
Το γενετικό υλικό
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https://www.youtube.com/watch?v=ARHrYr_SqHs

https://www.youtube.com/watch?v=N72Cle8xST0

https://www.youtube.com/watch?v=GwOu-3kZ5tk

https://www.youtube.com/watch?v=V6bKn34nSbk

https://www.youtube.com/watch?v=OeOFeq jhTXs



1ο κεφάλαιο Το γενετικό υλικό

Ερωτήσεις σωστού - λάθους 
1. Σε ένα δίκλωνο µόριο DNA, το πρώτο νουκλεοτίδιο της µίας πολυνουκλεοτιδικής 
αλυσίδας έχει ελεύθερη τη φωσφορική οµάδα, ενώ το πρώτο νουκλεοτίδιο της 
συµπληρωµατικής του αλυσίδας έχει ελεύθερο το υδροξύλιο που είναι συνδεδεµένο 
στον τρίτο άνθρακα της πεντόζης. 

2. Σε ένα δίκλωνο µόριο DNA, οι αζωτούχες βάσεις αποτελούν τον υδρόφιλο σκελετό. 

3. Η έκφραση των γενετικών πληροφοριών επιτυγχάνεται µε τον έλεγχο της σύνθεσης 
των πρωτεϊνών.  

4. Το νουκλεόσωµα αποτελείται από 146 ζεύγη βάσεων και 4 µόρια πρωτεϊνών. 

5. Κάθε χλωροπλάστης περιέχει δύο ως δέκα αντίγραφα κυκλικού µορίου DNA. 

6. Οι δύο συµπληρωµατικές αλυσίδες είναι και αντιπαράλληλες.  

7. Τα µοναδικά απλοειδή κύτταρα είναι οι γαµέτες των διπλοειδών οργανισµών.  

8. Το DNA των βακτηρίων είναι δίκλωνο και κυκλικό. 

9. Όλα τα βακτήρια παρουσιάζουν ανθεκτικότητα ενάντια σε αντιβιοτικά.  

10.Ο καρυότυπος πραγµατοποιείται όταν τα κύτταρα βρίσκονται στο τέλος της 
µεσόφασης. 

11. Τα χρωµοσώµατα αποτελούνται µόνο από DNA. 

12. Χρωµοσώµατα υπάρχουν σε κάθε µας κύτταρο. 

13.Όλα µας τα κύτταρα έχουν 46 χρωµοσώµατα. 

14. Οι γυναίκες έχουν 46 χρωµοσώµατα Χ, ενώ οι άνδρες 45 Χ και 1 Υ. 

15. Σε κάθε φυσιολογικό σπερµατοζωάριο υπάρχουν 23 διαφορετικά µεταξύ τους 
χρωµοσώµατα. 

16. Σε κάθε ωάριο υπάρχει ένα χρωµόσωµα. 

17. Το φυλετικό χρωµόσωµα Χ χαρακτηρίζει το θηλυκό άτοµο. 

18. Τα φυσιολογικά σπερµατοζωάρια ενός ανθρπωπου περιέχουν πάντα 22 αυτοσωµικά 
χρωµοσώµατα κι ένα φυλετικό Υ χρωµόσωµα. 

19.Ένα ζεύγος µεταφαικών χρωµοσωµάτων αποτελείται από 4 αδελφές χρωµατίδες, που 
είναι όµοιες µεταξύ τους. 

20. Οι δύο αδελφές χρωµατίδες ενός χρωµοσώµατος είναι συµπληρωµατικές µεταξύ 
τους. 

�5Αθανασία Λεοντιάδου
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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε. 2003

ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑ  1Ο

Α. Να επιλέξετε την ορθή πρόταση στα παρακάτω:

1. Σε ένα παγκρεατικό και ένα ηπατικό κύτταρο ενός οργανισµού η γονιδιακή

ρύθµιση, µεταξύ άλλων, επιτυγχάνεται και µέσω :

α. διαφορετικών µεταγραφικών παραγόντων για κάθε είδος γονιδίου που

εκφράζεται στα κύτταρα αυτά

β. διαφορετικού συνδυασµού µεταγραφικών παραγόντων για κάθε γονίδιο

γ. διαφορετικής ποικιλίας υποκινητών και µεταγραφικών παραγόντων σε κάθε

κύτταρο

δ. σωστού συνδυασµού µεταγραφικών παραγόντων που µετά τη σύνδεσή τους

στον υποκινητή επιτρέπουν στην DNA πολυµεράση να αρχίσει τη µεταγραφή

2. Ο σχεδόν καθολικός χαρακτήρας του γενετικού κώδικα βρίσκει σήµερα εφαρµογή:

α. στην αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης

β. στην κατασκευή ανασυνδυασµένου DNA κατά τη γονιδιακή θεραπεία

γ. στην κατασκευή c DNA βιβλιοθήκης.

δ. στην παραγωγή φαρµακευτικών πρωτεϊνών από διαγονιδιακά ζώα

3.   Η µεγιστοποίηση της παραγωγής φαρµακευτικών πρωτεϊνών από διαγονιδιακά

ζώα (gene  farming) επιτυγχάνεται µε:

α. γενετική τροποποίηση του ζυγωτού µε µικροέγχυση και µεταφορά του σε

θηλυκό ζώο για κυοφορία

β. παραγωγή   της πρωτεΐνης στα κύτταρα του µαστικού αδένα θηλυκού ζώου

γ. κλωνοποίηση ενός θηλυκού ζώου γενετικά τροποποιηµένου για την επιθυµητή

πρωτεΐνη

δ. διασταύρωση θηλυκού ζώου γενετικά τροποποιηµένου για την πρωτεΐνη µε

φυσιολογικό αρσενικό. (9 µονάδες)

Β. Να χαρακτηρίσετε ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ) τις παρακάτω προτάσεις:

1. Η µεταφορά ενός δίκλωνου µορίου DNA σε περιβάλλον µε ραδιενεργό θείο

S35 και η in vitro αντιγραφή του στο περιβάλλον αυτό, µεταβάλλει την

αναλογία ραδιενεργών και µη ραδιενεργών στοιχείων στα θυγατρικά µόρια σε

σχέση µε το αρχικό.

2. Η καλλιέργεια βακτηρίων του γένους Mycobacterium προϋποθέτει την

προσθήκη γλυκόζης στο θρεπτικό υλικό και τη διαµόρφωση αναερόβιων

συνθηκών ανάπτυξης.

3. Γενετικές ανωµαλίες του ανθρώπου, όπως το σύνδροµο cri-du-chat και η

δρεπανοκυτταρική αναιµία,  είναι δυνατό να διαγνωσθούν µε την αποµόνωση

κυττάρων του οργανισµού και τη δηµιουργία καρυότυπου.
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ΘΕΜΑ   3Ο

Α. Ένα  εργαστήριο  γενετικής χρησιµοποιούσε  συστηµατικά  ένα  στέλεχος  της

Escherichia coli ως δότη του πλασµιδίου που χρειάζονται οι επιστήµονες για να

δηµιουργήσουν  γονιδιωµατικές  βιβλιοθήκες. Μετά από κάποιο χρονικό διάστηµα,

το πλασµίδιο κρίθηκε ως ακατάλληλος φορέας κλωνοποίησης και έπαψε να

χρησιµοποιείται.

1. Ποιος είναι ο ρόλος του φορέα κλωνοποίησης στην ανάπτυξη της

γονιδιωµατικής βιβλιοθήκης;  Γνωρίζεται άλλον φορέα κλωνοποίησης εκτός

από τα πλασµίδια; Ποια τα πλεονεκτήµατα του καθενός; (5 µονάδες)

2. Μπορείτε εσείς να υποθέσετε  τι συνέβη στο στέλεχος αυτό, που κατέστησε το

πλασµίδιό του ακατάλληλο ως  φορέα  κλωνοποίησης; (8 µονάδες)

Β.Ένας εξελικτικός βιολόγος ερευνά την εξελικτική σχέση µεταξύ δύο

σπονδυλοζώων, του Α και του Β. Για το σκοπό αυτό ζητά την συνδροµή ενός

συναδέλφου του βιοχηµικού, δίνοντάς του δείγµα των ιστών τους. Η απάντηση από

τη βιοχηµική ανάλυση ήταν πως ο οργανισµός Α περιέχει στα µεσοφασικά του

κύτταρα, πριν την αντιγραφή, ποσότητα DNA ίση µε 4.109 ζεύγη βάσεων και πως ο

οργανισµός Β περιέχει στα µεταφασικά του κύτταρα, ποσότητα DNA ίση µε 12.108

ζεύγη βάσεων.

1. Με βάση αυτά τα δεδοµένα, µπορεί ο εξελικτικός βιολόγος να αποφανθεί για

το ποιο από τα δύο σπονδυλόζωα χαρακτηρίζεται από µεγαλύτερη

πολυπλοκότητα;  (8 µονάδες)

2. Ποια η ποσότητα του DNA στους γαµέτες των δύο οργανισµών;

∆ικαιολογήστε την απάντησή σας. (4 µονάδες)

ΘΕΜΑ   4Ο

∆ίνεται µία µεταβολική οδός που επιτελείται αποκλειστικά στα λεµφοκύτταρα του

ανθρώπου, όπου µε τη συµµετοχή τριών διαφορετικών ενζύµων, από την ουσία Χ

παράγεται η ουσία W που είναι απαραίτητη για τη λειτουργία τους, όπως φαίνεται

παρακάτω:

X ⎯→⎯
1E Y ⎯→⎯

2E Z ⎯→⎯
3E W

Τα γονίδια Α, Β και Γ που κωδικοποιούν τη σύνθεση των ενζύµων Ε1, Ε2 και Ε3

αντίστοιχα, εδράζονται σε διαφορετικά ζεύγη αυτοσωµικών χρωµοσωµάτων το

καθένα και είναι επικρατή έναντι των µεταλλαγµένων υπολειπόµενων αλληλόµορφων

τους α, β και γ. Η έλλειψη της ουσίας W στον οργανισµό οδηγεί σε ασθένεια.

Α. Άνδρας ετερόζυγος ως προς και τα τρία ζεύγη αλληλόµορφων γονιδίων

παντρεύεται γυναίκα µε γονότυπο ΑΑΒβγγ. Ποια είναι η πιθανότητα να γεννηθεί

ασθενές παιδί; (10 µονάδες)

Β. Η παραπάνω γυναίκα παντρεύεται για δεύτερη φορά µε ασθενή άνδρα που δεν

παράγει την ουσία W. Μετά από επίσκεψη σε γενετιστή υπήρξε η διαβεβαίωση ότι

δεν υπάρχει καµία πιθανότητα για το ζευγάρι να αποκτήσει ασθενές παιδί. Ποιος

είναι ο γονότυπος του πατέρα; (7 µονάδες)

Γ. Με ποιες µεθόδους θα µπορούσε να πραγµατοποιηθεί εργαστηριακή διάγνωση της

παραπάνω ασθένειας σε έµβρυο και σε ενήλικο άτοµο αν διαθέτουµε δείγµα

αµνιακού υγρού µε εµβρυϊκά κύτταρα και δείγµα αίµατος αντίστοιχα; (8 µονάδες)
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ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 1Ο

Α. 1.β (3 µονάδες)

     2.δ (3 µονάδες)

     3.γ (3 µονάδες)

Β. 1 . ΛΑΘΟΣ (2 µονάδες)

    2.  ΛΑΘΟΣ (2 µονάδες)

    3.  ΛΑΘΟΣ (2 µονάδες)

    4.  ΣΩΣΤΟ (2 µονάδες)

    5.  ΣΩΣΤΟ (2 µονάδες)

Γ.

Ευκαρυωτικά κύτταρα Προκαρυωτικά κύτταρα

Υποκινητής + +

Πρωταρχικά τµήµατα

RNA

+ +

∆ιακεκοµµένα

γονίδια

+ _

Περιοριστικές

ενδονουκλεάσες

_ +

Κυτταρική

διαφοροποίηση

+ _

Πολύσωµα + +Ï
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χρωµατίδες,  και άρα δύο µόρια DNA. (2 µονάδες)

∆ηλαδή  ένα µεταφασικό κύτταρο έχει διπλάσια  ποσότητα γενετικού υλικού, από ένα

µεσοφασικό κύτταρο πριν την αντιγραφή. Για να είναι άρα η σύγκριση του γενετικού

υλικού των δύο οργανισµών αξιόπιστη θα πρέπει να υπολογίσουµε την ποσότητα του

γενετικού υλικού είτε σε µεταφασικά κύτταρα του σπονδυλοζώου Α (όπου είναι 8.109

ζεύγη βάσεων), είτε σε µεσοφασικά κύτταρα πριν την αντιγραφή του σπονδυλοζώου

Β (όπου είναι  6.108 ζεύγη βάσεων). Σε κάθε περίπτωση,  η σύγκριση µας οδηγεί στο

συµπέρασµα πως το γενετικό υλικό του σπονδυλοζώου Α είναι µεγαλύτερο από αυτό

του σπονδυλοζώου Β. (3 µονάδες)

Άρα, ο εξελικτικός βιολόγος, µε βάση αυτό το κριτήριο, θα πρέπει να συµπεράνει

πως  το  σπονδυλόζωο Α είναι κατά πάσα πιθανότητα  πιο πολύπλοκο από το

σπονδυλόζωο Β. (1 µονάδα)

2. Γνωρίζουµε πως οι γαµέτες κάθε οργανισµού είναι  απλοειδείς, και συγκεκριµένα

περιέχουν µια χρωµατίδα από κάθε ζεύγος οµολόγων χρωµοσωµάτων,  άρα

περιέχουν τη µισή ποσότητα γενετικού υλικού  σε σχέση µε τα µεσοφασικά κύτταρα

πριν την αντιγραφή. (1 µονάδα)

Άρα οι γαµέτες του σπονδυλοζώου Α θα περιέχουν DNA µήκους 2.109 ζευγών

βάσεων και του σπονδυλοζώου Β 3.108 ζευγών βάσεων. (3 µονάδες)

ΘΕΜΑ 4Ο

Α. Είναι φανερό πως για να παράγεται η ουσία W στον οργανισµό και το άτοµο να

είναι υγιές, θα πρέπει να υπάρχουν και τα τρία ένζυµα (Ε1, Ε2 και Ε3) που

συµµετέχουν στη µεταβολική οδό. Αν απουσιάζει έστω και ένα από τα τρία αυτά

ένζυµα, η ουσία W δε µπορεί να παραχθεί. Αυτό σηµαίνει ότι αν κάποιος από τους

απόγονους είναι οµόζυγος για τουλάχιστον ένα από τα τρία υπολειπόµενα

αλληλόµορφα (α, β και γ) που δεν κωδικοποιούν τη σύνθεση του αντίστοιχου

ενζύµου, θα είναι ασθενής.

Αφού ο άνδρας είναι ετερόζυγος και για τα τρία ζεύγη αλληλόµορφων γονιδίων  θα
έχει γονότυπο ΑαΒβΓγ.

Η διασταύρωση είναι η παρακάτω:

Πατρική γενιά: ΑαΒβΓγ   ⊗   ΑΑΒβγγ

Αφού τα γονίδια εδράζονται σε διαφορετικά ζεύγη οµόλογων χρωµοσωµάτων,

σηµαίνει ότι είναι ανεξάρτητα και ότι µπορούν να µελετηθούν ξεχωριστά αφού ισχύει

ο δεύτερος νόµος του Mendel.

