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ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 

17Η 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 
(CΒΟ) 

31Η 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ  
(ΙΒΟ) 

 

 

Α΄ ΦΑΣΗ 

ΚΥΡΙΑΚΗ 3 MAΡTΙΟΥ 2019 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ΩΡΕΣ (11:00 – 13:00) 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 

 

1. Στο ΦΥΛΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ: 

Δηλώνουμε τα προσωπικά μας στοιχεία, μαυρίζοντας-γεμίζοντας με μολύβι HB, MONO 

τους κατάλληλους κύκλους για: 

 (i) το ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ,  

 (ii) το ΦΥΛΟ, και 

 (iii) τον ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΑΘΗΤΗ  (που θα  δοθεί από τον επιτηρητή) 

2. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από πενήντα (50) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. 

3. Για κάθε ερώτηση υπάρχει ΜΟΝΟ ΜΙΑ ορθή απάντηση που βαθμολογείται με  

μια (1) μονάδα. 

4. Για κάθε λανθασμένη απάντηση αφαιρείται 0,25 της μονάδας (-0,25).  

5. Ερώτηση για την οποία δίνονται δύο ή περισσότερες απαντήσεις θεωρείται  

λανθασμένη (-0,25).   

6. Κάθε αναπάντητη ερώτηση βαθμολογείται με μηδέν (0) μονάδες. 

7. Οι επιλογές καταχωρούνται στο ΦΥΛΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ: 

α.   Μαυρίστε με μολύβι τον κύκλο που αντιστοιχεί στην  

 απάντηση που επιλέγετε. Π.χ.        

 β.   Σε περίπτωση λάθους σβήστε με το σβηστήρι σας, χωρίς 

 μουντζούρες, τον μαυρισμένο κύκλο και μαυρίστε τον κύκλο που αντιστοιχεί στη 

 νέα σας επιλογή. 

γ. Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού στο ΦΥΛΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ.  

δ. Μη τσαλακώνετε το ΦΥΛΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ. 
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1. Στο διπεπτίδιο, που φαίνεται στο διπλανό 

σχήμα, ποιος λατινικός αριθμός (I-V) 

αντιπροσωπεύει τον πεπτιδικό δεσμό;  

A. Ι  

B. ΙΙ  

C. ΙΙΙ  

D. IV 

E. V. 

2. Η λειτουργικότητα ενός πρωτεϊνικού μορίου καθορίζεται από:  

A. την τελική διαμόρφωση του μορίου στο χώρο  

B. την ικανότητά του να διασπάται σε απλούστερα μόρια  

C. τη μορφή του DΝΑ, αφού, αυτό δίνει τις πληροφορίες για τη σύνθεσή του  

D. την ενζυμική του δράση 

E. τη δυνατότητά του να συμβάλλει στη δομή των μεμβρανών. 

3. Ένα κύτταρο περιέχει τα παρακάτω μόρια και δομές: ένζυμα, DNA, ριβοσώματα, 

πλασματική μεμβράνη και μιτοχόνδρια. Το κύτταρο αυτό θα μπορούσε να είναι:  

A. ένα βακτήριο  

B. ζωικό, αλλά όχι φυτικό  

C. φυτικό, αλλά όχι ζωικό  

D. είτε φυτικό είτε ζωικό 

E. είτε ευκαριωτικό είτε προκαρυωτικό. 

4. Στα ευκαρυωτικά κύτταρα, οι αντιδράσεις της οξειδωτικής φωσφορυλίωσης 

καταλύονται από ποικίλα ένζυμα. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις Α-Ε, για τα 

ένζυμα αυτά, είναι σωστή;  

A. Όλα τα ένζυμα κωδικοποιούνται στο πυρηνικό DNA, συντίθενται στα ριβοσώματα του 

κυτταροπλάσματος και εισάγονται στα μιτοχόνδρια 

B. Μερικά από τα ένζυμα κωδικοποιούνται στο μιτοχονδριακό DNA, συντίθενται στα 

ριβοσώματα του κυτταροπλάσματος και εισάγονται στα μιτοχόνδρια  

C. Μερικά από τα ένζυμα κωδικοποιούνται στο πυρηνικό DNA, συντίθενται στα 

ριβοσώματα του κυτταροπλάσματος και εισάγονται στα μιτοχόνδρια  

D. Όλα τα ένζυμα κωδικοποιούνται στο μιτοχονδριακό DNA και συντίθενται στα 

μιτοχονδριακά ριβοσώματα 

E. Όλα τα ένζυμα κωδικοποιούνται στο πυρηνικό DNA και συντίθενται στα μιτοχονδριακά 

ριβοσώματα.  
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5. Ποιο από τα γραφήματα I-IV που ακολουθούν απεικονίζει καλύτερα την σχέση της 

συνολικής συγκέντρωσης διοξειδίου του άνθρακα (CO2) (εντός και εκτός κυττάρου) 

με το ρυθμό με τον οποίο γίνεται η φωτοσύνθεση; 

 

A. Ι. 

B. ΙΙ 

C. ΙΙΙ 

D. IV 

E. II & III είναι πιθανά. 

6. Το στάδιο της κυτταρικής διαίρεσης που απεικονίζει 

το παρακάτω σχήμα είναι: 

