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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 
ΔΟΜΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ  

 
 

ΘΕΜΑ Α                                                                                                               ΜΟΝΑΔΕΣ 25 
 
Α1. Επιλέξτε την σωστή πρόταση: 
 
1. Ποια από τις παρακάτω δομές βρίσκεται σε ζωικά κύτταρα, όχι όμως και σε 

φυτικά; 
α. κυτταρική μεμβράνη 
β. κεντριόλιο 
γ. χλωροπλάστης 
δ. δίκτυο Golgi. 
 

2. Η ρευστότητα της κυτταρικής μεμβράνης όλων των ευκαρυωτικών οργανισμών 
καθορίζεται, ανεξαρτήτως θερμοκρασίας: 
α. από την % περιεκτικότητα της σε χοληστερόλη 
β. από την % περιεκτικότητα της σε γλυκολιπιδία  
γ. από την % περιεκτικότητα της σε φωσφολιπιδία 
δ. από την % περιεκτικότητα της σε πρωτεΐνες. 

 
3. Το κύτταρο έχει σχήμα σφαιρικό συνήθως και πολύ μικρό μέγεθος, διότι: 

α. έτσι έχει μικρό όγκο και μεγάλη επιφάνεια 
β. έτσι έχει μεγάλο όγκο και μικρή επιφάνεια 
γ. έτσι έχει μεγάλο όγκο και μεγάλη επιφάνεια 
δ. έτσι έχει μικρό όγκο και μικρή επιφάνεια. 
 

4. Το μέλι δεν αλλοιώνεται διότι: 
α. είναι υπέρτονο διάλυμα σε σχέση με το κυτταρόπλασμα των αλλοιογόνων 
μικροβίων 
β. είναι υπότονο διάλυμα σε σχέση με το κυτταρόπλασμα των αλλοιογόνων 
μικροβίων 
γ. είναι ισότονο διάλυμα σε σχέση με το κυτταρόπλασμα των αλλοιογόνων 
μικροβίων 
δ. έχει φυσικά συντηρητικά όπως Ε3 και Ε5. 
 

5. Τα οργανίδια που είναι ημιαυτόνομα στα κύτταρα: 
α. έχουν μονή στοιχειώδη μεμβράνη 
β. εκτελούν το δόγμα της μοριακής βιολογίας στο εσωτερικό τους για γονίδια του 

πυρήνα 
γ. πραγματοποιούν το μεταβολισμό του οινοπνεύματος και της αποθήκευσης της 

χημικής ενέργειας του κυττάρου 
δ. έχουν προέλθει ενδοσυμβιωτικά μεταξύ αρχέγονων βακτηρίων και αρχέγονων 

ευκαρυωτικών κυττάρων. 
Μονάδες 15 
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Α2. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες. 
  

1. Τα μιτοχόνδρια, οι χλωροπλάστες και τα υπεροξειδιοσώματα αποτελούν 
τμήματα του συστήματος των ενδοκυττάριων μεμβρανών. 

2. Το σύστημα των ενδοκυττάριων μεμβρανών ρυθμίζει την κυκλοφορία των 
πρωτεϊνών και επιτελεί τις μεταβολικές λειτουργίες του κυττάρου. 

3. 3. Τα μιτοχόνδρια και οι χλωροπλάστες μετατρέπουν μια μορφή ενέργειας σε 
μια άλλη. 

4. Ο κυτταροσκελετός αποτελεί ένα δίκτυο ινών που οργανώνει τις δομές και τις 
δραστηριότητες του κυττάρου. 

5. Οι κυτταρικές μεμβράνες είναι ρευστά μωσαϊκά λιπιδίων και πρωτεϊνών. 
6. Η εκλεκτική διαπερατότητα των μεμβρανών οφείλεται στη δομή τους και για 

το λόγο αυτό διαφέρει ανά διαφορετικού ιστού κύτταρα. 
7. Η παθητική μεταφορά πραγματοποιείται χωρίς δαπάνη ενέργειας από το 

κύτταρο αλλά δεν ελέγχεται από αυτό. Η ενεργητική μεταφορά ελέγχεται μεν 
αλλά κοστίζει ενεργειακά δε. 

8. Η μαζική διακίνηση ουσιών διαμέσου της κυτταρικής μεμβράνης 
πραγματοποιείται με ενδοκύττωση και εξωκύττωση. 

9. Το κύτταρο αποτελεί τη μονάδα της έμβιας ύλης που μάλιστα είναι 
σημαντικότερη από το άθροισμα των επιμέρους συστατικών της. 