Μελετούµε τη διασταύρωση µονοϋβριδισµού που αφορά το ένζυµο Ε1:

Πατρική γενιά: Αα ⊗ ΑΑ

Γαµέτες: Α,α ⊗ Α

F1: ΑΑ, Αα

Είναι φανερό ότι το ένζυµο Ε1 θα παράγεται από όλους τους απόγονους, αφού σε

κάθε περίπτωση αυτοί θα διαθέτουν τουλάχιστον ένα επικρατές αλληλόµορφο γονίδιο

για τη σύνθεση του (ΑΑ ή Αα).
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ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 
ΘΕΜΑ 1Ο  
Α. Να επιλέξετε την ορθή πρόταση: 
 

1. Το κωδικόνιο του mRNA που κωδικοποιεί το αµινοξύ µεθειονίνη είναι 
α. 5’ GUA 3’ 
β. 3’ AUG 5’ 
γ. 3’ GUA 5’ 
δ. 5’ UAC 3’ 

 
2. Στον πυρήνα σωµατικού ανθρώπινου κυττάρου πριν το διπλασιασµό του DNA, 
υπάρχουν 

α. 46 χρωµατίδες 
β. 46 χρωµοσώµατα 
γ. 23 χρωµοσώµατα 
δ. 22 αυτοσωµικά και ένα φυλετικό χρωµόσωµα. 

 
3. Η µεταγραφή σε ένα ευκαρυωτικό κύτταρο πραγµατοποιείται 

α. Στο κυτταρόπλασµα 
β. Στους χλωροπλάστες 
γ. Στα µιτοχόνδρια 
δ. Σε όλα τα προαναφερθέντα. 

 

  
5. Από τη ζύµωση µικροοργανισµών του είδους Α παράγονται χρήσιµα προϊόντα 
κυρίως κατά τη στατική φάση, ενώ του είδους Β κατά την εκθετική φάση. Για την 
παραλαβή των προϊόντων τους επιλέγονται οι τύποι ζύµωσης: 

α. κλειστή και συνεχής καλλιέργεια αντίστοιχα 
β. συνεχής και κλειστή καλλιέργεια αντίστοιχα 
γ. κλειστή καλλιέργεια σε κάθε περίπτωση 
δ. συνεχής καλλιέργεια σε κάθε περίπτωση 

ΜΟΝΑ∆ΕΣ 10 
 

4. Κατά την πλήρη µεταγραφή και µετάφραση του οπερονίου της λακτόζης 
παράγονται 

α. 1 µόριο mRNA και 3 πολυπεπτιδικές αλυσίδες 
β. 3 µόρια mRNA και 3 πολυπεπτιδικές αλυσίδες 
γ. 2 µόρια mRNA και 4 πολυπεπτιδικές αλυσίδες 
δ. 4 µόρια mRNA και 4 πολυπεπτιδικές αλυσίδες. 
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Β. Να συµπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις. 
Ο αριθµός των αµινοξέων µίας πρωτεΐνης είναι δυνατό να διαφέρει από τον 
αριθµό των κωδικονίων στο mRNA που την κωδικοποιεί γιατί: 

i) το κωδικόνιο  ___________ δεν κωδικοποιεί αµινοξύ 
ii) συχνά αποµακρύνονται αµινοξέα από το αρχικό  ____________ 

άκρο της 
iii) η πρωτεΐνη είναι δυνατό µετά τη σύνθεσή της να υποστεί 

_____________ για να καταστεί βιολογικά λειτουργική. 
Παράδειγµα αποτελεί η ______________ , η οποία  µετά την 
αποµάκρυνση του _________ πεπτιδίου µετατρέπεται σε  
___________ , ικανή να ρυθµίζει το επίπεδο των 
υδατανθράκων στο αίµα. 

ΜΟΝΑ∆ΕΣ 6 
 
Γ. Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή λανθασµένη (Λ) κάθε µία από τις 
προτάσεις: 
 

1. Στον άνθρωπο το Χ φυλετικό χρωµόσωµα καθορίζει το θηλυκό 
άτοµο και το Υ φυλετικό χρωµόσωµα καθορίζει το αρσενικό 
άτοµο. 

 

2. Όλα τα φυσιολογικά σπερµατοζωάρια ενός άνδρα περιέχουν ίδιο 
αριθµό µορίων DNA στον πυρήνα τους ενώ ο αριθµός των 
νουκλεοτιδίων είναι δυνατό να διαφέρει. 

 

3. Σε cDNA βιβλιοθήκη παγκρεατικού κυττάρου περιέχεται ο κλώνος 
του γονιδίου της α1-αντιθρυψίνης ενώ στη cDNA βιβλιοθήκη 
ηπατικού κυττάρου περιέχεται ο κλώνος του γονιδίου της 
ινσουλίνης. 

 

4. ∆οµικές χρωµοσωµικές ανωµαλίες, που έχουν ως αποτέλεσµα 
αλλαγή στην ποσότητα της γενετικής πληροφορίας στα 
χρωµοσώµατα είναι δυνατό να διαγνωστούν µε τη µελέτη 
καρυότυπου. 

 

5. Οι µονογονιδιακοί χαρακτήρες είναι δυνατό να ελέγχονται από 
πολλαπλά αλληλόµορφα. 

 

6. Η κλωνοποίηση θηλαστικών αποδεικνύεται ωφέλιµη στην αύξηση 
της παραγωγής φαρµακευτικών πρωτεϊνών από τα διαγονιδιακά 
ζώα. 

 

7. Από τα θρεπτικά συστατικά µίας καλλιέργειας µικροοργανισµών 
δεν είναι δυνατό να απουσιάζουν το νερό και οι υδατάνθρακες. 

 

8. Προϋπόθεση για την εφαρµογή της γονιδιακής θεραπείας για την 
κυστική ίνωση αποτελεί η χαρτογράφηση και κλωνοποίηση του 
αλληλοµόρφου που ευθύνεται για την εκδήλωση της ασθένειας.  

 

9. Ένα φυτό ποικιλίας Bt περιέχει γενετικές πληροφορίες από τρία 
είδη οργανισµών. 
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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε. 2004 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 
ΘΕΜΑ 1

Ο
  

Α. 1.α,   2.β,  3.δ,  4.γ,  5.α    
ΜΟΝΑ∆ΕΣ 10 (2 ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΩΣΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ) 
Β.  
i) λήξης 
ii) αµινικό 
iii) τροποποιήσεις, προϊνσουλίνη, ενδιάµεσου, ινσουλίνη. 
ΜΟΝΑ∆ΕΣ 6 (1 ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΩΣΤΗ ΛΕΞΗ) 
Γ. 1-Λ,  2-Σ,  3-Λ,  4-Σ,  5-Σ,  6.Σ,  7.Λ,  8.Λ,  9.Σ. 
ΜΟΝΑ∆ΕΣ 9 (1 ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΩΣΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ) 
 
 
ΘΕΜΑ 2

Ο
  

Α.  
i) Το πρωταρχικό τµήµα κατά την αντιγραφή του συγκεκριµένου 

χρωµοσωµικού τµήµατος αποτελεί η αλληλουχία UGAAU, καθώς µετά από αυτή 
συνδέεται δεοξυριβονουκλεοτίδο µε βάση Τ. Συνεπώς το µήκος του πρωταρχικού 
τµήµατος είναι 5 αζωτούχες βάσεις. 
 Για τον υπολογισµό των δεσµών υδρογόνου λαµβάνεται υπόψη ότι µεταξύ 
των συµπληρωµατικών βάσεων A-T ή A-U αναπτύσσονται δύο δεσµοί 
υδρογόνου και µεταξύ των συµπληρωµατικών βάσεων G-C τρεις δεσµοί 
υδρογόνου. Η  αντιγραφή της εν λόγω αλληλουχίας θα ολοκληρωθεί µε τη 

• Σύνθεση των συµπληρωµατικών αλληλουχιών CAC και CGT πριν και µετά 
το τµήµα που ήδη έχει αντιγραφεί, οπότε και θα δηµιουργηθούν 4 δεσµοί 
υδρογόνου µεταξύ των δύο ζευγών A-T και 12 δεσµοί υδρογόνου µεταξύ 
των τεσσάρων ζευγών G-C. 

• Αποµάκρυνση του πρωταρχικού τµήµατος, οπότε και θα σπάσουν 8 
δεσµοί υδρογόνου µεταξύ των ζευγών U-A και 3 δεσµοί υδρογόνου µεταξύ 
του ζεύγους G-C, δηλαδή θα σπάσουν συνολικά 11 δεσµοί υδρογόνου. 

• Αντικατάσταση του πρωταρχικού τµήµατος από την αλληλουχία  
δεοξυριβονουκλεοτιδίων TGAAT, οπότε και θα δηµιουργηθούν 11 δεσµοί 
υδρογόνου. 

Συνολικά για την πλήρη αντιγραφή του τµήµατος θα σπάσουν 11 δεσµοί 
υδρογόνου και θα σχηµατιστούν 11+4+12=27 δεσµοί. 
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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε. 2004 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 
ΘΕΜΑ 1

Ο
  

Α. 1.α,   2.β,  3.δ,  4.γ,  5.α    
ΜΟΝΑ∆ΕΣ 10 (2 ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΩΣΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ) 
Β.  
i) λήξης 
ii) αµινικό 
iii) τροποποιήσεις, προϊνσουλίνη, ενδιάµεσου, ινσουλίνη. 
ΜΟΝΑ∆ΕΣ 6 (1 ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΩΣΤΗ ΛΕΞΗ) 
Γ. 1-Λ,  2-Σ,  3-Λ,  4-Σ,  5-Σ,  6.Σ,  7.Λ,  8.Λ,  9.Σ. 
ΜΟΝΑ∆ΕΣ 9 (1 ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΩΣΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ) 
 
 
ΘΕΜΑ 2

Ο
  

Α.  
i) Το πρωταρχικό τµήµα κατά την αντιγραφή του συγκεκριµένου 

χρωµοσωµικού τµήµατος αποτελεί η αλληλουχία UGAAU, καθώς µετά από αυτή 
συνδέεται δεοξυριβονουκλεοτίδο µε βάση Τ. Συνεπώς το µήκος του πρωταρχικού 
τµήµατος είναι 5 αζωτούχες βάσεις. 
 Για τον υπολογισµό των δεσµών υδρογόνου λαµβάνεται υπόψη ότι µεταξύ 
των συµπληρωµατικών βάσεων A-T ή A-U αναπτύσσονται δύο δεσµοί 
υδρογόνου και µεταξύ των συµπληρωµατικών βάσεων G-C τρεις δεσµοί 
υδρογόνου. Η  αντιγραφή της εν λόγω αλληλουχίας θα ολοκληρωθεί µε τη 

• Σύνθεση των συµπληρωµατικών αλληλουχιών CAC και CGT πριν και µετά 
το τµήµα που ήδη έχει αντιγραφεί, οπότε και θα δηµιουργηθούν 4 δεσµοί 
υδρογόνου µεταξύ των δύο ζευγών A-T και 12 δεσµοί υδρογόνου µεταξύ 
των τεσσάρων ζευγών G-C. 

• Αποµάκρυνση του πρωταρχικού τµήµατος, οπότε και θα σπάσουν 8 
δεσµοί υδρογόνου µεταξύ των ζευγών U-A και 3 δεσµοί υδρογόνου µεταξύ 
του ζεύγους G-C, δηλαδή θα σπάσουν συνολικά 11 δεσµοί υδρογόνου. 

• Αντικατάσταση του πρωταρχικού τµήµατος από την αλληλουχία  
δεοξυριβονουκλεοτιδίων TGAAT, οπότε και θα δηµιουργηθούν 11 δεσµοί 
υδρογόνου. 

Συνολικά για την πλήρη αντιγραφή του τµήµατος θα σπάσουν 11 δεσµοί 
υδρογόνου και θα σχηµατιστούν 11+4+12=27 δεσµοί. 
 

ΜΟΝΑ∆ΕΣ 4 
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Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 2009 

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας 

1 

1 

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 
 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
 

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 1

Ο
   

Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω 
ηµιτελείς προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή 
τη φράση, η οποία συµπληρώνει σωστά την ηµιτελή πρόταση.  
1. Ο 3΄ – 5΄ φωσφοδιεστερικός δεσµός: 

 
A. δηµιουργείται µεταξύ του 3΄ άνθρακα της πεντόζης του πρώτου 

αµινοξέος και του 5΄ άνθρακα της πεντόζης του επόµενου αµινοξέος 
B. δηµιουργείται µεταξύ του 5΄ άνθρακα της πεντόζης του πρώτου 

νουκλεοτιδίου και του 3΄ άνθρακα της πεντόζης του επόµενου 
νουκλεοτιδίου 

Γ. µπορεί να διασπαστεί από περιοριστικές ενδονουκλεάσες 
∆. µπορεί να διασπαστεί από την RNA-πολυµεράση  

2. Ποιο από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά του µιτοχονδριακού DNA δεν είναι 
σωστό: 

 
A. στους περισσότερους οργανισµούς είναι κυκλικό µόριο αλλά σε 

ορισµένα κατώτερα πρωτόζωα είναι γραµµικό 
B. στους ανώτερους οργανισµούς τα µιτοχονδριακά γονίδια προέρχονται 

και από τους δύο γονείς 
Γ. σε κάθε µιτοχόνδριο υπάρχουν έως και δέκα αντίγραφα του κυκλικού 

µορίου DNA 
∆. το DNA των µιτοχονδρίων έχει µέγεθος µικρότερο από το DNA των 

χλωροπλαστών  
3. Η εισαγωγή ενός ανασυνδυασµένου πλασµιδίου µέσα σε βακτήριο 

ονοµάζεται: 
 

A. κατασκευή ανασυνδυασµένου µορίου DNA 
B. κατασκευή γονιδιωµατικής βιβλιοθήκης 
Γ. µικροέγχυση 
∆. µετασχηµατισµός  

4. Στον καρυότυπο ατόµων µε σύνδροµο Klinefelter παρατηρούνται:  
 

A. 44 αυτοσωµικά και 1 φυλετικό χρωµόσωµα 
B. 44 αυτοσωµικά, 1 Χ και 2 Υ χρωµοσώµατα 
Γ. 44 αυτοσωµικά, 2 Χ και 1 Υ χρωµοσώµατα 
∆. 45 αυτοσωµικά και 2 φυλετικά χρωµοσώµατα 
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Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 2009 

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας 

1 

1 

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 
 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
 

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 1

Ο
   

Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω 
ηµιτελείς προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή 
τη φράση, η οποία συµπληρώνει σωστά την ηµιτελή πρόταση.  
1. Ο 3΄ – 5΄ φωσφοδιεστερικός δεσµός: 

 
A. δηµιουργείται µεταξύ του 3΄ άνθρακα της πεντόζης του πρώτου 

αµινοξέος και του 5΄ άνθρακα της πεντόζης του επόµενου αµινοξέος 
B. δηµιουργείται µεταξύ του 5΄ άνθρακα της πεντόζης του πρώτου 

νουκλεοτιδίου και του 3΄ άνθρακα της πεντόζης του επόµενου 
νουκλεοτιδίου 

Γ. µπορεί να διασπαστεί από περιοριστικές ενδονουκλεάσες 
∆. µπορεί να διασπαστεί από την RNA-πολυµεράση  

2. Ποιο από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά του µιτοχονδριακού DNA δεν είναι 
σωστό: 

 
A. στους περισσότερους οργανισµούς είναι κυκλικό µόριο αλλά σε 

ορισµένα κατώτερα πρωτόζωα είναι γραµµικό 
B. στους ανώτερους οργανισµούς τα µιτοχονδριακά γονίδια προέρχονται 

και από τους δύο γονείς 
Γ. σε κάθε µιτοχόνδριο υπάρχουν έως και δέκα αντίγραφα του κυκλικού 

µορίου DNA 
∆. το DNA των µιτοχονδρίων έχει µέγεθος µικρότερο από το DNA των 

χλωροπλαστών  
3. Η εισαγωγή ενός ανασυνδυασµένου πλασµιδίου µέσα σε βακτήριο 

ονοµάζεται: 
 

A. κατασκευή ανασυνδυασµένου µορίου DNA 
B. κατασκευή γονιδιωµατικής βιβλιοθήκης 
Γ. µικροέγχυση 
∆. µετασχηµατισµός  

4. Στον καρυότυπο ατόµων µε σύνδροµο Klinefelter παρατηρούνται:  
 

A. 44 αυτοσωµικά και 1 φυλετικό χρωµόσωµα 
B. 44 αυτοσωµικά, 1 Χ και 2 Υ χρωµοσώµατα 
Γ. 44 αυτοσωµικά, 2 Χ και 1 Υ χρωµοσώµατα 
∆. 45 αυτοσωµικά και 2 φυλετικά χρωµοσώµατα 
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Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 2009 

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας 

2 

2 

5. Η διάγνωση της δρεπανοκυτταρικής αναιµίας σε ενήλικα δεν είναι δυνατή 
µέσω: 

 
A. µοριακής διάγνωσης 
B. βιοχηµικής δοκιµασίας 
Γ. δοκιµασίας δρεπάνωσης 
∆. µελέτης καρυότυπου 

 
ΜΟΝΑ∆ΕΣ 15 (3Χ5) 

 

Β. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω 
προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα το γράµµα Σ εάν η πρόταση είναι σωστή ή το 
γράµµα Λ εάν η πρόταση είναι λανθασµένη.  