A. η μετάφαση της μείωσης Ι με 8 μόρια δίκλωνου DNA  

B. η μετάφαση της μείωσης ΙΙ με 4 μόρια δίκλωνου 

DNA 

C. η μετάφαση της μείωσης ΙΙ με 8 μόρια δίκλωνου 

DNA  

D. η μετάφαση της μείωσης Ι με 2 μόρια δίκλωνου DNA 

E. η μετάφαση της μίτωσης με 8 μόρια δίκλωνου DNA. 

0%     Συγκέντρωση CO2   →      1% 0%     Συγκέντρωση CO2   →     1% 
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7. Στα ζωικά 

κύτταρα, ένα 

αντικαρκινικό 

φάρμακο  

διαταράσσει 

το 

σχηματισμό 

των μικρο-

σωληνίσκων, 

καθώς 

δεσμεύεται σε 

αυτούς και 

επιταχύνει 

την ένωσή 

τους από την 

πρόδρομο 

πρωτεΐνη τουμπουλίνη. Με τον τρόπο αυτό, ανακόπτεται η πρόοδος της μίτωσης.  

Προφανώς, το φάρμακο αυτό επιδρά ειδικά:  

A. στις ίνες της μιτωτικής ατράκτου  

B. στο σχηματισμό φραγμοπλάστη  

C. στο σχηματισμό των κεντρυλίων  

D. στη σύνδεση των αδελφών χρωματίδων 

E. στην αντιγραφή του DNA. 

8. Το 1924 ο βραβευμένος με Nobel βιοχημικός Ο. Warburg διατύπωσε την άποψη ότι 

τα καρκινικά ζωικά κύτταρα σε αντίθεση με τα φυσιολογικά εμφανίζουν αναερόβια 

αναπνοή παρουσία οξυγόνου. Ένα από τα στοιχεία που τον οδήγησε στο να 

διατυπώσει αυτό το συμπέρασμα θα μπορούσε να ήταν η παρατήρηση ότι τα 

καρκινικά κύτταρα, σε σχέση με τα φυσιολογικά, παράγουν παρουσία οξυγόνου 

μεγάλη ποσότητα:  

A. πυροσταφυλικού  

B. γαλακτικού οξέoς  

C. ΑΤΡ  

D. διοξείδιο του άνθρακα 

E. αλκοόλης. 

9. Οι γλυκοπρωτεΐνες της πλασματικής μεμβράνης:  

A. εξυπηρετούν τη ρύθμιση της ρευστότητας της μεμβράνης  

B. εξυπηρετούν την ώσμωση δια μέσου της μεμβράνης 

C. εξυπηρετούν την αναγνώριση ομοίων κυττάρων 

D. έχουν καθοριστική συμβολή στο μηχανισμό της διάχυσης 

E. εξυπηρετούν τη ρύθμιση της υδροστατικής πίεσης στα κύτταρα. 
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10. Η χειρουργική αφαίρεση του προστάτη είναι πιθανό:  

A. να προκαλέσει πρόβλημα στην ούρηση  

B. να μειώσει σημαντικά τον όγκο του σπέρματος  

C. να προκαλέσει στειρότητα, διότι το σπέρμα δεν θα είναι σε θέση να απομακρυνθεί από 

το σώμα  

D. να μειώσει την παραγωγή σπερματοζωαρίων στους όρχεις 

E. να προκαλέσει αλκαλικότητα στο σπέρμα. 

11. Σε ποια ημέρα, ενός καταμήνιου κύκλου 30 ημερών, θα μπορούσε να συμβεί 

γονιμοποίηση, αν η κορύφωση της συγκέντρωσης της LH εντοπίζεται τη 16η μέρα;  

A. Τη 15η μέρα 

B. Τη 14η μέρα 

C. Τη 18η μέρα 

D. Την 11η μέρα 

E. Την 20ή μέρα. 

12. Σε ένα πείραμα μελετάται μια πρωτεΐνη που πιθανόν να λειτουργεί ως ένζυμο. Το 

αμινοξύ στη θέση 58 της πρωτεΐνης δημιουργεί ομοιοπολικό δεσμό με ένα μόριο 

πιθανού υποστρώματος ως μέρος της καταλυτικής διαδικασίας. Ποια δήλωση, από 

τις Α-Ε, είναι ορθή; 

A. Ως καταλύτης, το ένζυμο αλλάζει την ισορροπία της αντίδρασης 

B. Τα ένζυμα δεν δημιουργούν ομοιοπολικούς δεσμούς με τα υποστρώματα κατά τη 

διάρκεια αντιδράσεων, έτσι η διαπίστωση οφείλεται σε πειραματικό λάθος 

C. Ο ομοιοπολικός δεσμός που δημιουργείται πρέπει να σπάσει κατά τη διάρκεια της 

καταλυτικής δράσης 

D. Το αμινοξύ 58 πρέπει να είναι οπωσδήποτε κυστεΐνη 

E. Η πρωτεΐνη δεν είναι ένζυμο διότι ο ομοιοπολικός δεσμός δε θα επέτρεπε την 

πρόσδεση άλλου μορίου υποστρώματος για να συνεχίσει η καταλυτική δράση. 

13. Δίπλα απεικονίζεται η ταχύτητα μιας 

αντίδρασης (δραστηριότητα) ενός 

πρωτεϊνικής φύσης ενζύμου σε 

συνάρτηση με τη θερμοκρασία. Ποια 

από τις πιο κάτω ενέργειες ΔΕΝ θα 

επηρεάσει την αντίδραση.  

