
 
 

XHMEIA 
 

1. Δ ΣΗ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΜΠΟΡΟΤΜΔ ΝΑ ΟΓΖΓΖΘΟΤΜΔ ΓΝΩΡΗΕΟΝΣΑ ΟΣΗ Ζ ΜΔΣΑΒΟΛΖ 
ΣΖ ΔΛΔΤΘΔΡΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΜΗΑ ΥΖΜΗΚΖ ΑΝΣΗΓΡΑΔΩ ΔΗΝΑΗ ΘΔΣΗΚΖ,ΑΡΝΖΣΗΚΖ Ή 
ΜΖΓΔΝ;  

 
2. Γσζηε ηνλ νξηζκό ηεο ειεύζεξεο ελέξγεηαο.Ση εθθξάδεη ε κεηαβνιή ηεο Διεύζεξεο ελέξγεηαο 

κηαο αληίδξαζεο? 
 

3. Δάλ ζε έλα δηάιπκα 100ml CH3COOH 0.1 M πξνζηεζνύλ 8.2 gr CH3COONa (ππνζέζαηε όηη ε 
πξνζζήθε ηνπ CH3COONa δελ κεηαβάιιεη ηνλ όγθν ηνπ ηειηθνύ δηαιύκαηνο ), πνην είλαη ην PH 
ηνπ δηαιύκαηνο πνπ ζα πξνθύςεη? Γίλεηαη Ka CH3COOH=10

-5
 ,ΜΒ CH3COONa=82. 

 
4. Πνηεο από ηηο παξαθάησ εθθξάζεηο είλαη αθξηβείο θαη πνηεο όρη (Δπεμήγεζε απαξαίηεηε). 

α) Ζ Δληξνπία θαζνξίδεη ηελ κε αληηζηξεπηόηεηα κηαο αληίδξαζεο. 
β) Δάλ ην ΓG0 κηαο αληίδξαζεο έρεη αξλεηηθή ηηκή ε αληίδξαζε είλαη 
απζόξκεηε. 
γ) Δάλ ην ΓΖ κηαο αληίδξαζεο έρεη αξλεηηθή ηηκή ε αληίδξαζε είλαη 
εμώζεξκνο. 

 
5. Γίδεηαη κέξνο ηνπ δηαγξάκκαηνο θαλνληθώλ δπλακηθώλ αλαγσγήο 

ηνπ αδώηνπ ζε όμηλα δηαιύκαηα: 
- ---- ΖΝΟ2 ---- ΝΟ ---- Ν2Ο ---- Ν2 ---- ΝΖ4 
ΝΟ3 πξνο ΖΝΟ2 : 0,94  
ΖΝΟ2 πξνο NO : 1,00 
ΝΟ3 πξνο ΝΟ : 0,96 
ΝΟ πξνο Ν2Ο : 1,59 
ΝΟ3 πξνο Ν2Ο : 1,11  
Ν2Ο πξνο Ν2 : 1,77 
Ν2 πξνο ΝΖ4: 0,27  
Πνηεο από ηηο ελώζεηο ηνπ αδώηνπ είλαη ζεξκνδπλακηθά αζηαζείο σο πξνο 
απηνμεηδναλαγσγή; 

 
6. Πνηα είλαη ε γεσκεηξία ζην κόξην ηνπ λεξνύ. Αηηηνινγείζηε (ΑΑΖ=1 , ΑΑΟ=8)  

 
7. Πσο κπνξνπκε λα πξνζδηνξηζνπκε ηελ ζηαζεξα ρεκθεο ηζνξξνπηαο κηαο αληηδξαζεο 

νμεηδναλαγσγεο? 
 

8. Γηαηί ην θαηηόλ H3NCH2COOH+(pka=2.4) είλαη πην όμηλν από έλα νμύ ηνπ ηύπνπ RCH2COOH 
(pka=4-5);Γηθαηνινγείζηε. 

 
9. A) Από ηη εμαξηάηαη ην θαλνληθό δπλακηθό κηαο αληίδξαζεο νμεηδναλαγσγήο 

B)Με πνηά ζεσξία θαη πώο εμεγείηαη ην γεγνλόο όηη ε δνκή ηνπ λεξνύ είλαη πξαθηηθά 
ηεηξαεδηθή.Γηδνληαη Α.Α. Ζ=1 ΚΑΗ Ο=8. 
Γ)Γίδεηαη ην DG0 κηαο αληίδξαζεο νηη ηζνύηαη κε 0,1kcal/mole.Να επξεζεί ε ζηαζεξά ρεκηθήο 
ηζνξξνπίαο ηεο αληίδξαζεο ζηνπο 25βαζκνπο θειζίνπ.R=2cal/mole-1K-1,lna=2,3loga 
Γ)a)Απνδείμαηε νηη αλ ε Κα ελόο αζζελνύο νμένοΖΑ είλαη κεγαιύηεξε από ηελ Κα ελόο 
αζζελνύο νμένο ΖΒ,ηόηε νη αληίζηνηρεο ζηαζεξέο πδξνιύζεσο ησλ αιάησλ ηνπο ζα είλαη 
ΚhMA<KhMB 
Δ)β)Πνύ νθείιεηαη ε δηαιπηόηεηα ηεο αιθνόιεο, ακκσλίαο ζην λεξό? 