 
1. Η αναλογία των βάσεων (Α+Τ)/(G+C) διαφέρει από είδος σε είδος και 

εξαρτάται από το είδος του οργανισµού. 
2. Κατά την αντιγραφή του DNA, το πριµόσωµα συνθέτει µικρά τµήµατα 

DNA στις θέσεις έναρξης. 
3. Η φαινυλκετονουρία και ο αλφισµός είναι ασθένειες που προκαλούνται από 

ελλείψεις γονιδίων. 
4.  Η µέθοδος PCR (αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης) επιτρέπει να 

αντιγραφούν επιλεκτικά ειδικές αλληλουχίες DNA µε τη µεσολάβηση 
κατάλληλου ζωντανού φορέα κλωνοποίησης. 

5. Οι δοµικές χρωµοσωµικές ανωµαλίες είναι δυνατό να µην επηρεάσουν τον 
φαινότυπο των οργανισµών. 

 
ΜΟΝΑ∆ΕΣ 10 (2Χ5) 

ΘΕΜΑ 2
Ο

  

 
Να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις: 
 
1. Τι είναι τα µονοκλωνικά αντισώµατα (µονάδες 3) και πώς χρησιµοποιούνται 

για την επιλογή οργάνων συµβατών για µεταµόσχευση (µονάδες 4);  
ΜΟΝΑ∆ΕΣ 7 

 

2. Για ποιους λόγους ο καρκίνος δεν κληρονοµείται ως µεντελικός χαρακτήρας; 
ΜΟΝΑ∆ΕΣ 6 

 

3. Τι είναι ο γενετικός κώδικας (µονάδες 4) και για ποιο λόγο ονοµάστηκε 
κώδικας τριπλέτας (µονάδες 3); 

ΜΟΝΑ∆ΕΣ 7 
 

4. Τι είναι το νουκλεόσωµα και ποια η χηµική του σύσταση; 
ΜΟΝΑ∆ΕΣ 5 
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Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 2009 

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας 

1 

1 

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 
 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ  
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

ΘΕΜΑ 1
ο

  

 
Α. 1 - Γ 

2 - Β 
3 - ∆ 
4 - Γ 
5 - ∆ 

 
Β. 1 - Σ 

2 - Λ 
3 - Λ 
4 - Λ 
5 - Σ 

 
 

ΘΕΜΑ 2
ο

 

 
1. Κάθε είδος αντισώµατος που αναγνωρίζει έναν αντιγονικό καθοριστή 

παράγεται από µία οµάδα όµοιων Β-λεµφοκυττάρων, που αποτελούν έναν 
κλώνο. Τα αντισώµατα που παράγονται από έναν κλώνο Β-λεµφοκυττάρων 
ονοµάζονται µονοκλωνικά. 
Τα κύτταρα των οργάνων έχουν στην επιφάνειά τους ειδικά αντιγόνα 
επιφάνειας, που αναγνωρίζονται από ειδικά µονοκλωνικά αντισώµατα. Με τα 
µονοκλωνικά αντισώµατα µπορεί να γίνει έλεγχος των οργάνων δωρητών, για 
να διαπιστωθεί αν ταιριάζουν ανοσολογικά µε τα αντίστοιχα των ασθενών. 
Κατά αυτόν τον τρόπο είναι δυνατό να αποφευχθεί η απόρριψη και οι 
µεταµοσχεύσεις να είναι επιτυχείς.  

 
2. Ο καρκίνος σχετίζεται µε αλλαγές στο γενετικό υλικό. Εντούτοις, δεν 

κληρονοµείται ως απλός µεντελικός χαρακτήρας, αλλά είναι αποτέλεσµα της 
αλληλεπίδρασης γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων. Η 
πολυπλοκότητα της ασθένειας αυτής σχετίζεται µε τα ακόλουθα αίτια: 

 

• Ο καρκίνος, σε αντίθεση µε τις κληρονοµικές ασθένειες, όπως η 
δρεπανοκυτταρική αναιµία, δεν προκαλείται από µία µετάλλαξη αλλά 
από τη «συσσώρευση» αρκετών γενετικών αλλαγών στα κύτταρα. Οι 
µεταλλάξεις αυτές είναι αποτέλσµα διαφόρων περιβαλλοντικών 
παραγόντων, όπως η ακτινοβολία και οι χηµικές ουσίες. 

Ï
Å
Ö
Å

È
Å
Ì
Á
Ô
Á
 
2
0
0
9

Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 2009 

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας 

1 

1 

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 
 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ  
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

ΘΕΜΑ 1
ο

  

 
Α. 1 - Γ 

2 - Β 
3 - ∆ 
4 - Γ 
5 - ∆ 

 
Β. 1 - Σ 

2 - Λ 
3 - Λ 
4 - Λ 
5 - Σ 

 
 

ΘΕΜΑ 2
ο

 

 
1. Κάθε είδος αντισώµατος που αναγνωρίζει έναν αντιγονικό καθοριστή 

παράγεται από µία οµάδα όµοιων Β-λεµφοκυττάρων, που αποτελούν έναν 
κλώνο. Τα αντισώµατα που παράγονται από έναν κλώνο Β-λεµφοκυττάρων 
ονοµάζονται µονοκλωνικά. 
Τα κύτταρα των οργάνων έχουν στην επιφάνειά τους ειδικά αντιγόνα 
επιφάνειας, που αναγνωρίζονται από ειδικά µονοκλωνικά αντισώµατα. Με τα 
µονοκλωνικά αντισώµατα µπορεί να γίνει έλεγχος των οργάνων δωρητών, για 
να διαπιστωθεί αν ταιριάζουν ανοσολογικά µε τα αντίστοιχα των ασθενών. 
Κατά αυτόν τον τρόπο είναι δυνατό να αποφευχθεί η απόρριψη και οι 
µεταµοσχεύσεις να είναι επιτυχείς.  

 
2. Ο καρκίνος σχετίζεται µε αλλαγές στο γενετικό υλικό. Εντούτοις, δεν 

κληρονοµείται ως απλός µεντελικός χαρακτήρας, αλλά είναι αποτέλεσµα της 
αλληλεπίδρασης γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων. Η 
πολυπλοκότητα της ασθένειας αυτής σχετίζεται µε τα ακόλουθα αίτια: 

 

• Ο καρκίνος, σε αντίθεση µε τις κληρονοµικές ασθένειες, όπως η 
δρεπανοκυτταρική αναιµία, δεν προκαλείται από µία µετάλλαξη αλλά 
από τη «συσσώρευση» αρκετών γενετικών αλλαγών στα κύτταρα. Οι 
µεταλλάξεις αυτές είναι αποτέλσµα διαφόρων περιβαλλοντικών 
παραγόντων, όπως η ακτινοβολία και οι χηµικές ουσίες. 
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Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 2010 

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας 

1 

1 

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 
 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
  

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 

ΘΕΜΑ 1
ο

 

Για τις ηµιτελείς προτάσεις 1 έως και 5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της 
βασικής φράσης και δίπλα του το γράµµα που αντιστοιχεί στο σωστό συµπλήρωµά 
της. 

1. Ένζυµο που χρησιµοποιεί ως καλούπι αλυσίδα DNA και συνθέτει αλυσίδα 
RNA είναι: 

α. η αντίστροφη µεταγραφάση. 
β. η DNA πολυµεράση. 
γ. το πριµόσωµα. 
δ. η DNA ελικάση. 

2. Η γονιδιακή θεραπεία στοχεύει στη διόρθωση µίας γενετικής βλάβης µε την: 

α. αντικατάσταση του µεταλλαγµένου αλληλόµορφου σε όλα τα κύτταρα 
του ασθενή.  

β. αντικατάσταση του µεταλλαγµένου αλληλόµορφου σε ορισµένα 
σωµατικά κύτταρα του ασθενή. 

γ. εισαγωγή του φυσιολογικού αλληλόµορφου σε όλα τα κύτταρα του 
ασθενή. 

δ. εισαγωγή του φυσιολογικού αλληλόµορφου σε ορισµένα σωµατικά 
κύτταρα του ασθενή.  

3. Εάν το DNA ενός κυττάρου Α περιέχει 20% Α και το DNA ενός άλλου 
κυττάρου Β περιέχει 30% Α, τα κύτταρα Α και Β προέρχονται από: 

α. οργανισµούς του ίδιου είδους. 
β. οργανισµούς διαφορετικού είδους. 
γ. τον ίδιο οργανισµό, αλλά διαφορετικούς ιστούς. 
δ. τον ίδιο οργανισµό και τον ίδιο ιστό. 

4. Η δηµιουργία δοµικών χρωµοσωµικών ανωµαλιών στον άνθρωπο είναι 
αποτέλεσµα: 

α. της δράσης µεταλλαξογόνων παραγόντων σε ποικίλους µηχανισµούς 
κατά τη διάρκεια του κυτταρικού κύκλου. 

β. µη φυσιολογικού διαχωρισµού των οµολόγων χρωµοσωµάτων κατά τη 
διάρκεια της µειωτικής διαίρεσης.  

γ. µη διαχωρισµού των αδελφών χρωµατίδων κατά τη διάρκεια της 
µειωτικής διαίρεσης. 

δ. βλαβών στο DNA που δεν µπορούν να εντοπιστούν προγεννητικά παρά 
µόνο µετά τη γέννηση. 
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Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 2010 

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας 

1 

1 

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 
 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
  

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

ΘΕΜΑ 1
ο

 

1! γ 
2! δ 
3! β 
4! α 
5! γ 

Μονάδες 25 (5Χ5) 

ΘΕΜΑ 2
ο

 

Α. ∆ιαγονιδιακά ζώα ονοµάζονται εκείνα στα οποία το γενετικό τους υλικό έχει 
τροποποιηθεί µε την προσθήκη γονιδίων, συνήθως από κάποιο άλλο είδος. 
(µονάδες 2) Η µοναδική µέθοδος δηµιουργίας διαγονιδιακών χοίρων είναι η 
µικροέγχυση. (µονάδα 1) Στη µέθοδο αυτή χρησιµοποιούνται ωάρια χοίρων 
που έχουν γονιµοποιηθεί στο εργαστήριο. (µονάδα 1) Σε αυτά γίνεται 
εισαγωγή του ξένου DNA µε ειδική µικροβελόνα. (µονάδα 1) Το ξένο γενετικό 
υλικό ενσωµατώνεται συνήθως σε κάποιο από τα χρωµοσώµατα του πυρήνα 
του ζυγωτού. (µονάδα 1) Το ζυγωτό τοποθετείται στη µήτρα της «θετής» 
µητέρας, ενός ζώου στο οποίο θα αναπτυχθεί το έµβρυο. (µονάδα 1) 

 
Β. i) Το άτοµο Β είναι ετερόζυγο για τη β θαλασσαιµία (φορέας) και 

εµφανίζει ήπια αναιµία. (µονάδα 1). Έχει ελαττωµένη σύνθεση της β 
πολυπεπτιδικής αλυσίδας, και συνεπώς σύνθεση HbA σε µικρή 
ποσότητα (µονάδα 1). Τα ετερόζυγα άτοµα έχουν αυξηµένη σύνθεση 
HbA2, η οποία αποτελεί διαγνωστικό δείκτη (µονάδα 1). 
Το άτοµο Γ είναι οµόζυγο για τη β-θαλασσαιµία και εµφανίζει σοβαρή 
αναιµία (µονάδα 1). Έχει παντελή έλλειψη της β πολυπεπτιδικής 
αλυσίδας, συνεπώς και HbA, λόγω του ότι είναι οµόζυγο για το 
µεταλλαγµένο αλληλόµορφο του β γονιδίου (µονάδα 1). Στα οµόζυγα 
άτοµα παρατηρείται, σε πολλές περιπτώσεις, αύξηση της HbF, η οποία 
υποκαθιστά µερικώς τη λειτουργία της HbA (µονάδα 1). 

 
ii) Η β θαλασσαιµία χαρακτηρίζεται από µεγάλη ετερογένεια, δηλαδή 

προκαλείται από πολλά διαφορετικά είδη γονιδιακών µεταλλάξεων, 
όπως αντικαταστάσεις, ελλείψεις και προσθήκες βάσεων (µονάδες 2). 
Τα συµπτώµατα της ασθένειας διαφέρουν ως προς τη βαρύτητα µεταξύ 
διάφορων ατόµων και σχετίζονται µε το είδος της µετάλλαξης που τα 
προκαλεί (µονάδες 2). 
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Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 2008

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας

2

2

4. ∆ιαφορετική φαινοτυπική αναλογία απογόνων ως προς το

φύλο υποδεικνύει ότι ένα χαρακτηριστικό είναι:

Α. αυτοσωµικό

Β. φυλοσύνδετο

Γ. επικρατές

∆. υπολειπόµενο

5. Ex vivo γονιδιακή θεραπεία είναι δυνατό να εφαρµοστεί για

την αντιµετώπιση:

Α. της β–θαλασσαιµίας

Β. της κυστικής ίνωσης

Γ. του διαβήτη

∆. της µυϊκής δυστροφίας Duchenne

MΟΝΑ∆ΕΣ 15 (3Χ5)

Β. Να γράψετε τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις

1 – 5 και δίπλα του τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή

Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασµένη.

1. Το στέλεχος του βακτηρίου Diplococcus pneumoniae που έχει

κάλυµµα σχηµατίζει αδρές αποικίες και είναι παθογόνο.

2. Η µεταγραφή καθορίζει ποια γονίδια θα εκφραστούν στους

διάφορους ιστούς των ανώτερων ευκαρυωτικών οργανισµών.

3. Όταν δεν υπάρχει γαλακτόζη στο περιβάλλον της Ε. coli, το

οπερόνιο δεν µεταγράφεται και δεν µεταφράζεται, βρίσκεται

δηλαδή υπό καταστολή.

4. Με τη βοήθεια των αντιβιοτικών σε µια βιβλιοθήκη επιλέγονται

οι µετασχηµατισµένοι κλώνοι από τους µη

µετασχηµατισµένους.

5. Τα µονοκλωνικά αντισώµατα µετά την παραγωγή τους

φυλάσσονται στους –80°C για µελλοντική χρήση.