A. Προσθήκη κρύου νερού όταν η 

αντίδραση βρίσκεται στους 50 οC 

B. Απομάκρυνση του ενζύμου όταν η 

αντίδραση βρίσκεται στους 30 οC 

C. Η αύξηση της θερμοκρασίας από 

70 οC σε 80 οC 

D. Η μείωση της θερμοκρασίας από 40 οC στους 10 οC 

E. Όλα τα πιο πάνω θα επηρεάσουν την αντίδραση. 
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Ερωτήσεις 14-16:  

Ένα δοχείο χωρίζεται σε δύο χώρους με μια ημιπερατή μεμβράνη και περιέχει διάλυμα 

διαφόρων ουσιών, όπως φαίνεται στο πιο κάτω σχήμα. Η αρχική κατανομή των ουσιών 

φαίνεται στο σχήμα 1 ενώ η τελική κατανομή, μετά από δύο ώρες, στο σχήμα 2. Να 

επιλέξετε την ορθή απάντηση από τον πιο κάτω πίνακα με τις επιλογές Α-Ε. 

 

14. Η διαπερατότητα της μεμβράνης στα μόρια εξαρτάται από: 

A. Το pH  

B. Τη θερμοκρασία  

C. Το μέγεθος των μορίων 

D. Τη συνολική συγκέντρωση μορίων 

E. Τη διαφορά συγκέντρωσης για κάθε μόριο ανάμεσα στους δύο χώρους.  

15. Η διεύθυνση μετακίνησης κάθε μορίου καθορίζεται από: 

A. Το pH 

B. Toν χρόνο  

C. Τη θερμοκρασία  

D. Τη συνολική συγκέντρωση των μορίων 

E. Τη διαφορά συγκέντρωσης για κάθε μόριο ανάμεσα στους δύο χώρους.  

16. Η ταχύτητα μετακίνησης ενός μορίου μεταξύ των δύο χώρων επηρεάζεται από: 

A. Τη θερμοκρασία  

B. Το μέγεθος των μορίων  

C. Το φορτίο των μορίων  

D. Τη διαφορά συγκέντρωσης για κάθε μόριο ανάμεσα στους δύο χώρους  

E. Όλα τα Α-D είναι ορθά. 

17. Ποια θα είναι το άμεσο αποτέλεσμα που θα παρατηρήσουμε αν απομακρύνουμε την 

πηγή CO2 από ένα φυτό που κάνει φωτοσύνθεση; 

A. Θα σταματήσει άμεσα η παραγωγή ATP από τις φωτεινές αντιδράσεις 

B. Θα σταματήσει άμεσα η αναγωγή του NADP+ σε NADPH 

C. Θα σταματήσει άμεσα η παραγωγή φωσφορογλυκερινικού οξέος 

D. Θα σταματήσει άμεσα η απορρόφηση φωτονίων από τις φωτοσυνθετικές χρωστικές 

E. Θα σταματήσει άμεσα η παραγωγή οξυγόνου. 
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18. Τρία φυτά ιδίου είδους ποτίστηκαν για 5 

συνεχόμενες μέρες με νερό από τρεις 

διαφορετικές περιοχές  Χ, Υ και Ζ.  

Μετά τις 5 μέρες ποτίσματος λήφθηκαν 

από κάθε φυτό δείγματα κυττάρων τα 

οποία απεικονίστηκαν με μικροσκοπική 

παρατήρηση και φωτογραφήθηκαν. 

Η διπλανή εικόνα παρουσιάζει 

σχεδιαστικά το τελικό αποτέλεσμα της 

φωτογράφησης.  

 

Με βάση τα αποτελέσματα το νερό από 

την περιοχή:  

I.    Χ είναι υπέρτονο 
II.    Υ είναι υπέρτονο 
III.    Ζ είναι υπότονο 
IV.    Ζ είναι υπέρτονο 
V.    Χ είναι υπότονο 
VI.    Υ είναι ισότονο.  

 
A. Ισχύουν τα I, II, III 

B. Ισχύουν τα I, II, IV 

C. Ισχύουν τα I, III, VI 

D. Ισχύουν τα II, III, V 

E. Ισχύουν τα IV, V, VI. 

19. Για ποια από τα ακόλουθα προϊόντα ζύμωσης χρησιμοποιείται ζυμομύκητας για να 

παρασκευαστούν; 

I. Τυρί 
II. Μπύρα 
III. Γιαούρτι 
IV. Ψωμί. 

 
A. I και IV μόνο 

B. II και III μόνο 

C. II και IV μόνο 

D. II, III και IV μόνο 

E. I, II, III και IV. 

20. Να συμπληρώστε τα κενά (Ι και ΙΙ) στην ακόλουθη δήλωση:  

(Ι) ............. είναι για το άμυλο όπως ............... (ΙΙ) είναι για την πρωτεΐνη: 

A. Ι: η γλυκόζη,  ΙΙ: τα νουκλεοτίδια 

B. Ι: η γαλακτόζη,  ΙΙ: τα αμινοξέα 

C. Ι: γλυκόζη,   ΙΙ: τα αμινοξέα 

D. Ι: το αμινοξύ,  ΙΙ: τα σάκχαρα 

E. Ι: τα νουκλεοτίδια,  ΙΙ: η γλυκόζη. 
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21. Η διατήρηση προϊόντων σε χαμηλές θερμοκρασίες (4 °C) επεκτείνει τη ζωή των 