10. Τα φυτικά κύτταρα δεν κινδυνεύουν σε απιονισμένο νερό. 
 Μονάδες 10 

 
 

ΘΕΜΑ Β                                                                                                                   ΜΟΝΑΔΕΣ 25 
 

1. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα: 
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗ 
ΑΤΡ 

ΧΡΗΣΗ 
ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ 

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ 
ΑΠΟ ΤΟ  

ΚΥΤΤΑΡΟ 

Έλεγχος 
είδους μορίου 
ή ιόντος που 

διέρχεται  

ΔΙΑΧΥΣΗ     

ΟΣΜΩΣΗ     

ΠΑΘΗΤΙΚΗ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

    

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

    

ΕΝΔΟΚΥΤΩΣΗ - 
ΕΞΩΚΥΤΤΩΣΗ 

    

 
Μονάδες 5 
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2. Δίνεται ο παρακάτω πίνακας, ο οποίος εμφανίζει τη συγκέντρωση σε 
mmol/dm3 των Na+ και Κ+, στο πλάσμα του αίματος και στα ερυθροκύτταρα. 
 

ΙΟΝ ΠΛΑΣΜΑ 
ΑΙΜΑΤΟΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 
ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΟΥ 

Na+ 144 15 

Κ+ 5 150 

 
α. Εξηγήστε γιατί αυτές οι συγκεντρώσεις δεν είναι αποτέλεσμα διάχυσης. 

 Μονάδες 5 
β. Γνωρίζουμε ότι αν για κάποιο λόγο παρεμποδιστεί η κυτταρική αναπνοή 
(παραγωγή ΑΤΡ από το κύτταρο) των ερυθρών αιμοσφαιρίων, τότε οι CNa

+ και 
CK

+ στο εσωτερικό του σταδιακά μεταβάλλονται μέχρι να εξισωθούν με εκείνες 
του πλάσματος. Εξηγήστε το φαινόμενο. 
Όπου C σημαίνει συγκέντρωση.   

 Μονάδες 5 
3. Στα οπωροπωλεία συχνά οι ιδιοκτήτες ραντίζουν τα μαρούλια με νερό 

εξηγήστε γιατί το κάνουν αυτό.      Μονάδες 5  
4. Σε κάθε γράμμα (Α-Ε) και αριθμό (1-10) της εικόνας γράψτε την υποκυτταρική 

δομή που αντιστοιχεί. 
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    Μονάδες 5 

 
ΘΕΜΑ Γ                                                                                                                   ΜΟΝΑΔΕΣ 25  
 
1.  
Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται ένα δοχείο που χωρίζεται σε δυο ίσα μέρη 
από μια τεχνητή μεμβράνη που εμφανίζει την ιδιά δομή με την κυτταροπλασματική 
μεμβράνη ενός νευρικού κυττάρου, οπού οι μόνες πρωτεΐνες που διαθέτει είναι η 
αντλίες καλίου - νατρίου. 
 

 
 

Υπόμνημα: Μέρος Α: Υψηλή συγκέντρωση ιόντων Να, χαμηλή συγκέντρωση 
ιόντων Κ και Σακχαρόζης. 
Μέρος Β: Υψηλή συγκέντρωση ιόντων Κ, χαμηλή συγκέντρωση ιόντων Να και 
υψηλή συγκέντρωση Σακχαρόζης. 
Α. Σε ποιο από τα δυο μέρη Α ή Β του δοχείου μετά από λίγη ώρα η στάθμη 
του διαλύματος θα έχει ανέλθει; 
Β. Σε ποιο από τα δυο μέρη του δοχείου θα έχει αυξηθεί η συγκέντρωση των 
ιόντων Να και σε ποιο θα έχει μειωθεί η συγκέντρωση των ιόντων Κ, με 
δεδομένο ότι τα ιόντα μπορούν να διέλθουν μόνο μέσω της πρωτεϊνικής 
αντλίας τους. 
Γ. Αν στο μέρος Α του δοχείου είχε εξ αρχής προστεθεί μια μπλε χρωστική 
ουσία που μπορεί να διέρχεται διαμέσου της μεμβράνης ελεύθερα. Σε ποιο 
από τα δυο μέρη θα εμφανίζεται περισσότερο μπλε το διάλυμα μόλις 
σταματήσει η ώσμωση; Θα επηρέαζε η παρουσία της χρωστικής το τελικό 
ύψος των δυο μερών Α και Β του δοχείου; 
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Δ. Αρχικά ποιο από τα δυο μέρη είναι το υπότονο και ποιο το υπέρτονο ως 
προς τον δισακχαριτή; Απαντήστε στο ίδιο ερώτημα για το τέλος του 
φαινομένου. 