ΜΟΝΑ∆ΕΣ 10 (2Χ5)

Ï
Å
Ö
Å

È
Å
Ì
Á
Ô
Á
 
2
0
0
8

Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 2008

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας

1

1

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 1
o

Α: 1-∆, 2-Β, 3-Α, 4-Β, 5-Α

ΜΟΝΑ∆ΕΣ 15 (3Χ5)

Β: 1- Λάθος, 2- Σωστή, 3- Λάθος, 4- Σωστή, 5- Λάθος

ΜΟΝΑ∆ΕΣ 10 (2Χ5)

ΘΕΜΑ 2
o

1. Καρυότυπος είναι η απεικόνιση των µεταφασικών

χρωµοσωµάτων σε ζεύγη κατά ελαττούµενο µέγεθος. Κάθε

µεταφασικό χρωµόσωµα αποτελείται από δύο αδελφές

χρωµατίδες ενωµένες στο κεντροµερίδιο, δηλαδή από δύο µόρια

DNA. Οµοίως σε κάθε σωµατικό κύτταρο που βρίσκεται µετά την

αντιγραφή τα χρωµοσώµατα είναι διπλασιασµένα, δηλαδή κάθε

ένα αποτελείται από δύο µόρια DNA (2 ΜΟΝΑ∆ΕΣ).

Ο καρυότυπος του φυσιολογικού ατόµου έχει 46

χρωµοσώµατα, άρα στο σωµατικό κύτταρο µετά την αντιγραφή

θα υπάρχουν 92 µόρια DNA (1,5 ΜΟΝΑ∆Α).

Μονοσωµία ονοµάζεται η απουσία ενός χρωµοσώµατος και

συνεπώς ο καρυότυπος του ατόµου που εµφανίζει µονοσωµία

έχει 45 χρωµοσώµατα, άρα 90 µόρια DNA υπάρχουν στο

σωµατικό κύτταρο (1,5 ΜΟΝΑ∆Α).

Τρισωµία ονοµάζεται η ύπαρξη ενός επιπλέον χρωµοσώµατος

και ο καρυότυπος του ατόµου που εµφανίζει τρισωµία έχει 47

χρωµοσώµατα, άρα 94 µόρια DNA  (1,5 ΜΟΝΑ∆Α).

Η αναστροφή δηµιουργείται από θραύσεις σε δύο

διαφορετικά σηµεία ενός χρωµοσώµατος και επανένωση του
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Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 2007

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας

1

1

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ  1Ο

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς
προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση που
συµπληρώνει σωστά την ηµιτελή πρόταση.

1.  Τα  νουκλεοσώµατα …
α.  αποτελούνται από  DNA  και πρωτεΐνες
β.  είναι  γραµµικά  µόρια  DNA
γ.  αποτελούνται  από  RNA  και πρωτεΐνες
δ.  είναι  το  γενετικό  υλικό των  ευκαρυωτικών  κυττάρων

Μονάδες  5

2.  Στο οπερόνιο της λακτόζης, ο δισακχαρίτης δρα ως επαγωγέας και…
α.  συνδέεται µε τον χειριστή
β.  βοηθά στη σύνδεση της RNA-πολυµεράσης στον υποκινητή
γ.  προσδένεται  µε τον καταστολέα
δ.  απενεργοποιείται το ρυθµιστικό γονίδιο

Μονάδες 5

3.  Η  πιθανότητα  από  µητέρα  φορέα  και  πατέρα  φυσιολογικό  να
     γεννηθεί  αγόρι  µε  αιµορροφιλία  είναι…

α.  1/2
β.  3/4
γ.  0/4
δ.  1/4

Μονάδες  5

4.   Στις φαρµακευτικές πρωτεΐνες ανήκουν…
α.  η ινσουλίνη και τα αντιβιοτικά
β.  οι ιντερφερόνες και η α1- αντιθρυψίνη
γ.  η αυξητική ορµόνη και  τα υβριδώµατα
δ.  τα εµβόλια και ο παράγοντας ΙΧ

Μονάδες 5

5.  Η µέθοδος εισαγωγής γονιδίου στον πυρήνα γονιµοποιηµένου ωαρίου
      θηλαστικών λέγεται …

α.  γονιδιακή θεραπεία
β.  µικροέγχυση
γ.  µετασχηµατισµός
δ.  ανίχνευση

 Μονάδες 5
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Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 2007

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας

1

1

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Απάντηση  στο  1ο  Θέµα
1. α
2. γ
3. δ
4. β
5. β

Απάντηση  στο  2ο  Θέµα

1.   Σχολικό  σελ.  17  από  «Το  DNA … τον  έλεγχο  της  σύνθεσης
των  πρωτεϊνών».

2.
Α.  Τα  χρωµοσώµατα  ταξινοµούνται  ανά  ζεύγη  κατά  ελαττούµενο  µέγεθος.  Η
απεικόνιση  αυτή  αποτελεί  τον  καρυότυπο.  Κάθε φυσιολογικό  µεταφασικό
χρωµόσωµα αποτελείται  από  δύο  αδελφές  χρωµατίδες,  οι  οποίες  συγκρατούνται
στο  κεντροµερίδιο.  Το  κεντροµερίδιο  «διαιρεί» κάθε  χρωµατίδα  σε  δύο
βραχίονες,  ένα  µεγάλο  και  ένα  µικρό.  Τα  µεταφασικά  χρωµοσώµατα  ενός
κυττάρου  διαφέρουν  µεταξύ  τους  ως  προς  το  µέγεθος  και  ως  προς  τη  θέση
του  κεντροµεριδίου.
Ο  αριθµός  και  η  µορφολογία  των  χρωµοσωµάτων  είναι  ιδιαίτερο
χαρακτηριστικό  κάθε  είδους.  Στον  άνθρωπο  τα  φυσιολογικά  αρσενικά    και
θηλυκά  άτοµα  έχουν  στον  πυρήνα  των  σωµατικών  τους  κυττάρων  23  ζεύγη
χρωµοσωµάτων.  Το  ένα  χρωµόσωµα  κάθε  ζεύγους  είναι  πατρικής  και  το  άλλο
µητρικής  προέλευσης  και  ελέγχουν  ίδιες  ιδιότητες.  Από  τα  23  ζεύγη  τα  είναι
µορφολογικά  ίδια  στα  αρσενικά  και  στα  θηλυκά  άτοµα  και  ονοµάζονται
αυτοσωµικά  χρωµοσώµατα.  Το  23ο  ζεύγος  στα  θηλυκά  άτοµα  αποτελείται  από
δύο  Χ  χρωµοσώµατα,  ενώ  το  στα  αρσενικά  από  ένα  Χ  και  ένα  Υ  χρωµόσωµα.
Το  Υ  χρωµόσωµα  είναι  µικρότερο  σε  µέγεθος  από  το  Χ.  Τα  χρωµοσώµατα
αυτά  λέγονται  φυλετικά  και  σε  πολλούς  οργανισµούς,  συµπεριλαµβανοµένου
του  ανθρώπου,  καθορίζουν  το  φύλο.  Στον  άνθρωπο  η  παρουσία  του  Υ
χρωµοσώµατος  καθορίζει  το  αρσενικό  άτοµο,  ενώ  η  απουσία  του  το  θηλυκό
άτοµο.  Έτσι,  ένα  φυσιολογικό  αρσενικό  άτοµο  έχει  44  αυτοσωµικά
χρωµοσώµατα  και  ένα  ζεύγος  ΧΥ,   ενώ  ένα  φυσιολογικό  θηλυκό  44
αυτοσωµικά  και  ένα  ζεύγος  ΧΧ.

3.
Ζύµωση εννοούµε τη διαδικασία ανάπτυξης µικροοργανισµών σε υγρό θρεπτικό
υλικό κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Παλιότερα ο όρος ζύµωση χρησιµοποιείτο
µόνο για αναερόβιες διεργασίες ενώ σήµερα και αναερόβιες και αερόβιες.
Προϊόντα ζύµωσης:

2007
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Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 2005 

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας 

1

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 1Ο  

Α. Να επιλέξετε µία ορθή απάντηση: 
 
1. Ραδιενεργός 32Ρ και ραδιενεργό 35S είναι δυνατό να ενσωµατωθούν 
αντίστοιχα: 
 Α. σε έναν υποκινητή γονιδίου και ένα µονοκλωνικό αντίσωµα 
 Β. στη DNA πολυµεράση και σε ένα πλασµίδιο 
 Γ. στην RNA πολυµεράση και την προϊνσουλίνη 
 ∆. στο χειριστή του οπερονίου της λακτόζης και στη λακτόζη 
 
2. Ένα ηπατικό και ένα παγκρεατικό κύτταρο του ίδιου οργανισµού 
περιέχουν: 
 Α. τον ίδιο αριθµό χρωµοσωµάτων και διαφορετικά γονίδια 
 Β. ίδια γονίδια και ίδιες πρωτεΐνες 
 Γ. ίδια γονίδια και διαφορετικούς υποκινητές 
 ∆. ίδιους υποκινητές και διαφορετικούς µεταγραφικούς παράγοντες 
 
3. ∆ύο γονείς φορείς της ίδιας αυτοσωµικής ασθένειας απέκτησαν υγιές 
παιδί, συνεπώς η πιθανότητα το παιδί να είναι επίσης φορέας είναι: 
 Α. 1/3 
 Β. 1/2 
 Γ. 2/3 
 ∆. 3/4 
 
4. Σε έλλειψη γονιδίων στον ανθρώπινο οργανισµό οφείλεται: 
 Α. η φαινυλκετονουρία και ο αλφισµός 
 Β. η α-θαλασσαιµία και το ρετινοβλάστωµα 
 Γ. η µελαγχρωµατική ξηροδερµία και η β-θαλασσαιµία  
 ∆. η ανεπάρκεια του ανοσοποιητικού συστήµατος και το εµφύσηµα 
 
5. ∆ιαγονιδιακούς οργανισµούς δεν αποτελούν: 
 Α. οι απόγονοι των φυτών ποικιλίας Bt 
 Β. οι απόγονοι της Dolly 
 Γ. οι κλώνοι ενός διαγονιδιακού ζώου 
 ∆. τα ζώα που παράγουν ανθρώπινες πρωτεΐνες 

ΜΟΝΑ∆ΕΣ 15 
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ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 Ε_3.Βλ3Θ(ε) 

 

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΕΛΙ∆Α: 2 ΑΠΟ 5  

Α3. Σε ένα ανασυνδυασµένο πλασµίδιο που σχηµατίστηκε µε την επίδραση της 
EcoRΙ, η αλληλουχία που αναγνωρίζει η συγκεκριµένη περιοριστική 
ενδονουκλεάση υπάρχει: 

α. καµία φορά 
β. µία φορά 
γ. δύο φορές 
δ. τέσσερις φορές 

Μονάδες 5 
Α4. Το άγαρ είναι: 

α. πρωτεΐνη που προέρχεται από φύκη. 
β. πηγή αζώτου για τις εργαστηριακές καλλιέργειες. 
γ. ρευστό υλικό σε θερµοκρασίες κάτω από 45ο C. 
δ. πολυσακχαρίτης που προέρχεται από φύκη. 

Μονάδες 5 

Α5. Στον καρυότυπο ατόµου µε σύνδροµο Klinefelter παρατηρούνται: 

α. 44 αυτοσωµικά και 2 φυλετικά χρωµοσώµατα 
β. 44 αυτοσωµικά και 3 φυλετικά χρωµοσώµατα 
γ. 45 αυτοσωµικά και 2 φυλετικά χρωµοσώµατα 
δ. 45 αυτοσωµικά και 1 φυλετικό χρωµόσωµα 

Μονάδες 5 
 
 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Με ποιους τρόπους οι πρωτεΐνες συµβάλλουν στην οργάνωση του γενετικού 
υλικού των ευκαρυωτικών οργανισµών; 

Μονάδες 4 

Β2. Για ποιους λόγους επιχειρείται από τη σύγχρονη επιστήµη η κλωνοποίηση των 
ζώων, όπως τα θηλαστικά;  

Μονάδες 6 

Β3. Τι είναι τα πλασµίδια, πώς χρησιµοποιούνται στην τεχνολογία του 
ανασυνδυασµένου DNA και για ποιες ιδιότητές τους; Ποια γονίδια γνωρίζετε 
ότι είναι δυνατό να υπάρχουν σε ένα πλασµίδιο; 

Μονάδες 8 

Β4. Ποια είναι τα ρυθµιστικά στοιχεία της µεταγραφής και ποιος είναι ο ρόλος 
τους στη µεταγραφή των γονιδίων των ευκαρυωτικών κυττάρων; 

Μονάδες 7 
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Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 2011 

Οµοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (ΟΕΦΕ) 

1 

1 

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
  

ΒΙΟΛΟΓΙΑ  
ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 

 
 

ΘΕΜΑ 1
o

 

Να επιλέξετε τη φράση που συµπληρώνει ορθά κάθε µία από τις ακόλουθες 
προτάσεις: 
 
1. Το DNA ενός ανθρώπινου κυττάρου αποτελείται από 6·109 ζεύγη αζωτούχων 

βάσεων. Το κύτταρο είναι: 

A. Γαµέτης. 
B. Σωµατικό πριν την αντιγραφή του DNA. 
Γ. Σωµατικό µετά την αντιγραφή του DNA. 
∆. Σωµατικό στη µετάφαση της µίτωσης. 

 
2. Η χρώση των χρωµοσωµάτων για τη δηµιουργία των ζωνών Giemsa είναι 

απαραίτητη για τον εντοπισµό: 

A. Γονιδιακών µεταλλάξεων. 
B. Τρισωµίας 21. 
Γ. Μονοσωµίας. 
∆. Αναστροφής. 

 
3. Ως πηγή άνθρακα σε εργαστηριακή καλλιέργεια E. coli µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί: 

A. Το διοξείδιο του άνθρακα. 
B. Το άγαρ. 
Γ. ∆ιάλυµα γλυκόζης και λακτόζης. 
∆. Η ινσουλίνη. 

 
4. Σε έλλειψη γονιδίου οφείλεται: 

A. Η φαινυλκετονουρία. 
B. Το σύνδροµο «φωνή της γάτας». 
Γ. Η κυστική ίνωση. 
∆. Το ρετινοβλάστωµα. Ï
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Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 2011 

Οµοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (ΟΕΦΕ) 

2 

2 

5. Τα µονοκλωνικά αντισώµατα που χρησιµοποιούνται για τη θεραπεία του 
καρκίνου αποµονώνονται από: 

A. Τον σπλήνα ποντικών που έχουν µολυνθεί µε επιλεγµένο αντιγόνο. 
B. Υβριδώµατα λεµφοκυττάρων – καρκινικών κυττάρων. 
Γ. Ανθρώπινα Β-λεµφοκύτταρα που συντήκονται µε λεµφοκύτταρα 

ποντικών. 
∆. Καρκινικά κύτταρα ποντικών. 

ΜΟΝΑ∆ΕΣ 25 
 

ΘΕΜΑ 2
o

 

Α. Να περιγράψετε τη δοµή ενός φυσιολογικού µεταφασικού χρωµοσώµατος και 
τον τρόπο µε τον οποίο από τα ινίδια χρωµατίνης προκύπτουν τα µεταφασικά 
χρωµοσώµατα.  

ΜΟΝΑ∆ΕΣ 8 (4+4) 
 
Β. Η έκφραση των γονιδίων είναι γνωστό ότι υπόκειται σε ρύθµιση. Να 

εξηγήσετε πώς επιτυγχάνεται η γονιδιακή ρύθµιση στους ευκαρυωτικούς 
οργανισµούς στο επίπεδο της µετάφρασης.  

ΜΟΝΑ∆ΕΣ 5 
 
Γ. Τι είναι η χαρτογράφηση του ανθρώπινου γονιδιώµατος και µε ποιο τρόπο 

συµβάλλει στη µελέτη της οργάνωσης και της λειτουργίας του γενετικού 
υλικού του ανθρώπου; 

ΜΟΝΑ∆ΕΣ 6 (2+4) 
 
∆. Μια οµάδα Βιοτεχνολόγων επιθυµεί να δηµιουργήσει ένα στέλεχος σόγιας 

ποικιλίας Bt. Να εξηγήσετε τη διαδικασία µε την οποία το πλασµίδιο Ti του 
Agrobacterium tumefaciens συµβάλλει σε αυτόν τον σκοπό. 