προϊόντων επειδή: 

A. καθιστά το προϊόν πάρα πολύ ρευστό για να μπορούν να πολλαπλασιαστούν τα 

μικρόβια 

B. οι πρωτεΐνες και το DNA μετουσιώνονται στις χαμηλές θερμοκρασίες και επομένως τα 

μικρόβια σκοτώνονται 

C. ο ρυθμός μεταβολισμού και διπλασιασμού των μικροβίων επιβραδύνεται, λόγω του ότι  

η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από τις άριστες τιμές θερμοκρασίας για τα πλείστα 

βακτηριακά ένζυμα 

D. οι τοξίνες που παράγονται από τα μικρόβια δεν είναι επιβλαβείς στις χαμηλές 

θερμοκρασίες 

E. τα μικρόβια δεν απαντώνται στα ψυγεία. 

22. Ένα φυτό φάνηκε να μαραίνεται αλλά αργότερα επανήλθε. Την περίοδο κατά την 

οποία τα φύλλα του φαίνονταν μαραμένα ο ρυθμός φωτοσύθεσης μειώθηκε επειδή:   

A. Τα ένζυμα στα φύλλα είχαν μετουσιωθεί  

B. Η χλωροφύλλη στα μαραμένα φύλα είχε διασπαστεί  

C. Η ποσότητα του φωτός που έφτανε στα φύλλα είχε μειωθεί  

D. Η ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα που εισερχόταν στα φύλλα είχε μειωθεί  

E. Η ποσότητα οξυγόνου που εισερχόταν στα φύλλα είχε μειωθεί. 

23. Για δύο διαφορετικά φυτά, 

Φυτό 1 και Φυτό 2, που 

αναπτύσσονται στην Κύπρο 

στις ίδιες συνθήκες, μετρήθηκε  

η ποσότητα νερού που 

αποβάλλεται από τα φύλλα 

(ανά μονάδα επιφάνειας). Τα 

αποτελέσματα απεικονίζονται 

στην πιο πάνω γραφική 

παράσταση. 

Από αυτές τις πληροφορίες 

μπορούμε να συμπεράνουμε 

ότι: 

A. το φυτό 2 είναι πιθανότερο να επιβιώσει σε ξηρό περιβάλλον από ό, τι το φυτό 1  

B. στις 12:00 το μεσημέρι, το φυτό 1 έχει μεγαλύτερη απώλεια νερού ανά μονάδα 

επιφάνειας από το φυτό 2  

C. στις 10:00 το μέσο άνοιγμα των στομάτων θα είναι μεγαλύτερο στο φυτό 1 από το φυτό 

2 

D. στις 5:00 μμ ο ρυθμός της φωτοσύνθεσης θα είναι μεγαλύτερος στο φυτό 2 από ό, τι 

στο φυτό 1 

E. στις 12 τα μεσάνυκτα ο ρυθμός της φωτοσύνθεσης θα είναι μεγαλύτερος στο φυτό 1 

από ό, τι στο φυτό 2. 
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24. Όταν τα μόρια της χλωροφύλλης απορροφούν ηλιακή ακτινοβολία: 

A. αμέσως ανάγονται 

B. χάνουν δυναμική ενέργεια 

C. ηλεκτρόνιά τους διεγείρονται 

D. ξεκινά ο κύκλος του Κάλβιν 

E. τα φωτόνια διεγείρονται. 

25. Ποια/ες από τις παρακάτω δηλώσεις δείχνουν ότι η κυτταρική αναπνοή και η 

φωτοσύνθεση είναι αντίθετες διαδικασίες; 

I. Η φωτοσύνθεση απομακρύνει το οξυγόνο από την ατμόσφαιρα ενώ η κυτταρική 
αναπνοή το επιστρέφει στην ατμόσφαιρα 

II. Η φωτοσύνθεση ελευθερώνει ενέργεια ενώ η κυτταρική αναπνοή αποταμιεύει 
ενέργεια  

III. Η φωτοσύνθεση απομακρύνει το διοξείδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα ενώ η 
κυτταρική αναπνοή το επιστρέφει στην ατμόσφαιρα 

IV. Η φωτοσύνθεση είναι αναβολισμός ενώ η κυτταρική αναπνοή είναι καταβολισμός 
V. Η φωτοσύνθεση γίνεται μόνο στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς ενώ η κυτταρική 

αναπνοή γίνεται σε όλους τους οργανισμούς. 
 

A.    I και II 

B. II, III και IV 

C. III και IV 

D. IV και V 

E. III, IV και V. 

26. Το παρακάτω διάγραμμα αναπαριστά 

το οπτικό πεδίο από ένα μικροσκόπιο 

το οποίο είναι εξοπλισμένο με 

προσοφθάλιο φακό μεγέθυνσης  10 x 

και ένα αντικειμενικό φακό 

μεγέθυνσης  40 x. Το πεδίο περιέχει 

την κλίμακα και έναν οργανισμό. Κάθε 

διαβάθμιση της κλίμακας αντιστοιχεί 

σε 20 μm. Το μήκος του οργανισμού 

μπορεί να υπολογιστεί σε περίπου:  

A. 5 μm  

B. 20 μm  

C. 100 μm  

D. 200 μm 

E. 40 000 μm. 

27. Ποιος συνδυασμός δηλώσεων για τις ιδιότητες των οργανιδίων είναι ορθός; 