 
10. Ση εθθξάδεη ην Δ

ν
 ( θαλνληθό δπλακηθό ) ελόο εκηζηνηρείνπ θαη ηη ην ΓΔ

ν
 ( δηαθνξά θαλνληθνύ 

δπλακηθνύ ) κηαο αληίδξαζεο νμεηδναλαγσγήο? 
 
 
 
 



 
 
 

ΒΙΟΛΟΓΙA 
 

1. α. Πώο ζρεηίδεηαη ην δηαθξηηηθό όξην κε ηε ρξήζηκε κεγέζπλζε; 
β. Με πνηνλ ηξόπν έλα θύηηαξν ζειαζηηθνύ ειέγρεη ηελ πξνζθόιιεζή ηνπ 
ζε ππόζηξσκα; 
2. α. Έρνπκε ζην εξγαζηήξην έλα ηξπβιίν Petri, ην νπνίν πεξηέρεη κηα 
θπηηαξηθή ζεηξά. Ύζηεξα από κεξηθέο κέξεο ν αξηζκόο ησλ θπηηάξσλ 
δηαπηζηώλεηαη όηη είλαη ηδηαίηεξα πςειόο. Ση λνκίδεηε όηη πξέπεη λα γίλεη; 
β. Πνηεο παξαηεξήζεηο έρνπλ δηαγλσζηηθή ζεκαζία θαηά ηε κειέηε ελόο 
επηρξίζκαηνο ζηαγόλαο πεξηθεξηθνύ αίκαηνο ζην θσηνκηθξνζθόπην; 

 
2. α. Έλαο βηνπαζνιόγνο εμεηάδεη ζην κηθξνζθόπην θάπνηα 

εμαιιαγκέλα θύηηαξα κε πνιύ παξαιιαγκέλα ραξαθηεξηζηηθά. Πνηα 
θπηηαξηθά ζπζηαηηθά λνκίδεηε όηη κπνξεί λα ηαπηνπνηήζεη (κε θάπνηα από 
ηηο γλσζηέο κεζόδνπο), ώζηε λα δηεπθνιπλζεί ζηε δηαπίζησζε ηεο 
ηαπηόηεηαο ησλ θπηηάξσλ απηώλ; 
β. ρνιηάζηε ηελ παξαθάησ πξόηαζε: «νη αλαηκίεο δηαπηζηώλνληαη κε 
παξαηήξεζε ηνπ ππξήλα θαη ηνπ ζρήκαηνο ησλ εξπζξνθπηηάξσλ ζην 
θσηνκηθξνζθόπην κεηά από ρξώζε κε Giemsa». 

 
3. Αλαθεξζείηε ζύληνκα ζε όιεο ηηο δπλαηέο ηξνπνπνηήζεηο πνπ κπνξεί 

λα ππνζηεί έλα κόξην mRNA από ηε ζηηγκή πνπ ζα αξρίζεη ε ζύλζεζή ηνπ 
κέρξη ηε ζηηγκή πνπ ζα ζπλδεζεί κε ηε κηθξή ξηβνζσκηθή ππνκνλάδα. 
 

 
4.  Αλαθέξαηε ηνπιάρηζηνλ κία νκνηόηεηα θαη ηνπιάρηζηνλ κία δηαθνξά 

αλάκεζα ζε θαζέλα από ηα ζηνηρεία ησλ παξαθάησ δεπγώλ. 
-Εεύγνο Α: ππνβνεζνύκελε δηάρπζε – ελεξγόο κεηαθνξά. 
-Εεύγνο Β: αληιία – πξσηεΐλε «θνξέαο». 
-Εεύγνο Γ: ραζκαηνζύλδεζκνο – ζηελνζύλδεζκνο. 
-Εεύγνο Γ: κπνζίλε – θηλεζίλε. 

 
5. Αληηζηνίρεζε θαξκάθσλ ηαμόιεο, θπηνραιαζίλεο θαη ελόο άιινπ πνπ ην αλαθέξεη καδί κε ηελ 

ηαμόιε ζην βηβιίν θαη επηδξάζεσλ ζηελ κηησηηθή άηξαθην. 
 

 
6. Πνύ ζρεκαηίδνληαη νη ιηπνπξσηεΐλεο θαη λόζνη πνπ νθείινληαη ζε αηειή βηνζύλζεζή ηνπο. 

 
 

7. Ση είλαη ηα ελδηάκεζα ηλίδηα θαη λόζνο πνπ ζρεηίδεηαη κε απηά. 
 

8. Ση ρξεζηκόηεηα έρνπλ νη βιεθαξίδεο ζηνλ άλζξσπν (όρη ηνπ καηηνύ, θξνζζνί θηι) 
 

9. Γηαηί ζην ΚΝ έρνπκε ζπλάςεηο θαη όρη ραζκνζπλδέζεηο; 
 
10. Γπλεηλε θαη δπλακηλε.Γηαθνξεο θαη ξνινη θαζεκηαο.Γηαηη πνιιεο θνξεο νη βιεθαξηδεο γηλνληαη 

δπζθακπηεο αθόκα θαη δπζθίλεηεο;  

 
11. ε πνηεο πεξηνρεο επθαξπσηηθνπ θπηηαξνπ πξαγκαηνπνηνπληαη 

α)Παξαγσγε κνξησλ H20 
β)Παξαγσγε κνξησλ CO2 
γ)Καηαλαισζε κνξησλ H2O 
δ)Καηαλαισζε κνξησλ CO2 

 