 
ΜΟΝΑ∆ΕΣ 6 

 
 

ΘΕΜΑ 3
o

 

Α. Η αλληλουχία βάσεων που ακολουθεί αποτελεί ασυνεχές γονίδιο που 
κωδικοποιεί µικρό πεπτίδιο. 

 

3’ TAATCTACTTTAAGATTGCGCACCCCTACTCTCCTTTT 5’ 
5’ ATTAGATGAAATTCTAACGCGTGGGGATGAGAGGAAAA 3’ 

 
Το µικρό πεπτίδιο που παράγεται από το εν λόγω γονίδιο αποτελείται κατά τη 
σύνθεσή του από την αλληλουχία αµινοξέων: 

 
HOOC- gly-trp-phe-lys-met-NH2 
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Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 2005 

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας 

1

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

 

 
ΘΕΜΑ 1Ο  
 
A:  
1-Α, 2-∆, 3-Γ, 4-Β, 5-Β 

ΜΟΝΑ∆ΕΣ 15 (3Χ5) 
Β.  
1. Σωστή, 2. Λανθασµένη, 3. Λανθασµένη, 4. Λανθασµένη, 5. Σωστή 

ΜΟΝΑ∆ΕΣ 10 (2Χ5) 
ΘΕΜΑ 2Ο  
Α. Στόχο της γονιδιακής θεραπείας αποτελεί η διόρθωση µίας γενετικής 
βλάβης µε την εισαγωγή στους ασθενείς φυσιολογικών αλληλόµορφων 
γονιδίων του µεταλλαγµένου γονιδίου, το οποίο ευθύνεται για την ασθένεια.  

ΜΟΝΑ∆ΕΣ 2 
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την εφαρµογή της γονιδιακής θεραπείας 
αποτελούν: 

• Η χαρτογράφηση του υπεύθυνου για την ασθένεια γονιδίου 
και κλωνοποίηση του φυσιολογικού αλληλοµόρφου. 

• Ο προσδιορισµός των κυττάρων που εµφανίζουν τη βλάβη από 
την ασθένεια. 

• Η ανάπτυξη κατάλληλων ιών - φορέων. 
ΜΟΝΑ∆ΕΣ 3 

 
B.  
Ο γονότυπος της γυναίκας ως προς τα εν λόγω γονίδια είναι ∆δΕε. 

i) Ο µη-διαχωρισµός των οµόλογων χρωµοσωµάτων ενός ζεύγους 
συµβαίνει κατά την πρώτη µειωτική διαίρεση. Στην περίπτωση αυτή τα δύο 
οµόλογα χρωµοσώµατα µεταβιβάζονται σε ένα από τα δύο θυγατρικά 
κύτταρα που προκύπτουν από την 1η µειωτική διαίρεση, ενώ στο άλλο 
θυγατρικό δεν µεταβιβάζεται χρωµόσωµα του ζεύγους αυτού.  

Στη δεύτερη µειωτική διαίρεση που ακολουθεί πραγµατοποιείται ο 
διαχωρισµός των αδελφών χρωµατίδων και µία χρωµατίδα από κάθε 
χρωµόσωµα µεταβιβάζεται σε κάθε γαµέτη. 

Οι γαµέτες συνεπώς που προκύπτουν κατά αυτόν τον τρόπο έχουν την 
ακόλουθη γονιδιακή σύσταση: 

Γαµέτες από µη-διαχωρισµό οµόλογων χρωµοσωµάτων: ∆Εε, δΕε, ∆_, δ_ 
ΜΟΝΑ∆ΕΣ 4 
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ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 Ε_3.Βλ3Θ(α) 

 

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΕΛΙ∆Α: 1 ΑΠΟ 7  

ΤΑΞΗ: Γ΄  ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΤΙΚΗ  

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
 

Ηµεροµηνία: Κυριακή 22 Απριλίου 2012 
 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

ΘΕΜΑ Α 

Α1- δ,  Α2-α,  Α3-γ,  Α4-δ,  Α5-β  
 
 

ΘΕΜΑ Β 

Β1.  Η διπλή έλικα του DNA συνδέεται µε τις ιστόνες (πρωτεΐνες) σχηµατίζοντας 
τα νουκλεοσώµατα. Το νουκλεόσωµα αποτελεί τη βασική µονάδα οργάνωσης 
της χρωµατίνης. Κάθε νουκλεόσωµα αποτελείται από 8 µόρια πρωτεϊνών που 
ονοµάζονται ιστόνες (οκταµερές ιστονών), γύρω από τις οποίες τυλίγεται 
τµήµα DNA µήκους 146 ζευγών βάσεων. Τα νουκλεοσώµατα αναδιπλώνονται 
µε αποτέλεσµα το DNA να πακετάρεται σε µεγαλύτερο βαθµό σχηµατίζοντας 
τελικά τα ινίδια της χρωµατίνης. Στην αναδίπλωση συµµετέχουν και άλλα είδη 
πρωτεϊνών. 

 
Β2.  Η κλωνοποίηση είναι πολύ χρήσιµη στον πολλαπλασιασµό διαγονιδιακών 

ζώων. Η δηµιουργία ενός διαγονιδιακού ζώου που παράγει τον ανθρώπινο 
παράγοντα πήξης του αίµατος, για παράδειγµα, κοστίζει 1-2 εκατοµµύρια 
ευρώ. Με κλωνοποίηση είναι δυνατό να παραχθούν πολλά πανοµοιότυπα ζώα 
και κατά αυτόν τον τρόπο ακόµη µεγαλύτερες ποσότητες του φαρµάκου. 

Η κλωνοποίηση είναι επίσης δυνατό να συνεισφέρει στην προστασία από την 
εξαφάνιση διαφόρων ζώων του πλανήτη. Στις καταψύξεις πολλών ζωολογικών 
κήπων διατηρούνται κατεψυγµένα ωάρια και σπερµατοζωάρια ή έµβρυα ζώων 
που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν. Πυρήνες από αυτά τα κύτταρα είναι δυνατό 
να µεταφερθούν σε απύρηνα ωοκύτταρα του είδους που µας ενδιαφέρει και 
στη συνέχεια να κυοφορηθούν στο ίδιο ή συγγενικό είδος ζώου.  

 
Β3.  Τα πλασµίδια είναι δίκλωνα, κυκλικά µόρια DNA, το µέγεθος των οποίων 

ποικίλει, τα οποία εντοπίζονται σε πολλά βακτήρια και περιέχουν µικρό 
ποσοστό της γενετικής πληροφορίας του κυττάρου (1-2%). 
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Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 2011 

Οµοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (ΟΕΦΕ) 

1 

1 

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
  

ΒΙΟΛΟΓΙΑ  
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 
 
ΘΕΜΑ 1

o

 

1 – Β 
2 – ∆  
3 – Γ 
4 – ∆ 
5 – Β. 
 
 
ΘΕΜΑ 2

o

 

Α. Όπως στο σχολικό, σελίδα 20: «Κάθε φυσιολογικό µεταφασικό… ως προς τη 
θέση του κεντροµεριδίου» και σελίδα «Κατά τη µεσόφαση το γενετικό υλικό 
…. είναι εύκολο να παρατηρηθούν στο οπτικό µικροσκόπιο.»  

 
Β.  Όπως στο σχολικό, σελίδα 42: «Στο επίπεδο της µετάφρασης… του mRNA 

στα ριβοσώµατα.».  
 
Γ.  Όπως στο σχολικό, σελίδες 125 και 126: «… τον εντοπισµό …. ανθρώπινο 

γονιδίωµα.» και «Μετά την ολοκλήρωση … λιγότερα από 40.000 γονίδια.»  
 
∆.  Το Agrobacterium tumefaciens διαθέτει τη φυσική ιδιότητα να µολύνει φυτικά 

κύτταρα µεταφέροντας σε αυτά to πλασµίδιο Ti, το οποίο ενσωµατώνεται στο 
γενετικό υλικό των φυτικών κυττάρων και δηµιουργεί εξογκώµατα (όγκους) 
στα φυτά. Οι ερευνητές αποµονώνουν το πλασµίδιο από το βακτήριο και 
απενεργοποιούν τα γονίδια που προκαλούν τους όγκους τοποθετώντας στο 
πλασµίδιο το γονίδιο που θα προσδώσει στο φυτό µία επιθυµητή ιδιότητα. 
Στην περίπτωση των φυτών Bt το γονίδιο προέρχεται από βακτήρια του είδους 
Bacillus thuringiensis και είναι υπεύθυνο για την παραγωγή µίας τοξίνης που 
σκοτώνει έντοµα και σκώληκες. Το ανασυνδυασµένο πλασµίδιο εισάγεται σε 
φυτικά κύτταρα σόγιας που αναπτύσσονται σε ειδικές καλλιέργειες στο 
εργαστήριο. Τα γενετικά τροποποιηµένα φυτά που προκύπτουν κατ’ αυτόν τον 
τρόπο είναι ανθεκτικά στα διάφορα έντοµα. 
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Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 2011 

Οµοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (ΟΕΦΕ) 

1 

1 

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
  

ΒΙΟΛΟΓΙΑ  
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 
 
ΘΕΜΑ 1

o

 

1 – Β 
2 – ∆  
3 – Γ 
4 – ∆ 
5 – Β. 
 
 
ΘΕΜΑ 2

o

 

Α. Όπως στο σχολικό, σελίδα 20: «Κάθε φυσιολογικό µεταφασικό… ως προς τη 
θέση του κεντροµεριδίου» και σελίδα «Κατά τη µεσόφαση το γενετικό υλικό 
…. είναι εύκολο να παρατηρηθούν στο οπτικό µικροσκόπιο.»  

 
Β.  Όπως στο σχολικό, σελίδα 42: «Στο επίπεδο της µετάφρασης… του mRNA 

στα ριβοσώµατα.».  
 
Γ.  Όπως στο σχολικό, σελίδες 125 και 126: «… τον εντοπισµό …. ανθρώπινο 

γονιδίωµα.» και «Μετά την ολοκλήρωση … λιγότερα από 40.000 γονίδια.»  
 
∆.  Το Agrobacterium tumefaciens διαθέτει τη φυσική ιδιότητα να µολύνει φυτικά 

κύτταρα µεταφέροντας σε αυτά to πλασµίδιο Ti, το οποίο ενσωµατώνεται στο 
γενετικό υλικό των φυτικών κυττάρων και δηµιουργεί εξογκώµατα (όγκους) 
στα φυτά. Οι ερευνητές αποµονώνουν το πλασµίδιο από το βακτήριο και 
απενεργοποιούν τα γονίδια που προκαλούν τους όγκους τοποθετώντας στο 
πλασµίδιο το γονίδιο που θα προσδώσει στο φυτό µία επιθυµητή ιδιότητα. 
Στην περίπτωση των φυτών Bt το γονίδιο προέρχεται από βακτήρια του είδους 
Bacillus thuringiensis και είναι υπεύθυνο για την παραγωγή µίας τοξίνης που 
σκοτώνει έντοµα και σκώληκες. Το ανασυνδυασµένο πλασµίδιο εισάγεται σε 
φυτικά κύτταρα σόγιας που αναπτύσσονται σε ειδικές καλλιέργειες στο 
εργαστήριο. Τα γενετικά τροποποιηµένα φυτά που προκύπτουν κατ’ αυτόν τον 
τρόπο είναι ανθεκτικά στα διάφορα έντοµα. 
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ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 
Β΄ ΦΑΣΗ Ε_3.Βλ3Θ(ε) 

 

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΕΛΙ∆Α: 1 ΑΠΟ 4 
 

ΤΑΞΗ: Γ΄  ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΤΙΚΗ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
 

Ηµεροµηνία: Παρασκευή 19 Απριλίου 2015 
∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες 

 

 
ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 

 

ΘΕΜΑ Α 
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 
Α1 έως Α5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση, η οποία 
συµπληρώνει σωστά την ηµιτελή πρόταση. 
Α1. Σε ανασυνδυασµένο πλασµίδιο που έχει δηµιουργηθεί µε τη δράση της EcoRI 

η αλληλουχία που αναγνωρίζεται από το ένζυµο αυτό υπάρχει: 
α. Μόνο µια φορά. 
β. ∆ύο φορές.  
γ. Πολλές φορές. 
δ. Ισχύουν όλα τα παραπάνω. 

Μονάδες 5 
A2. Άτοµο µε τρισωµία 21, στον καρυότυπό του, εµφανίζει: 

α. πάντα ένα χρωµόσωµα 21. 
β. τρία φυλετικά χρωµοσώµατα. 
γ. σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις ένα επιπλέον χρωµόσωµα 21. 
δ. έλλειψη ενός τµήµατος από το χρωµόσωµα 5. 

Μονάδες 5 
Α3. Ο συνολικός αριθµός των γονιδίων σε ένα πρόδροµο ερυθροκύτταρο που 

ελέγχουν τη σύνθεση της  αιµοσφαιρίνης HbA κατά την αρχή της µεσόφασης 
είναι: 
α. 2  
β. 4 
γ. 6 
δ. 3 

Μονάδες 5 
Α4. Τι από τα παρακάτω δεν ισχύει για τους πνευµονιόκοκκους; 

α. ∆εν εµφανίζουν ποτέ προστατευτικό κάλυµµα. 
β. ∆ηµιουργούν αποικίες. 
γ. Μπορεί και να µην είναι παθογόνοι. 
δ. Μπορούν να εµφανίσουν νέο γνώρισµα. 

Μονάδες 5 

2015 Β
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ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 
Β΄ ΦΑΣΗ Ε_3.Βλ3Θ(ε) 

 

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΕΛΙ∆Α: 4 ΑΠΟ 4 
 

 
ΘΕΜΑ ∆ 
∆1. Εξηγείστε γιατί τα µιτοχόνδρια χαρακτηρίζονται ως ηµιαυτόνοµα οργανίδια.  

Μονάδες 5 
 
∆2. Η βιοσύνθεση του ενζύµου Α, στον άνθρωπο, ελέγχεται από επικρατές 

φυλοσύνδετο γονίδιο. Από γονιδιακή µετάλλαξη προέκυψε υπολειπόµενο 
αλληλόµορφο το οποίο ευθύνεται για έλλειψη του ενζύµου. 

Το Β είναι ένζυµο απαραίτητο σε λειτουργία των µιτοχονδρίων. Από 
µετάλλαξη στο γονίδιο που ελέγχει τη σύνθεση του προκύπτει πρόωρη 
τριπλέτα λήξης. Τα άτοµα στα οποία εκφράζεται το γονίδιο αυτό εµφανίζουν 
έλλειψη του ενζύµου. 

Γυναίκα µε έλλειψη και των 2 προαναφερθέντων ενζύµων παντρεύεται 
φυσιολογικό άντρα. Ποιοι οι πιθανοί φαινότυποι των απογόνων τους; 

∆ίνεται ότι η συχνότητα της έλλειψης του Β ενζύµου δεν είναι 
µεγαλύτερη σε κάποιο από τα δύο φύλα στο γενικό πληθυσµό. Επίσης 
υποθέτουµε ότι τα άτοµα µε έλλειψη του Β ενζύµου επιβιώνουν και 
αναπαράγονται κανονικά. 

Μονάδες 20 
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ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 
Β΄ ΦΑΣΗ Ε_3.Βλ3Θ(α) 

 

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΕΛΙ∆Α: 1 ΑΠΟ 7 
 

ΤΑΞΗ: Γ΄  ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΤΙΚΗ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
 

Ηµεροµηνία: Παρασκευή 19 Απριλίου 2015 
∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες 

 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

ΘΕΜΑ Α 
Α1-β, Α2-γ, Α3-γ, Α4-α, Α5-α 
 
 
ΘΕΜΑ Β 
Β1. α. Με τη µέθοδο της επιλογής και των διασταυρώσεων δεν θα µπορούσε να 

παραχθεί ο συγκεκριµένος πηκτικός παράγοντας, γιατί φυσιολογικά δεν 
υπάρχουν µηρυκαστικά που να παράγουν τον ανθρώπινο πηκτικό 
παράγοντα IX στο γάλα τους. 