1. Τα μιτοχόνδρια έχουν δικό τους DNA  

2. Τα λυσοσώματα περιέχουν διάφορα ένζυμα 

3. Όλα τα κύτταρα έχουν πολύ αναπτυγμένο σύστημα Golgi 

4. Τα ριβοσώματα είναι πάντα συνδεδεμένα με το αδρό ενδοπλασματικό δίκτυο.  
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A. 2, 3 και 4 μόνο 

B. 1, 2 και 3 μόνο 

C. 1, 2 και 4 μόνο 

D. 1, 3 και 4 μόνο 

E. 1 και 2 μόνο. 

28. Η καμπύλη X δείχνει τη 

δραστικότητα ενός ενζύμου 

στους 20 °C. Οι καμπύλες Α, 

Β, C και D δείχνουν την 

επίδραση διαφορετικών 

συνθηκών στη δραστικότη-

τα του ενζύμου. 

Ποια καμπύλη δείχνει 

καθαρά την επίδραση της 

αύξησης της θερμοκρασίας 

κατά 10 °C με ταυτόχρονη 

προσθήκη επιπλέον 

υπόστρωματος;  

A. D 

B. C  

C. B  

D. A 

E. Καμία από τις καμπύλες Α-D. 

Ερωτήσεις 29-31:  

Κομμάτι ιστού θηλαστικού ομογενοποιήθηκε, φυγοκεντρήθηκε και απομονώθηκαν σε 

δοκιμαστικούς σωλήνες (A-E) πέντε υποκυτταρικά κλάσματα που περιείχαν ξεχωριστά 

είτε Πυρήνες, είτε Μιτοχόνδρια, είτε Λυσοσώματα, είτε Ριβοσώματα, είτε RNA. 

Επωάσαμε κάθε υποκυτταρικό κλάσμα με τρία διαφορετικά διαλύματα:  

- πυροσταφυλικό οξύ και συνένζυμα αναπνοής,  

- πρωτεΐνη,  

- mRNA, tRNAs, αμινοξέα και ΑΤΡ.  

Για κάθε επώαση ανιχνεύαμε την παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα, αμινοξέων και 

πεπτιδίων. Τα αποτελέσματα φαίνονται πιο κάτω: 

 
Να επιλέξετε ποιος δοκιμαστικός σωλήνας, Α-Ε, αντιστοιχεί:  

ποσότητα 

προϊόντος 

χρόνος 
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29. Σε υποκυτταρικό κλάσμα με Λυσοσώματα; 

A. Α 

B. Β 

C. C 

D. D 

E. E. 

30. Σε υποκυτταρικό κλάσμα με Ριβοσώματα; 

A. Α 

B. Β 

C. C 

D. D 

E. E. 

31. Σε υποκυτταρικό κλάσμα με Μιτοχόνδρια;  

A. Α 

B. Β 

C. C 

D. D 

E. E. 

 
32. Λωρίδες φυτικού ιστού βυθίστηκαν σε διαλύματα σακχαρόζης διαφορετικών 

συγκεντρώσεων. Το μήκος  κάθε λωρίδας μετρήθηκε πριν από τη βύθιση και μετά 

από 60 λεπτά βύθισης και επώασης  στα διάφορα διαλύματα. Ο λόγος του μήκους 

πριν/μετά απεικονίστηκε σε συνάρτηση με το διάλυμα στο οποίο ο ιστός είχε 

επωαστεί.  

 

αρχικό μήκος 
τελικό μήκος 

συγκέντρωση σακχαρόζης / moldm–3 
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Ποια συγκέντρωση σακχαρόζης (σε mol.dm–3) αντιστοιχεί στην ίδια τονικότητα με 

το κυτταρόπλασμα των φυτικών κυττάρων πριν την επώση.  

A. 0.15  

B. 0.25  

C. 0.45  

D. 0.65 

E. 0.75. 

33. Το διάγραμμα δείχνει τρεις οδούς (Χ, Υ και Ζ) μέσω των οποίων ουσίες μπορούν να 

περάσουν μια πλασματική μεμβράνη; 

 
Η βιταμίνη C είναι υδατοδιαλυτή ενώ η βιταμίνη D είναι λιποδιαλυτή. Μέσω ποιας 

οδού, από τις Χ, Υ και Ζ, οι βιταμίνες αυτές διαπερνούν την πλασματική μεμβράνη;  

 

    βιταμίνη D,   βιταμίνη C  

A.       Y,              X 

B.       X,              Z  

C.       X,              Y  

D.       Z,              Y 

E.       Υ,              Ζ. 

 

34. Ποια, από τα παρακάτω 1-3, είναι χαρακτηριστικά της πυρηνικής διαίρεσης με 

μίτωση; 

1. σχηματίζονται θυγατρικά κύτταρα ίσου μεγέθους με το μητρικό κύτταρο 
2. σχηματίζονται γενετικά πανομοιότυπα κύτταρα 
3. γίνεται ημισυντηρητική αντιγραφή του DNA. 

 
A. 1 μόνον 

B. 2 μόνον 

C. 1 και 2 μόνον  

D. 2 και 3 μόνον  

E. 1, 2 και 3. 
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35. Στο γράφημα απεικονίζονται τρεις (3) μετρήσεις που λήφθηκαν μετά τη μετάφαση 

της μίτωσης. 

