CuSO 4
(αντίδραση διουρίας)

∆. Πράσινο

5. Κυτταρίνη + ∆ιάλυμα Ι 2

Ε. Κυανό
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ΘΕΜΑ 4 ο
4.1. i. Να αναφέρετε τα συστατικά από τα οποία δομείται
το ΑΤΡ.
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ii. Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζεται ο κύκλος ΑΤΡ–
ADP που αποτελεί το 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. CO 2 + H 2 O

B. ADP + Pi

∆. O 2

E. ATP

Γ. Η 2 Ο
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4.2. Ορισμένες ενώσεις που ρυθμίζουν την ενεργότητα ενός
ενζύμου ονομάζονται αλλοστερικοί τροποποιητές.
i. Να περιγράψετε πώς δρα ένας αλλοστερικός
τροποποιητής.
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ii. Κατά τη μεταβολική πορεία
πραγματοποιείται η αντίδραση:
ATP

6–φωσφορική

της

γλυκόλυσης

ADP

1,6–διφωσφορική

φρουκτόζη

φρουκτόζη

Η αντίδραση αυτή
φωσφοφρουκτοκινάση
αλλοστερικά.

καταλύεται από
το
οποίο

το ένζυμο
ρυθμίζεται

Πώς γίνεται η ρύθμιση της ενεργότητας του ενζύμου
αυτού, ανάλογα με τις ενεργειακές ανάγκες του
κυττάρου;
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Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόμενους)
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. 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 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. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
6. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: μετά τη 10.30΄ πρωινή.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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