 
β. Στην περίπτωση της Γενετικής Μηχανικής, ακολουθώντας τη µέθοδο της 

µικροέγχυσης θα µπορούσε να προκύψει διαγονιδιακό µηρυκαστικό που να 
παράγει τον παράγοντα ΙΧ στο γάλα του. Συνοψίζοντας, θα µπορούσαµε να 
αναφέρουµε ότι τα βήµατα που απαιτούνται για την παραγωγή µιας 
φαρµακευτικής πρωτεΐνης ανθρώπινης προέλευσης από ένα διαγονιδιακό 
ζώο είναι τα παρακάτω: 

 

• Αποµόνωση του ανθρώπινου γονιδίου που κωδικοποιεί τη 
φαρµακευτική πρωτείνη που µας ενδιαφέρει. 

• Μικροέγχυση του γονιδίου στον πυρήνα ενός γονιµοποιηµένου ωαρίου 
του ζώου. 

• Τοποθέτηση του γενετικά τροποποιηµένου ζυγωτού στη µήτρα 
ενήλικου ζώου για κυοφορία. 

• Γέννηση του διαγονιδιακού ζώου. 
• ∆ιασταυρώσεις µε σκοπό να περάσει η τροποποιηµένη γενετική 

πληροφορία στους απογόνους. 
• Παραγωγή, αποµόνωση και καθαρισµός της φαρµακευτικής πρωτεΐνης. 
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ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 
Β΄ ΦΑΣΗ Ε_3.Βλ3Θ(α) 

 

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΕΛΙ∆Α: 6 ΑΠΟ 7 
 

ΘΕΜΑ ∆ 
∆1. Τα µιτοχόνδρια και οι χλωροπλάστες έχουν DNA. Το γενετικό υλικό των 

µιτοχονδρίων και των χλωροπλαστών περιέχει πληροφορίες σχετικές µε τη 
λειτουργία τους, δηλαδή σχετικά µε την οξειδωτική φωσφορυλίωση και τη 
φωτοσύνθεση αντίστοιχα, και κωδικοποιεί µικρό αριθµό πρωτεϊνών. Οι 
περισσότερες όµως πρωτεΐνες, που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία των 
µιτοχονδρίων και των χλωροπλαστών, κωδικοποιούνται από γονίδια που 
βρίσκονται στο DNA του πυρήνα. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι τα οργανίδια 
αυτά δεν είναι ανεξάρτητα από τον πυρήνα του κυττάρου και για το λόγο αυτό 
χαρακτηρίζονται ως ηµιαυτόνοµα. 

 
∆2. Συµβολισµός: 

 
Χ

Α: επικρατές φυσιολογικό γονίδιο για τη σύνθεση του ενζύµου Α 
Χ

α: υπολειπόµενο γονίδιο για την έλλειψη του ενζύµου Α φυλοσύνδετο 

 
          Ρ:    ♀ Χα

Χ
α (x) ♂ ΧΑ

Ψ 
Γαµέτες:     Χα              ΧΑ, Ψ 
F1:      ΧΑ

Χ
α ,                       Χα

Ψ 
       (♀ φυσιολογικό),    (♂ µε έλλειψη ενζύµου Α) 
 
1η περίπτωση: Έστω το γονίδιο που κωδικοποιεί το Β ένζυµο να είναι στο 
µιτοχονδριακό DNA.  
 
Εφ’ όσον η µητέρα παρουσιάζει έλλειψη του ενζύµου Β όλοι οι απόγονοι, 
θηλυκοί και αρσενικοί, θα παρουσιάζουν έλλειψη του ενζύµου Β επειδή όλα 
µας τα µιτοχόνδρια είναι µητρικής προέλευσης. 
 
2η περίπτωση: Έστω το γονίδιο που κωδικοποιεί το Β ένζυµο να είναι στο 
πυρηνικό DNA.  
Εφ’ όσον η συχνότητα έλλειψης του ενζύµου Β δεν είναι µεγαλύτερη σε 
κάποιο από τα δύο φύλα στο γενικό πληθυσµό, το µεταλλαγµένο γονίδιο θα 
είναι αυτοσωµικό, επικρατές ή υπολειπόµενο. 
 
i) Έστω το µεταλλαγµένο γονίδιο για την έλλειψη του ενζύµου Β επικρατές 

και αυτοσωµικό. 
 
Συµβολισµός: 
 

Β: επικρατές γονίδιο για τη έλλειψη του ενζύµου Β 
β: υπολειπόµενο φυσιολογικό γονίδιο για τη σύνθεση του ενζύµου Β αυτοσωµικό 
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ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 

Α΄ ΦΑΣΗ 

Ε_3.Bλ3Θ(ε) 
 

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΕΛΙ∆Α: 1 ΑΠΟ 4  

ΤΑΞΗ: Γ΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ  

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

Ηµεροµηνία: Πέµπτη 7 Ιανουαρίου 2016 

∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες 

  
ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 

 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. Στον ανθρώπινο καρυότυπο υπάρχουν : 

α. 46 ινίδια χρωµατίνης. 

β. 23 χρωµοσώµατα. 

γ. 184 βραχίονες. 

δ. 92 κεντροµερίδια. 

Μονάδες 5 

Α2. Τα κύτταρα ενός πολυκύτταρου οργανισµού διαφέρουν µεταξύ τους ως προς: 

α. τους υποκινητές που περιέχουν. 

β. τους µεταγραφικούς παράγοντες που περιέχουν. 

γ. τα γονίδια που περιέχουν. 

δ. τα είδη των RNA πολυµερασών που περιέχουν. 

Μονάδες 5 

Α3. Τµήµα ενός γονιδίου που αντιστοιχεί στην 5' αµετάφραστη περιοχή ενός 

µορίου RNA µπορεί να βρεθεί: 

α. µόνο σε cDNA βιβλιοθήκες. 

β. µόνο σε γονιδιωµατικές βιβλιοθήκες. 

γ. και σε γονιδιωµατικές και σε cDNA βιβλιοθήκες. 

δ. σε κανένα από τα παραπάνω. 

Μονάδες 5 

Α4. Κατά τη δηµιουργία ανασυνδυασµένου πλασµιδίου µε τη βοήθεια της 

περιοριστικής ενδονουκλεάσης EcoRI, η DNA δεσµάση, όταν ενώνει τµήµα 

του DNA του δότη στο πλασµίδιο, καταλύει τη δηµιουργία: 

α. δύο φωσφοδιεστερικών δεσµών και οκτώ δεσµών υδρογόνου. 

β. τεσσάρων φωσφοδιεστερικών δεσµών και οκτώ δεσµών υδρογόνου. 

γ. οκτώ φωσφοδιεστερικών δεσµών και τριάντα δύο δεσµών υδρογόνου. 

δ. τεσσάρων φωσφοδιεστερικών δεσµών και δεκαέξι δεσµών υδρογόνου. 

Μονάδες 5 

2016 Α
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ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 

Α΄ ΦΑΣΗ 

Ε_3.Bλ3Θ(α) 
 

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΕΛΙ∆Α: 1 ΑΠΟ 7 

 

ΤΑΞΗ: Γ΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ  

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

Ηµεροµηνία: Πέµπτη 7 Ιανουαρίου 2016 

∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες 

  
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

ΘΕΜΑ Α 

Α1 – γ, Α2 – β, Α3 – γ, Α4 – δ, Α5 - β 

 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. α. Το µόριο RNA µπορεί να είναι µεταφορικό, ριβοσωµικό ή µικρό πυρηνικό 

…. (σελ. 31 σχολ.) 

 

β. Αν είναι mRNA µεταφράζεται και οδηγεί στο σχηµατισµό µιας πρωτεΐνης. 

 

γ. Αν είναι mRNA που προέκυψε από τη µεταγραφή δοµικών γονιδίων 

οπερονίου δίνει µε τη µετάφραση περισσότερα του ενός είδη πρωτεϊνών 

(όσα και τα δοµικά γονίδια του οπερονίου). 

 

Β2.  

• Αν επιδράσουµε στο DNA ….. λέγεται αποδιάταξη. (σελ. 60 σχολ.) 

• Κατά τη µεσόφαση το γενετικό υλικό … «πρώην» αδελφές χρωµατίδες από 

κάθε χρωµόσωµα. (σελ. 20 σχολ.) 

• Οπότε στον πυρήνα του κυττάρου θα έχουµε: 

 
! Στην αρχή της µεσόφασης υπάρχουν 46 µόρια DNA άρα θα υπάρχουν 

46 x 2 = 92 πολυνουκλεοτιδικές αλυσίδες. 

! Στη µεσόφαση µετά την αντιγραφή υπάρχουν 92 µόρια DNA άρα θα 

υπάρχουν 92 x 2 = 184 πολυνουκλεοτιδικές αλυσίδες. 

! Στην αρχή της µίτωσης υπάρχουν 92 µόρια DNA άρα θα υπάρχουν 92 x 

2 = 184 πολυνουκλεοτιδικές αλυσίδες. 

! Στο τέλος της µίτωσης υπάρχουν 46 µόρια DNA άρα θα υπάρχουν 46 x 

2 = 92 πολυνουκλεοτιδικές αλυσίδες. 

 
• Σε κάθε µιτοχόνδριο υπάρχουν 2 – 10 αντίγραφα του µιτοχονδριακού DNA 

άρα µετά την αποδιάταξη θα υπάρχουν τουλάχιστον 4 – 20 

πολυνουκλεοτιδικές αλυσίδες.  
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ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2017 

Α΄ ΦΑΣΗ 

Ε_3.Bλ3Θ(ε) 
 

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΕΛΙ∆Α: 1 ΑΠΟ 5  

ΤΑΞΗ: Γ΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ  

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

Ηµεροµηνία: Σάββατο 7 Ιανουαρίου 2017 

∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες 

  
ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 

 

ΘΕΜΑ Α 

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς 

προτάσεις Α1 έως Α5 και, δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη 

φράση, η οποία συµπληρώνει σωστά την ηµιτελή πρόταση. 

 

Α1. Τα φυλετικά χρωµοσώµατα υπάρχουν: 

α. µόνο στα ωάρια 

β. µόνο στα σπερµατοζωάρια 

γ. µόνο στα σωµατικά κύτταρα 

δ.  στα σωµατικά κύτταρα και στους γαµέτες 

Μονάδες 5 

Α2. Τοπικό ξετύλιγµα της διπλής έλικας του DNA µπορεί να προκαλέσει: 

α. η DNA πολυµεράση 

β. το πριµόσωµα 

γ. η RNA πολυµεράση 

δ. η DNA δεσµάση 

Μονάδες 5 

Α3. Η περιοριστική ενδονουκλεάση EcoRI αποτελείται από: 

α. δεοξυριβονουκλεοτίδια 

β. αµινοξέα 

γ. ριβονουκλεοτίδια 

δ. εσώνια 

Μονάδες 5 

Α4. Επικρατής χαρακτήρας στο µοσχοµπίζελο είναι: 

α. το πράσινο χρώµα σπέρµατος 

β. η ακραία θέση άνθους 

γ. το κοντό φυτό 

δ. το ιώδες χρώµα άνθους 

Μονάδες 5 
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ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2017 

Α΄ ΦΑΣΗ 

Ε_3.Bλ3Θ(ε) 
 

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΕΛΙ∆Α: 2 ΑΠΟ 5  

 

Α5. Ο δεύτερος νόµος του Mendel δεν ισχύει για τα δύο ζεύγη γονιδίων που 

ελέγχουν: 

α. την αιµορροφιλία και την µερική αχρωµατοψία 

β. την αιµορροφιλία και την υπερχοληστερολαιµία 

γ. την µερική αχρωµατοψία και τη β-θαλασσαιµία 

δ. την κυστική ίνωση και την αχρωµατοψία 

Μονάδες 5 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Ποια είδη δεσµών ενώνουν µεταξύ τους νουκλεοτίδιο µε G και νουκλεοτίδιο 

µε C στο µόριο του DNA; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

Μονάδες (2+1) 

Β2. Σε ποιες περιπτώσεις τα µόρια του RNA, προκειµένου να αποκτήσουν 

βιολογικό ρόλο, ενώνονται µε πρωτεΐνες; 

Μονάδες (3+4) 

Β3. Ο καρυότυπος θηλυκής δροσόφιλας έχει 16 χρωµατίδες. 

α. Ποιος είναι ο αριθµός των χρωµοσωµάτων σε σωµατικό κύτταρο και ποιος 

σε γαµέτη; 

β. Πόσα από αυτά είναι αυτοσωµικά και πόσα φυλετικά; (το φύλο στη 

δροσόφιλα καθορίζεται όπως και στον άνθρωπο) 

γ. Πόσα µόρια DNA έχει το κύτταρο της δροσόφιλας κατά τη µεσόφαση; 

Μονάδες (3+2+4) 

Β4. Αντιστοιχίστε τους όρους της στήλης Ι µε τις προτάσεις της στήλης ΙΙ. Να 

αιτιολογήσετε κάθε σας επιλογή µε κατάλληλη διασταύρωση. 

 

Στήλη Ι Στήλη ΙΙ 

1. Αυτοσωµική επικρατής 

κληρονοµικότητα 

α.  Ένα παιδί έχει 25% πιθανότητα να πάσχει 

από µία ασθένεια, όταν και οι δύο γονείς 

είναι φορείς της ίδιας ασθένειας. 

2. Αυτοσωµική 

υπολειπόµενη 

κληρονοµικότητα 

β.  Μια γυναίκα φορέας µιας ασθένειας 

παντρεύεται ένα φυσιολογικό άνδρα και 

αποκτούν ένα αγόρι που πάσχει από την 

ασθένεια. 

3. Φυλοσύνδετη 

κληρονοµικότητα 

γ.  ∆ύο πάσχοντες µπορούν να αποκτήσουν 

υγιές παιδί. 

Μονάδες 6 
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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2017 

Α΄ ΦΑΣΗ 

Ε_3.Bλ3Θ(ε) 
 

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΕΛΙ∆Α: 2 ΑΠΟ 5  

 

Α5. Ο δεύτερος νόµος του Mendel δεν ισχύει για τα δύο ζεύγη γονιδίων που 

ελέγχουν: 

α. την αιµορροφιλία και την µερική αχρωµατοψία 

β. την αιµορροφιλία και την υπερχοληστερολαιµία 

γ. την µερική αχρωµατοψία και τη β-θαλασσαιµία 

δ. την κυστική ίνωση και την αχρωµατοψία 

Μονάδες 5 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Ποια είδη δεσµών ενώνουν µεταξύ τους νουκλεοτίδιο µε G και νουκλεοτίδιο 

µε C στο µόριο του DNA; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

Μονάδες (2+1) 

Β2. Σε ποιες περιπτώσεις τα µόρια του RNA, προκειµένου να αποκτήσουν 

βιολογικό ρόλο, ενώνονται µε πρωτεΐνες; 

Μονάδες (3+4) 

Β3. Ο καρυότυπος θηλυκής δροσόφιλας έχει 16 χρωµατίδες. 

α. Ποιος είναι ο αριθµός των χρωµοσωµάτων σε σωµατικό κύτταρο και ποιος 

σε γαµέτη; 

β. Πόσα από αυτά είναι αυτοσωµικά και πόσα φυλετικά; (το φύλο στη 

δροσόφιλα καθορίζεται όπως και στον άνθρωπο) 

γ. Πόσα µόρια DNA έχει το κύτταρο της δροσόφιλας κατά τη µεσόφαση; 

Μονάδες (3+2+4) 

Β4. Αντιστοιχίστε τους όρους της στήλης Ι µε τις προτάσεις της στήλης ΙΙ. Να 

αιτιολογήσετε κάθε σας επιλογή µε κατάλληλη διασταύρωση. 