 

 

 

 

Τι αντιπροσωπεύουν οι μετρήσεις στις καμπύλες 1-3; 

 

 

 Απόσταση μεταξύ 

των κεντρομεριδίων 

και των πόλων της 

ατράκτου 

Απόσταση μεταξύ των 

κεντρομεριδίων των 

αδελφών χρωματίδων 

Απόσταση μεταξύ 

των δύο πόλων 

της ατράκτου 

Α. 1 2 3 

B. 1 3 2 

C. 3 1 2 

D. 3 2 1 

E. 2 3 1 

 
 
 

απόσταση / μm  

χρόνος / λεπτά  
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36. Στο διπλανό διάγραμμα δίνονται τρεις (3) δομές Ι, ΙΙ και ΙΙΙ που πιθανόν να 

συναντήσουμε στο γεννητικό σύστημα της γυναίκας. Να αναγνωρίσετε τις δομές Ι, 

ΙΙ και ΙΙΙ. 
 

 
 

 

  

I 

 

 

II 

 

III 

Α. 

 

Ωάριο 

 

Ζυγωτό 

 

Bλαστοκύστη 

B. 

 

Ωοκύτταρο Β΄ τάξης 

 

Ωάριο 

 

Bλαστοκύστη 

C. 

 

Ωάριο 

 

Ζυγωτό 

 

Μορίδιο 

D. 

 

Ωοκύτταρο Β΄ τάξης 

 

Ζυγωτό 

 

Bλαστοκύστη 

E. 

 

Ωάριο 

 

Bλαστοκύστη 

 

Zυγωτό 

 

37. Η ορμόνη χοριονική γοναδοτροπίνη μεταφέρεται στο σώμα της μητέρας από: 

A. Το ΙΙΙ μόνο 

B. Το ΙΙ και ΙΙΙ μόνο 

C. Το Ι, ΙΙ και ΙΙΙ 

D. Τις ωοθήκες  

E. Την αδενουπόφυση. 
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38. Στον πίνακα φαίνονται οι αδένες του γεννητικού συστήματος του άντρα. Ποια σειρά, 

από τις επιλογές Α – Ε, αναφέρει ορθά τα εκκρίματα του κάθε αδένα. 
 

 

 ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ 
ΣΠΕΡΜΑΤΟΔΟΧΕΣ 

ΚΥΣΤΕΙΣ 

ΑΔΕΝΕΣ 

COWPER 

 

ΟΡΧΕΙΣ 

 
Α. 

Θρεπτικά 

συστατικά 
Προσταγλανδίνες Φρουκτόζη Προσταγλανδίνες 

 
Β. Προσταγλανδίνες 

Αλκαλικό 

διάλυμα 

Θρεπτικά 

συστατικά 
Τεστοστερόνη 

 
C. 

Αλκαλικό 

διάλυμα 

Αντιπηκτικά 

ένζυμα 
Προσταγλανδίνες 

Αναστολέας 

γοναδοτροπινών 

 
D. Φρουκτόζη Θρεπτικά συστατικά 

Αντιπηκτικά 

ένζυμα 

Υγρό 

σωληναρίων 

 
E. 

Αντιπηκτικά 

ένζυμα 
Προσταγλανδίνες 

Αλκαλικό 

διάλυμα 

Αναστολέας 

γοναδοτροπινών 

 

39. Ποιο από τα ακόλουθα ΔΕΝ ισχύει για τις ορμόνες του γεννητικού συστήματος της 

γυναίκας; 

A. Η FSH διεγείρει την ανάπτυξη ωοθυλακίων και την έκκριση οιστραδιόλης 

B. Αυξανόμενα επίπεδα οιστραδιόλης διεγείρουν την απότομη αύξηση στα επίπεδα της 

LH προκαλώντας ωοθυλακιορρηξία 

C. Η προγεστερόνη είναι σημαντική γα τη πάχυνση του ενδομητρίου 

D. Η οιστραδιόλη είναι υπεύθυνη για την εμφάνιση των δευτερευόντων χαρακτήρων του 

φύλου 

E. Η προγεστερόνη προκαλεί θετική ανάδραση για την έκκριση της FSH. 

40. Έγινε ένα πείραμα για τη διερεύνηση της παραγωγικότητας των υδρόβιων φυτών 

σε συνάρτηση με το μήκος κύματος του φωτός. Τα αποτελέσματα απεικονίζονται 

στο πιο κάτω σχήμα: 
 

 

Κόκκινο
κίτρινο

πράσινο
μπλε
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ορατού φωτός 
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Με βάση τα πιο πάνω δεδομένα ποια από τις παρακάτω δηλώσεις είναι ορθή; 

A. Το κάθε φυτό μπορούσε να φωτοσυνθέσει πιο αποτελεσματικά σε διαφορετικό χρώμα 

φωτός 

B. Το κόκκινο φως είναι καλύτερο για τη φωτοσύνθεση παρά το μπλε φως 

C. Αυτού του είδους τα φυτά συνθέτουν τροφή με μεγαλύτερη ταχύτητα όταν δέχονται 

κόκκινο και μπλε φως 

D. Αυτού του είδους τα φυτά συνθέτουν τροφή με μεγαλύτερη ταχύτητα όταν δέχονται 

κίτρινο και πράσινο φως 

E. Το νερό απομονώνει το κίτρινο και το πράσινο φως. 

41. Σε ένα πείραμα καλλιεργήθηκαν ζυμομύκητες σε συνθήκες αερόβιες και αναερόβιες. 