Μονάδες 16 
 

2. Τα μονοκύτταρα ευκαρυωτικά μικρόβια όταν αναπτύσσονται σε θρεπτικό υλικό 
δημιουργούν μια, ορατή με γυμνό οφθαλμό, αποικία αποτελούμενη από 
τουλάχιστον 106 κύτταρα, τα οποία είναι όλα απόγονοι του ιδίου αρχικού κυττάρου, 
δηλαδή είναι όλα πανομοιότυπα μεταξύ τους. Από την άλλη πλευρά όταν 
αναπτύσσεται σε θρεπτικό υλικό ένα ζυγωτό κύτταρο (γονιμοποιημένο ωάριο) ενός 
φυτού, τότε αυτό δίνει ένα πλήρες φυτό με ρίζες, βλαστό και φύλλα, το οποίο και 
πάλι μπορεί να αποτελείται από τουλάχιστον 106 κύτταρα, τα οποία και αυτά έχουν 
προέλθει αποκλειστικά από το αρχικό ζυγωτό κύτταρο. 
Ποιες δομικές διαφορές γνωρίζετε ότι υπάρχουν μεταξύ φυτικών κυττάρων και 
μονοκυττάρων ευκαρυωτών που οδηγούν σε αυτά τα αποτελέσματα; 

Μονάδες 5 
 
 
 

3.Δινονται οι παρακάτω φωτογραφίες από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο 
υπερύψηλης ανάλυσης: 
Υπάρχουν αναμεσά τους μια πρωτεΐνη με αμυντικό ρόλο στον οργανισμό μας, 
μια με ενζυμικό ρόλο για την μεταγραφή του DNA, μια αντλία ιόντων Ca 
ενεργητικής μεταφοράς στα μυϊκά μας κύτταρα και μια πρωτεΐνη υποδοχέα 
της μορφίνης και των φυσικών νευροδιαβιβαστών.  
Να πραγματοποιηθεί η σωστή αντιστοίχιση:  Μονάδες 4 
 

Α Β 
Γ Δ 
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ΘΕΜΑ Δ                                                                                                                ΜΟΝΑΔΕΣ 25  
 
1.  Μία τεχνική που χρησιμοποιείται για να μελετηθεί η ενεργότητα των κυτταρικών 

οργανιδίων ονομάζεται διαφορική φυγοκέντριση. Σε αυτή την τεχνική, ένας ιστός 
ομογενοποιείται σε ομογενοποιητή (μπλέντερ), τοποθετείται σε δοκιμαστικό 
σωλήνα και φυγοκεντρείται. Έτσι τα οργανίδια διαχωρίζονται με βάση το βάρος 
τους. Τα βαρύτερα καθιζάνουν πιο κοντά στον πυθμένα του δοκιμαστικού σωλήνα 
ενώ τα ελαφρύτερα αιωρούνται. Η φυγοκέντριση γίνεται για διαφορετικά g*. Η 
τεχνική αυτή εφαρμόστηκε για παγκρεατικό ιστό ώστε να διαχωριστούν 
σωματίδια και οργανίδια του, όπως τα ριβοσώματα, ο πυρήνας και τα 
μιτοχόνδρια. Η φυγοκέντριση έγινε για g*: 103, 105 (όπου g*= ταχύτητα 
περιστροφής) και 104g*. 
α. Σε ποια από τις τρεις διαφορετικές τιμές g* θα περιμένατε να βρείτε; 

          α) ριβοσώματα       
          β) πυρήνα      
          γ) μιτοχόνδρια        Μονάδες 5 

β. Τα ηπατικά κύτταρα έχουν πολλά λυσοσώματα τα οποία έχουν μέγεθος 
συγκρίσιμο με τα μιτοχόνδρια. 
i) Ποιος είναι ο ρόλος των λυσοσωμάτων στα κύτταρα; 
ii) Γιατί είναι δύσκολος ο εντοπισμός των μιτοχονδρίων με την παραπάνω 

τεχνική στα ηπατικά κύτταρα; 
Μονάδες 10 
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2. Στο παρακάτω διάγραμμα δίνεται η μεταβολή της πίεσης που ασκεί το 
περιεχόμενο νερό στο εσωτερικό κυττάρου, από τη χρονική στιγμή t=0 όπου 
αυτό το κύτταρο τοποθετήθηκε σε απόλυτα καθαρό Η2Ο (δις αποταγμένο 
98%) σε σχέση με τον χρόνο. Να εξηγηθεί το φαινόμενο. 

 
 
 

 

 
Μονάδες 5 

 
3. Στο παρακάτω διάγραμμα εμφανίζεται η πρωτεΐνη υδατοπορίνη που επιτρέπει την 

διευκολυνομένη είσοδο του νερού στα κύτταρα. Η πορεία αυτή δεν απαιτεί την 
κατανάλωση ενέργειας από το κύτταρο. 

Α.                                          
Τι φύσης πρέπει να είναι το σκιασμένο τμήμα της υδατοπορίνης ως προς την 
σχέση του με το νερό; 

Β. 
Δώστε μια πιθανή εξήγηση σύμφωνα με τις γνώσεις σας που αιτιολογεί το 
γεγονός ότι το νερό δεν διέρχεται με ευχέρεια διαμέσου της κυτταρικής 
μεμβράνης και οι ανάγκες του κυττάρου επιβάλουν την διευκολυνόμενη είσοδό 
του. 

Μονάδες 5 

Υπόμνημα: από τη 
Χημεία είναι γνωστό 
ότι το Pascal είναι 
μονάδα πίεσης. 
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Καλή επιτυχία!!!! 