 

Στήλη Ι Στήλη ΙΙ 

1. Αυτοσωµική επικρατής 

κληρονοµικότητα 

α.  Ένα παιδί έχει 25% πιθανότητα να πάσχει 

από µία ασθένεια, όταν και οι δύο γονείς 

είναι φορείς της ίδιας ασθένειας. 

2. Αυτοσωµική 

υπολειπόµενη 

κληρονοµικότητα 

β.  Μια γυναίκα φορέας µιας ασθένειας 

παντρεύεται ένα φυσιολογικό άνδρα και 

αποκτούν ένα αγόρι που πάσχει από την 

ασθένεια. 

3. Φυλοσύνδετη 

κληρονοµικότητα 

γ.  ∆ύο πάσχοντες µπορούν να αποκτήσουν 

υγιές παιδί. 

Μονάδες 6 

 

2017 Α
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Α΄ ΦΑΣΗ 

Ε_3.Bλ3Θ(α) 
 

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΕΛΙ∆Α: 1 ΑΠΟ 9  

ΤΑΞΗ: Γ΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ  

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

Ηµεροµηνία: Σάββατο 7 Ιανουαρίου 2017 

∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες 

  
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

ΘΕΜΑ Α 

Α1 – δ, Α2 – γ, Α3 – β, Α4 – δ, Α5 – α  

 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Για τη σύνδεση µεταξύ δύο νουκλεοτιδίων διακρίνουµε τις εξής, δύο 

περιπτώσεις: 

 

• Εάν τα νουκλεοτίδια είναι διαδοχικά, στην ίδια πολυνουκλεοτιδική αλυσίδα 

συνδέονται µεταξύ τους µε 3’-5’ φωσφοδιεστερικό δεσµό.  

Μια πολυνουκλεοτιδική αλυσίδα σχηµατίζεται... Ο δεσµός αυτός 

ονοµάζεται 3'-5' φωσφοδιεστερικός δεσµός. (σελ. 18, σχ. βιβλίο) 

 

• Εάν τα νουκλεοτίδια βρίσκονται σε συµπληρωµατικές αλυσίδες, απέναντι 

στη διπλή έλικα, συνδέονται µεταξύ τους µε δεσµούς υδρογόνου.  

Οι αζωτούχες βάσεις της µιας αλυσίδας συνδέονται µε δεσµούς υδρογόνου 

µε τις αζωτούχες βάσεις της απέναντι αλυσίδας...ανάµεσα στη γουανίνη και 

την κυτοσίνη σχηµατίζονται τρεις δεσµοί υδρογόνου. (σελ. 20, σχ. βιβλίο) 

 

Β2.  Σε ορισµένες περιπτώσεις τα µόρια του RNA, προκειµένου να αποκτήσουν 

βιολογικό ρόλο, ενώνονται µε πρωτεΐνες σχηµατίζοντας 

ριβονουκλεοπρωτεϊνικές δοµές. Αυτές είναι τα ριβονουκλεοπρωτεϊνικά 

σωµατίδια και το ριβόσωµα. 

 

• Μικρό πυρηνικό RNA (snRNA). Είναι µικρά µόρια RNA...καταλύουν την 

«ωρίµανση» του mRNA. (σελ.35, σχ.βιβλίο) 

Το πρόδροµο mRNA µετατρέπεται σε mRNA µε τη διαδικασία της 

ωρίµανσης...Έτσι σχηµατίζεται το «ώριµο» mRNA. (σελ.37, σχ.βιβλίο) 

 

• Ριβοσωµικό RNA (rRNA). Τα µόρια αυτά συνδέονται µε...για την 

πραγµατοποίηση της πρωτεϊνοσύνθεσης. (σελ.35, σχ.βιβλίο) 
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Α΄ ΦΑΣΗ 

Ε_3.Bλ3Θ(α) 
 

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΕΛΙ∆Α: 2 ΑΠΟ 9  

Κάθε ριβόσωµα αποτελείται ...των tRNA στη µεγάλη υποµονάδα. (σελ.40, 

σχ.βιβλίο) 

 

Β3. α) Εφόσον υπάρχουν 16 αδελφές χρωµατίδες στον καρυότυπο, θα 

υπάρχουν 8 χρωµοσώµατα σε πυρήνα σωµατικού κυττάρου και 4 

χρωµοσώµατα σε πυρήνα γεννητικού κυττάρου.  

Ο καρυότυπος απεικονίζει µεταφασικά χρωµοσώµατα τα οποία 

αποτελούνται από δύο αδελφές χρωµατίδες ενωµένες στο 

κεντροµερίδιο. 

Τα κύτταρα στα οποία το γονιδίωµα υπάρχει σε ένα µόνο αντίγραφο ... 

ονοµάζονται διπλοειδή. (σελ. 21, σχ.βιβλίο) 

 

β) Σε ένα σωµατικό κύτταρο θα υπάρχουν 6 αυτοσωµικά και 2 φυλετικά 

χρωµοσώµατα, ενώ σε ένα γεννητικό θα υπάρχουν 3 αυτοσωµικά και 1 

φυλετικό χρωµόσωµα. 

Ο αριθµός και η µορφολογία των χρωµοσωµάτων είναι ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό κάθε είδους... Τα χρωµοσώµατα αυτά 

ονοµάζονται φυλετικά και σε πολλούς οργανισµούς, 

συµπεριλαµβανοµένου και του ανθρώπου, καθορίζουν το φύλο. (σελ. 

24, σχ.βιβλίο) 

 

γ) Κατά τη µεσόφαση ένα σωµατικό κύτταρο της δροσόφιλας θα περιέχει 

8 µόρια DNA, αν βρίσκεται στο στάδιο πριν την αντιγραφή του 

γενετικού υλικού, ενώ αν έχει προηγηθεί η αντιγραφή του γενετικού 

υλικού θα διαθέτει 16 µόρια DNA. 

Κατά τη µεσόφαση το γενετικό υλικό έχει µικρό βαθµό ...περιέχει τη 

µία από τις δύο «πρώην» αδελφές χρωµατίδες από κάθε χρωµόσωµα. 

(σελ. 24, σχ. βιβλίο) 

 

 

Β4.       1 → γ 

 

Συµβολισµός 

Α: επικρατές γονίδιο για την υπερχοληστερολαιµία 
αυτοσωµικό 

α: υπολειπόµενο φυσιολογικό γονίδιο 
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ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2017 

Α΄ ΦΑΣΗ 

Ε_3.Bλ3Θ(α) 
 

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΕΛΙ∆Α: 1 ΑΠΟ 9  

ΤΑΞΗ: Γ΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ  

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

Ηµεροµηνία: Σάββατο 7 Ιανουαρίου 2017 

∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες 

  
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

ΘΕΜΑ Α 

Α1 – δ, Α2 – γ, Α3 – β, Α4 – δ, Α5 – α  

 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Για τη σύνδεση µεταξύ δύο νουκλεοτιδίων διακρίνουµε τις εξής, δύο 

περιπτώσεις: 

 

• Εάν τα νουκλεοτίδια είναι διαδοχικά, στην ίδια πολυνουκλεοτιδική αλυσίδα 

συνδέονται µεταξύ τους µε 3’-5’ φωσφοδιεστερικό δεσµό.  

Μια πολυνουκλεοτιδική αλυσίδα σχηµατίζεται... Ο δεσµός αυτός 

ονοµάζεται 3'-5' φωσφοδιεστερικός δεσµός. (σελ. 18, σχ. βιβλίο) 

 

• Εάν τα νουκλεοτίδια βρίσκονται σε συµπληρωµατικές αλυσίδες, απέναντι 

στη διπλή έλικα, συνδέονται µεταξύ τους µε δεσµούς υδρογόνου.  

Οι αζωτούχες βάσεις της µιας αλυσίδας συνδέονται µε δεσµούς υδρογόνου 

µε τις αζωτούχες βάσεις της απέναντι αλυσίδας...ανάµεσα στη γουανίνη και 

την κυτοσίνη σχηµατίζονται τρεις δεσµοί υδρογόνου. (σελ. 20, σχ. βιβλίο) 

 

Β2.  Σε ορισµένες περιπτώσεις τα µόρια του RNA, προκειµένου να αποκτήσουν 

βιολογικό ρόλο, ενώνονται µε πρωτεΐνες σχηµατίζοντας 

ριβονουκλεοπρωτεϊνικές δοµές. Αυτές είναι τα ριβονουκλεοπρωτεϊνικά 

σωµατίδια και το ριβόσωµα. 

 

• Μικρό πυρηνικό RNA (snRNA). Είναι µικρά µόρια RNA...καταλύουν την 

«ωρίµανση» του mRNA. (σελ.35, σχ.βιβλίο) 

Το πρόδροµο mRNA µετατρέπεται σε mRNA µε τη διαδικασία της 

ωρίµανσης...Έτσι σχηµατίζεται το «ώριµο» mRNA. (σελ.37, σχ.βιβλίο) 

 

• Ριβοσωµικό RNA (rRNA). Τα µόρια αυτά συνδέονται µε...για την 

πραγµατοποίηση της πρωτεϊνοσύνθεσης. (σελ.35, σχ.βιβλίο) 
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ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2017 

B΄ ΦΑΣΗ 

Ε_3.Bλ3Θ(ε) 
 

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΕΛΙ∆Α: 1 ΑΠΟ 4  

ΤΑΞΗ: Γ΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ  

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

Ηµεροµηνία: Σάββατο 22 Απριλίου 2017 

∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες 

  
ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 

 

ΘΕΜΑ Α 

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς 

προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση, η 

οποία συµπληρώνει σωστά την ηµιτελή πρόταση. 

Α1. Νουκλεοπρωτεϊνική δοµή αποτελεί: 

α. το snRNA 

β. το νουκλεόσωµα 

γ. το πριµόσωµα 

δ. η DNA ελικάση 

Μονάδες 5 

Α2. Ένα ευκαρυωτικό κύτταρο κατά την ολοκλήρωση της διαφοροποίησής 

του εκφράζει: 

α. όλα τα γονίδια του γονιδιώµατός του 

β. κάποια από τα γονίδια του γονιδιώµατός του 

γ. µόνο τα γονίδια που κωδικοποιούν πρωτεΐνες 

δ. µόνο τα γονίδια για την παραγωγή mRNA, rRNA, tRNA 

Μονάδες 5 

Α3. ∆ιακεκοµµένα γονίδια είναι πιθανόν να περιέχονται στο DNA: 

α. ενός φάγου Τ
2
 

β. ενός φάγου λ 

γ. του οργανισµού Diplococcus pneumoniae 

δ. ενός αδενοϊού 

Μονάδες 5 

Α4. Η αιµοσφαιρίνη Α (HbA) έχει 574 αµινοξέα. Άρα ο αριθµός των 

πεπτιδικών της δεσµών είναι: 

α. 574 

β. 573 

γ. 570 
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ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2017 

B΄ ΦΑΣΗ 

Ε_3.Bλ3Θ(ε) 
 

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΕΛΙ∆Α: 2 ΑΠΟ 4  

δ. τίποτα από τα παραπάνω 

Μονάδες 5 

Α5. Η γενετική τροποποίηση ενός προβάτου γίνεται µε εισαγωγή ξένου DNA 

στον πυρήνα: 

α. του ωαρίου 

β. του σπερµατοζωαρίου 

γ. του ζυγωτού 

δ. ενός µαστικού κυττάρου 

Μονάδες 5 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Πόσοι είναι οι φωσφοδιεστερικοί δεσµοί στο DNA ενός ανθρώπινου γαµέτη; 

Μονάδες 5 

Β2. Εξηγείστε την διαδικασία δηµιουργίας διαγονιδιακού καλαµποκιού ποικιλίας 

Bt. 

Μονάδες 6 

Β3. Με την αποδιάταξη γενετικού υλικού ανθρώπινου σωµατικού κυττάρου, πόσες 

πολυνουκλεοτιδικές αλυσίδες προκύπτουν; 

Μονάδες 8 

Β4. Η χαρτογράφηση και ο προσδιορισµός της αλληλουχίας των βάσεων του DNA 

στο ανθρώπινο γονιδίωµα είναι απαραίτητες για την ανάλυση του ανθρώπινου 

γονιδιώµατος. Τι ονοµάζουµε χαρτογράφηση και πως είναι δυνατό να 

επιτευχθεί; Ποια είναι η συµβολή της ανάλυσης του ανθρώπινου γονιδιώµατος 

στην Ιατρική;  

Μονάδες 6 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Ποιες κληρονοµικές ασθένειες προκαλούν διανοητική καθυστέρηση, που 

οφείλονται και πως γίνεται η διάγνωσή τους; (Να γίνει απλή αναφορά ενός 

τρόπου διάγνωσης για κάθε ασθένεια σε έµβρυο.) 

Μονάδες 6 

Γ2. Να γράψετε ποιο θα είναι το αποτέλεσµα (τρία ενδεχόµενα) στην πρωτεΐνη που 

παράγεται σε προκαρυωτικό κύτταρο, αν στο γονίδιο που την κωδικοποιεί γίνει 

αντικατάσταση µιας βάσης. 

Μονάδες 6 
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ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2017 

B΄ ΦΑΣΗ 

Ε_3.Bλ3Θ(α) 
 

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΕΛΙ∆Α: 1 ΑΠΟ 8  

ΤΑΞΗ: Γ΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ  

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

Ηµεροµηνία: Σάββατο 22 Απριλίου 2017 

∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες 

  
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

ΘΕΜΑ Α 

Α1 ! β, Α2 ! β, Α3 !δ, Α4 !γ, Α5 !γ 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Αναφορά στον 3’ – 5’ φωσφοδιεστερικό δεσµό (σελ. 18 σχολ.) 

Το ανθρώπινο γονιδίωµα σε ένα απλοειδές κύτταρο (γαµέτη) αποτελείται από 

περίπου 3 ! 10
9

 ζεύγη βάσεων DNA, που είναι οργανωµένα σε 23 

χρωµοσώµατα µε τη µορφή µιας χρωµατίδας. Κάθε χρωµόσωµα αντιστοιχεί σε 

ένα δίκλωνο και γραµµικό µόριο DNA. 

2 x 3 ! 10
9

 = 6 ! 10
9

νουκλεοτίδια συνολικά στα 23 χρωµοσώµατα. Άρα θα 

υπάρχουν 6 ! 10
9

 – (2 x23) φωσφοδιεστερικοί δεσµοί 

 

Β2. Το βακτήριο Bacillus thuringiensis, που ζει στο έδαφος, παράγει µια ισχυρή 

τοξίνη, η οποία µπορεί να καταστρέψει πολλά είδη εντόµων και σκωλήκων και 

είναι 80.000 φορές πιο ισχυρή από πολλά εντοµοκτόνα.  

Με την ολοκλήρωση της χαρτογράφησης του γονιδιώµατος του Bacillus 

thuringiensis εντοπίσαµε και αποµονώσαµε το γονίδιο που κωδικοποιεί την 

ισχυρή τοξίνη.  

Το βακτήριο Agrobacterium tumefaciens, το οποίο ζει στο έδαφος, 

διαθέτει τη φυσική ικανότητα να µολύνει φυτικά κύτταρα µεταφέροντας σ' 

αυτά ένα πλασµίδιο που ονοµάζεται Ti. Το πλασµίδιο Ti ενσωµατώνεται στο 

γενετικό υλικό των φυτικών κυττάρων καλαµποκιού, και δηµιουργεί 

εξογκώµατα (όγκους) στο σώµα των φυτών. Οι ερευνητές, αφού αποµόνωσαν 

το πλασµίδιο από το βακτήριο, κατόρθωσαν να απενεργοποιήσουν τα γονίδια 

που δηµιουργούν τους όγκους τοποθετώντας στο πλασµίδιο - το οποίο έχει 

κοπεί µε τη χρήση κατάλληλης περιοριστικής ενδονουκλεάσης που κόβει σε 

ενδιάµεση θέση στο γονίδιο που προκαλεί τους όγκους στα φυτά -το γονίδιο 

του Bacillus που θα προσδώσει στο φυτό ανθεκτικότητα σε έντοµα και 

σκώληκες, µε τη βοήθεια της DNAδεσµάσης. Το ανασυνδυασµένο πλασµίδιο 

εισάγεται σε φυτικά κύτταρα που αναπτύσσονται σε ειδικές καλλιέργειες στο 
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B΄ ΦΑΣΗ 

Ε_3.Bλ3Θ(α) 
 

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΕΛΙ∆Α: 1 ΑΠΟ 8  

ΤΑΞΗ: Γ΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ  

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

Ηµεροµηνία: Σάββατο 22 Απριλίου 2017 

∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες 

  
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

ΘΕΜΑ Α 

Α1 ! β, Α2 ! β, Α3 !δ, Α4 !γ, Α5 !γ 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Αναφορά στον 3’ – 5’ φωσφοδιεστερικό δεσµό (σελ. 18 σχολ.) 