Στην καλλιέργεια, η αρχική ποσότητα γλυκόζης ήταν 0,5 mol. Η συνολική παραγωγή 

διοξειδίου του άνθρακα σε 60 λεπτά ήταν 1,8 mol. Να υπολογίσετε το ποσοστό 

γλυκόζης που καταναλώθηκε με αερόβια και αναερόβια αναπνοή. Για να λύσετε την 

άσκηση χρειάζεστε διορθωμένες εξισώσεις της αερόβιας και αναερόβιας οξείδωσης 

της γλυκόζης.  

 

  

Αερόβια 

 

 

Αναερόβια 

Α. 
 

50% 

 

50% 

Β. 
 

100% 

 

- 

C. 
 

- 

 

100% 

D. 
 

60% 

 

40% 

E. 
 

40% 

 

60% 

 

42.  Αναμιγνύουμε σπερματοζωάρια και ωοκκύτταρα Β΄ τάξης. Ποιος είναι ο καλύτερος 

τρόπος να εντοπίσουμε τα γονιμοποιημένα ωάρια στο μικροσκόπιο; 

A. Θα δούμε τα χρωματοσώματα να διαχωρίζονται 

B. Θα δουμε τα σπερματοζωάρια να εισχωρούν στα ωάρια 

C. Θα μπορούμε να διακρίνουμε αν το ωοκκύτταρα Β΄ τάξης ολοκλήρωσε τη μίτωση 

D. Θα εντοπίσουμε τουλάχιστον δύο πολικά σωμάτια προσκολλημένα στο ωάριο 

E. Θα διακρίνουμε την εκπόλωση του ωοκυττάρου και την εξωκυττάρωση των κυστιδίων. 
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43. Το ακόλουθο διάγραμμα παρουσιάζει τον μηχανισμό ρύθμισης της παραγωγής των 

αρσενικών γεννητικών ορμονών (ανδρογόνων), όπως η τεστοστερόνη. Αν ένας 

άνδρας bodybuilder παίρνει συμπληρώματα στεροειδών ανδρογόνων, τι 

επιδράσεις θα παρατηρούσατε σε αυτόν τον μηχανισμό;  

 

 

 

A. Η αρνητική ανάδραση στην απελευθέρωση της LH θα χανόταν 

B. Τα επίπεδα της LH στο αίμα θα ανέβαιναν 

C. Θα αυξανόταν η έκφραση των πρωτευόντων και δευτερευόντων χαρακτηριστικών του 

φύλου 

D. Η παραγωγή των φυσικών ανδρόγoνων θα ήταν πολύ λιγότερη  

E. Τα επίπεδα του GnRH που απελευθερώνεται από την αδενοϋπόφυση θα μειώνονταν. 

 

44. Κατά την εμμηνόπαυση παρατηρούνται ψηλά επίπεδα γοναδοτρόπων ορμονών 

διότι: 

I. Οι ωοθήκες χάνουν τη δυνατότητα ανταπόκρισής τους στις γοναδοτρόπες ορμόνες 
II. Δεν παράγονται συνδυασμένα οιστραδιόλη και προγεστερόνη 
III. Τα ωοκύτταρα Α’ τάξης έχουν τελειώσει αφού ο αριθμός τους είναι προκαθορισμένος 

από την εμβρυική ηλικία 
IV. Η υπόφυση δεν ανταποκρίνεται στην αναστολή των γοναδοτρόπων ορμονών που 

προκαλείται από τις ωοθήκες. 
 
A. Ι & ΙΙ  

B. Ι, ΙΙ & ΙΙΙ 

C. ΙΙ & ΙΙΙ 

D. I & IV  

E. II & IV. 
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45. Το σπερματοζωάριο του ποντικού έχει στην επιφάνειά του ένα πρωτεϊνικό 

υποδοχέα ο οποίος ενώνεται με τη γλυκοπρωτεΐνη ΖΡ3, που βρίσκεται στο 

ζελατινώδες περίβλημα του ωαρίου, για να γίνει η αναγνώριση του ενός κυττάρου 

από το άλλο, να ξεκινήσει η ρήξη του ακροσώματος και να επιτευχθεί γονιμοποίηση. 

Σε πειράματα στα οποία έχουμε σπερματοζωάρια και ωάρια του ποντικού σε 

δοκιμαστικό σωλήνα θα παρατηρήσουμε όλα τα πιο κάτω ΕΚΤΟΣ από το ότι: 

A. Αν εισάγουμε με ένεση στο κυτταρόπλασμα του ωαρίου αντισώματα ειδικά για την 

γλυκοπρωτεΐνη ΖΡ3 που δεσμεύουν/επικαλύπτουν τη γλυκοπρωτεΐνη, τότε αυτή δε θα 

είναι προσβάσιμη στο σπερματοζωάριο και δε θα γίνει γονιμοποίηση 

B. Αν επωάσουμε το ωάριο με αντισώματα ειδικά για την γλυκοπρωτεΐνη ΖΡ3, θα 

δεσμεύσουν/επικαλύψουν τη γλυκοπρωτεΐνη, δε θα είναι προσβάσιμη στο 

σπερματοζωάριο και δε θα γίνει γονιμοποίηση   

C. Αν επωάσουμε τα σπερματοζωάρια με απομονωμένη γλυκοπρωτεΐνη ΖΡ3 πριν τα 

προσθέσουμε στον δοκιμαστικό σωλήνα, δε θα γίνει γονιμοποίηση 

D. Αν επωάσουμε το ωάριο με γλυκοσιδάση που αποκόπτει τα σάκχαρα από τις 

πρωτεΐνες δε θα γίνει γονιμοποίηση 

E. Αν προκαλέσουμε εκπόλωση στο ωάριο πριν το προσθέσουμε στον δοκιμαστικό 

σωλήνα δε θα γίνει γονιμοποίηση. 

46. Ένα ένζυμο μετουσιώνεται πλήρως στους 50 °C. Συγκεκριμένη ποσότητα ενζύμου 

προστίθεται σε συγκεκριμένη ποσότητα υποστρώματος σε συγκεκριμένο όγκο 

διαλύματος. Ο χρόνος για ολοκλήρωση της αντίδρασης μετριέται σε διαφορετικές 

θερμοκρασίες. Ποια από τις πιο κάτω γραφικές παραστάσεις Α-Ε απεικονίζει σωστά 

τα αποτελέσματα ενός τέτοιου πειράματος;  

 

 

A. Α 

B. Β 

C. C 

D. D 

E. E. 
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Ερωτήσεις 47- 48 

Οι εικόνες 1-10 δείχνουν διαγράμματα της μείωσης (Ι και ΙΙ) αλλά χωρίς αυτά να είναι στη 

σωστή σειρά.  

 

 

47. Να επιλέξετε τη σωστή σειρά γεγονότων που ανταποκρίνεται στη Μείωση Ι. 

A. 2  5  10  8  6  4 

B. 10  5  2  4  6  8 

C. 5  8 10  2  4    

D. 8  5  10  2  6  4 

E. 4  5  7  8. 

48. Να επιλέξετε τη σωστή σειρά γεγονότων που ανταποκρίνεται στη Μείωση ΙΙ. 

A. 2  4  10  8  6  

B. 5  9  3  7  1 

C. 7  9  3  1    

D. 4  7  9  3  1    

E. 4  5  7  8  6  3. 
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Ερωτήσεις 49 – 50 

 

49. Πιο κάτω βλέπετε τη γραφική αναπαράσταση που απεικονίζει τα επίπεδα της 

προγεστερόνης στο αίμα μίας γυναίκας τις πρώτες 32 βδομάδες της κύησης.  

 

 

 

Ποια από τις παρακάτω δηλώσεις, Α-Ε, είναι ορθή; 

A. Μέχρι τη 16η  βδομάδα η προγεστερόνη αυξάνεται με αργούς ρυθμούς διότι παράγεται 

από το ενδομήτριο, μετά αυξάνεται πιο γρήγορα γιατί παράγεται από τον πλακούντα  

B. Μέχρι τη 16η  βδομάδα η προγεστερόνη αυξάνεται με αργούς ρυθμούς διότι παράγεται 

από το ωχρό σωμάτιο, μετά αυξάνεται πιο γρήγορα γιατί παράγεται από τον 

πλακούντα  

C. Μέχρι τη 16η βδομάδα η προγεστερόνη αυξάνεται με αργούς ρυθμούς διότι παράγεται 

από το ωχρό σωμάτιο, μετά αυξάνεται πιο γρήγορα γιατί παράγεται από το έμβρυο  

D. Μέχρι τη 16η βδομάδα η προγεστερόνη αυξάνεται με αργούς ρυθμούς διότι παράγεται 

από τον πλακούντα, μετά αυξάνεται πιο γρήγορα γιατί παράγεται από το έμβρυο  

E. Μέχρι τη 16η βδομάδα η προγεστερόνη αυξάνεται με αργούς ρυθμούς διότι παράγεται 

από το έμβρυο, μετά αυξάνεται πιο γρήγορα γιατί παράγεται από τον πλακούντα.  
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50. Αφού η εγκυμοσύνη διατηρήθηκε μέχρι τη 32η βδομάδα και δεν έχει προκύψει 

έμμηνη ρύση, με βάση αυτά τα αποτελέσματα μπορούμε να θεωρήσουμε ότι: 

A. 8 μονάδες προγεστερόνης ήταν αρκετές για να δράσουν με αρνητική ανάδραση στην 

παραγωγή οιστραδιόλης 

B. 8 μονάδες προγεστερόνης ήταν αρκετές για να δράσουν με αρνητική ανάδραση στην 

παραγωγή χοριονικής γοναδοτροπίνης 

C. 8 μονάδες προγεστερόνης ήταν αρκετές για να δράσουν με αρνητική ανάδραση στην 

παραγωγή FSH 

D. Χρειάστηκαν 24 μονάδες προγεστερόνης για να δράσουν με αρνητική ανάδραση στην 

παραγωγή χοριονικής γοναδοτροπίνης 

E. Χρειάστηκαν 24 μονάδες για να δράσουν με αρνητική ανάδραση στην παραγωγή FSH. 

 

……………. ΤΕΛΟΣ ……………. 
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ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 

 

 

 

17 Η 31Η 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 

(CBO) 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 

(IBO) 
 

 

 

 

 

Α΄ ΦΑΣΗ 

 

 

 

 

 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 03 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 
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