Το ανθρώπινο γονιδίωµα σε ένα απλοειδές κύτταρο (γαµέτη) αποτελείται από 

περίπου 3 ! 10
9

 ζεύγη βάσεων DNA, που είναι οργανωµένα σε 23 

χρωµοσώµατα µε τη µορφή µιας χρωµατίδας. Κάθε χρωµόσωµα αντιστοιχεί σε 

ένα δίκλωνο και γραµµικό µόριο DNA. 

2 x 3 ! 10
9

 = 6 ! 10
9

νουκλεοτίδια συνολικά στα 23 χρωµοσώµατα. Άρα θα 

υπάρχουν 6 ! 10
9

 – (2 x23) φωσφοδιεστερικοί δεσµοί 

 

Β2. Το βακτήριο Bacillus thuringiensis, που ζει στο έδαφος, παράγει µια ισχυρή 

τοξίνη, η οποία µπορεί να καταστρέψει πολλά είδη εντόµων και σκωλήκων και 

είναι 80.000 φορές πιο ισχυρή από πολλά εντοµοκτόνα.  

Με την ολοκλήρωση της χαρτογράφησης του γονιδιώµατος του Bacillus 

thuringiensis εντοπίσαµε και αποµονώσαµε το γονίδιο που κωδικοποιεί την 

ισχυρή τοξίνη.  

Το βακτήριο Agrobacterium tumefaciens, το οποίο ζει στο έδαφος, 

διαθέτει τη φυσική ικανότητα να µολύνει φυτικά κύτταρα µεταφέροντας σ' 

αυτά ένα πλασµίδιο που ονοµάζεται Ti. Το πλασµίδιο Ti ενσωµατώνεται στο 

γενετικό υλικό των φυτικών κυττάρων καλαµποκιού, και δηµιουργεί 

εξογκώµατα (όγκους) στο σώµα των φυτών. Οι ερευνητές, αφού αποµόνωσαν 

το πλασµίδιο από το βακτήριο, κατόρθωσαν να απενεργοποιήσουν τα γονίδια 

που δηµιουργούν τους όγκους τοποθετώντας στο πλασµίδιο - το οποίο έχει 

κοπεί µε τη χρήση κατάλληλης περιοριστικής ενδονουκλεάσης που κόβει σε 

ενδιάµεση θέση στο γονίδιο που προκαλεί τους όγκους στα φυτά -το γονίδιο 

του Bacillus που θα προσδώσει στο φυτό ανθεκτικότητα σε έντοµα και 

σκώληκες, µε τη βοήθεια της DNAδεσµάσης. Το ανασυνδυασµένο πλασµίδιο 

εισάγεται σε φυτικά κύτταρα που αναπτύσσονται σε ειδικές καλλιέργειες στο 

2017 Β



 

Σ Δ Α Ε Α ΔΕΥΤ Ω  Φ Τ ΣΤΩ  Ε ΑΔ Σ ( .Ε.Φ.Ε.) – Ε Α Α Η Τ Α ΘΕ ΑΤΑ 

Ε Α Α Η Τ Α ΘΕ ΑΤΑ 2018 
A΄ ΦΑΣΗ Ε_3.Bλ3Θ(ε) 

 

 
ΤΑ ΘΕ ΑΤΑ Ζ ΤΑ  Γ Α Α Ε ΣΤ Η Χ ΗΣΗ ΤΗΣ Φ Τ ΣΤΗ Α ΗΣ ΑΔΑΣ ΣΕ ΔΑ: 1 Α  6 

 

ΤΑ Η: Γ΄ ΓΕ Υ Υ Ε Υ 
ΣΑ ΑΤ Σ Σ: ΘΕΤ Ω  Σ ΥΔΩ  

ΑΘΗ Α: Β Γ Α 
 

Ημερομηνία: Σάββατο 13 ανουαρίου 2018 
Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες 

 

_____________________________________________________________________ 
 

Ε ΦΩ ΗΣΕ Σ 
 

ΘΕ Α Α 
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς 
προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση, η 
οποία συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση. 
 

Α1.  Για ένα μεταφασικό χρωμόσωμα ισχύει: 
 α.  αποτελείται από δύο μόρια DNA 
 β.  έχει ένα κεντρομερίδιο 
 γ. εάν στη διπλή έλικα της μιας χρωματίδας αυτού η G=20%, στη διπλή έλικα 

 της αδελφής χρωματίδας η C=20% 
 δ.  όλα τα παραπάνω 

ονάδες 5 
 

Α2.  Σε ένα μόριο βακτηριακού mRNA  υπάρχουν 20 κωδικόνια και τα 
νουκλεοτίδια των δύο αμετάφραστων περιοχών του είναι 24. Το μήκος του 
μορίου αυτού είναι: 

 α.  44 ζεύγη βάσεων 
 β.  84 ζεύγη βάσεων 
 γ.  84 βάσεις 
 δ.  το μήκος του δε μπορεί να υπολογισθεί, αφού δε γνωρίζουμε τον αριθμό των 

 νουκλεοτιδίων του υποκινητή. 
ονάδες 5  
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Β3.  Η τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA περιλαμβάνει όλες τις τεχνικές που 
οδηγούν σε μεταφορά του γενετικού υλικού από τον έναν οργανισμό στον άλλο. 
Να περιγράψετε (συνοπτικά) τα στάδια της διαδικασίας αυτής. 

ονάδες 8 
Β4.  Στο ανθρώπινο είδος, ποιος είναι ο μέγιστος και ποιος ο ελάχιστος αριθμός 

χρωμοσωμάτων που μπορεί να έχει κληρονομήσει ένα φυσιολογικό αρσενικό 
άτομο από: 
i. τη μητέρα του 
ii. τον πατέρα του 
iii. τη μητέρα της μητέρας του 
iv. τον πατέρα της μητέρας του 
v. τη μητέρα του πατέρα του 
vi. τον πατέρα του πατέρα του 

 Να μην λάβετε υπ’ όψιν την περίπτωση μετάλλαξης και να αιτιολογήσετε 
συνοπτικά την απάντησή σας. 

ονάδες 6 
 
ΘΕ Α Γ 
 

Γ1.  Τι περιέχει: 
 α. μια γονιδιωματική βιβλιοθήκη; 
 β. μια cDNA βιβλιοθήκη; 

ονάδες 6 
Γ2.  Ένας γενετιστής ερευνά την εξελικτική σχέση μεταξύ δύο πειραματόζωων, 

διαφορετικού είδους, του Α και του Β. Μελετώντας κύτταρα των ιστών τους 
διαπίστωσε ότι το πειραματόζωο Α περιέχει στα μεσοφασικά του κύτταρα, πριν 
την αντιγραφή, ποσότητα DNA ίση με 4 ∙ 109 ζεύγη βάσεων ενώ το 
πειραματόζωο Β περιέχει στα μεταφασικά του κύτταρα ποσότητα DNA ίση με 
12 ∙ 108 ζεύγη βάσεων. 
α.  Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, μπορεί ο γενετιστής να αποφανθεί ποιο από 

τα δύο πειραματόζωα χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη πολυπλοκότητα; Να 
εξηγήσετε γιατί. 

β.  Ποια η ποσότητα του DNA στους γαμέτες των δύο οργανισμών; Να 
αιτιολογήσετε την απάντηση σας. 

ονάδες 7 
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και ένα Υ χρωμόσωμα από τον πατέρα του. Από τα δύο αντίγραφα του 
κάθε αυτοσωμικού χρωμοσώματος, ο πατέρας έχει κληροδοτήσει στο 
αρσενικό άτομο το ένα, χωρίς να γνωρίζουμε αν αυτό προέρχεται από τον 
πατέρα ή τη μητέρα του. Το φυλετικό χρωμόσωμα όμως που κληροδότησε 
στο αρσενικό άτομο είναι το Υ, το οποίο σαφώς είναι πατρικής 
προέλευσης. Συμπερασματικά, ο ελάχιστος αριθμός χρωμοσωμάτων που 
μπορεί να κληρονομήσει το άτομο από τη μητέρα του πατέρα του είναι 0 
και ο μέγιστος 22. 

vi. Αντίστοιχα, ο ελάχιστος αριθμός χρωμοσωμάτων που μπορεί να 
κληρονομήσει το άτομο από τον πατέρα του πατέρα του είναι 1 (το Υ 
χρωμόσωμα) και ο μέγιστος 23. 

 
ΘΕ Α Γ 
Γ1. 
 α. Μία γονιδιωματική βιβλιοθήκη αποτελείται από το σύνολο των 

 βακτηριακών κλώνων που περιέχουν το συνολικό DNA ενός οργανισμού 
 δότη.  

 β. Αν θέλουμε να κλωνοποιήσουμε μόνο τα γονίδια που εκφράζονται σε 
 συγκεκριμένα κύτταρα, τότε κατασκευάζουμε τις cDNA βιβλιοθήκες. Οι 
 cDNA βιβλιοθήκες είναι ένα σύνολο βακτηριακών κλώνων που περιέχουν 
 αντίγραφα των mRNA όλων των γονιδίων που εκφράζονται στα κύτταρα 
 αυτά και έχουν το πλεονέκτημα απομόνωσης μόνο των αλληλουχιών των 
 γονιδίων που μεταφράζονται σε αμινοξέα, δηλαδή των εξωνίων. 

 
Γ2. 
 α. Σύμφωνα με βιοχημικά δεδομένα που υπήρχαν ακόμα και πριν την οριστική 

 επιβεβαίωση πως το DNA είναι το γενετικό υλικό, η ποσότητα του DNA 
 είναι κατά κανόνα ανάλογη με την πολυπλοκότητα του οργανισμού. 
 Συνήθως όσο εξελικτικά πιο ανώτερος είναι ένας οργανισμός τόσο 
 περισσότερο DNA περιέχει σε κάθε κύτταρό του. 

  Γνωρίζουμε πως κατά τη διάρκεια της μεσόφασης και πριν την αντιγραφή 
 του DNA, το γενετικό υλικό βρίσκεται με τη μορφή ινιδίων χρωματίνης, με 
 μικρό βαθμό συσπείρωσης, τα οποία σχηματίζουν δίκτυο. Κάθε χρωμόσωμα 
 αντιπροσωπεύεται από ένα μόριο DNA. Κατά τη διάρκεια της μετάφασης τα 
 χρωμοσώματα βρίσκονται συσπειρωμένα στη μορφή των χρωματίδων και 
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 κάθε χρωμόσωμα αποτελείται από δύο αδελφές χρωματίδες, και άρα δύο 
 μόρια DNA. Οπότε, ένα μεταφασικό κύτταρο έχει διπλάσια ποσότητα 
 γενετικού υλικού από ένα μεσοφασικό κύτταρο πριν την αντιγραφή. 

  Για να είναι άρα η σύγκριση του γενετικού υλικού των δύο οργανισμών 
 αξιόπιστη θα πρέπει να υπολογίσουμε την ποσότητα του γενετικού υλικού 
 είτε σε μεταφασικά κύτταρα του πειραματόζωου Α (όπου είναι 8ˑ109 ζεύγη 
 βάσεων), είτε σε μεσοφασικά κύτταρα πριν την αντιγραφή του 
 πειραματόζωου Β (όπου είναι 6ˑ108 ζεύγη βάσεων). Σε κάθε περίπτωση, η 
 σύγκριση μας οδηγεί στο συμπέρασμα πως το γενετικό υλικό του 
 πειραματοζώουΑ είναι μεγαλύτερο από αυτό του πειραματοζώου Β. Άρα, ο 
 γενετιστής με βάση αυτό το κριτήριο, θα πρέπει να συμπεράνει πως το 
 πειραματόζωο Α είναι κατά πάσα πιθανότητα πιο πολύπλοκο από το 
 πειραματόζωο Β. 

 
β. Γνωρίζουμε πως οι γαμέτες κάθε οργανισμού είναι απλοειδείς, και 
 συγκεκριμένα περιέχουν μια χρωματίδα από κάθε ζεύγος ομολόγων 
 χρωμοσωμάτων, άρα περιέχουν τη μισή ποσότητα γενετικού υλικού σε 
 σχέση με τα μεσοφασικά κύτταρα πριν την αντιγραφή.  
 Έτσι, οι γαμέτες του πειραματοζώουΑ θα περιέχουν DNA μήκους 2ˑ109 
 ζευγών βάσεων και του πειραματοζώου Β 3ˑ108 ζευγών βάσεων. 

 

Γ3.  
• Γονίδια που κωδικοποιούν τις ιστόνες και τα άλλα είδη πρωτεϊνών που 

συμμετέχουν στην αναδίπλωση του γενετικού υλικού. 
• Γονίδια που μεταγράφονται για την παραγωγή tRNA, rRNA, snRNA. 
• Γονίδια που κωδικοποιούν τις πρωτεΐνες που συνδέονται με rRNA για τον 

σχηματισμό του ριβοσώματος 
• Γονίδια που κωδικοποιούν τις πρωτεΐνες που συνδέονται με snRNA για τον 

σχηματισμό των ριβονουκλεοπρωτεϊνικών σωματιδίων. 
• Γονίδια που κωδικοποιούν ένζυμα που συμμετέχουν στις διαδικασίες της 

αντιγραφής, μεταγραφής και μετάφρασης. 
• Γονίδια που κωδικοποιούν τους μεταγραφικούς παράγοντες των παραπάνω 

γονιδίων. 
• Μιτοχονδριακά γονίδια που κωδικοποιούν πρωτεΐνες για τη λειτουργία της 

οξειδωτικής φωσφορυλίωσης.) 
 
Γ4.  Στο συγκεκριμένο είδος φυτού μπορούμε να εντοπίσουμε, σε ότι αφορά το 

χρώμα του άνθους, τρεις διαφορετικούς φαινοτύπους: λευκό, κόκκινο ή 
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 κάθε χρωμόσωμα αποτελείται από δύο αδελφές χρωματίδες, και άρα δύο 
 μόρια DNA. Οπότε, ένα μεταφασικό κύτταρο έχει διπλάσια ποσότητα 
 γενετικού υλικού από ένα μεσοφασικό κύτταρο πριν την αντιγραφή. 

  Για να είναι άρα η σύγκριση του γενετικού υλικού των δύο οργανισμών 
 αξιόπιστη θα πρέπει να υπολογίσουμε την ποσότητα του γενετικού υλικού 
 είτε σε μεταφασικά κύτταρα του πειραματόζωου Α (όπου είναι 8ˑ109 ζεύγη 
 βάσεων), είτε σε μεσοφασικά κύτταρα πριν την αντιγραφή του 
 πειραματόζωου Β (όπου είναι 6ˑ108 ζεύγη βάσεων). Σε κάθε περίπτωση, η 
 σύγκριση μας οδηγεί στο συμπέρασμα πως το γενετικό υλικό του 
 πειραματοζώουΑ είναι μεγαλύτερο από αυτό του πειραματοζώου Β. Άρα, ο 
 γενετιστής με βάση αυτό το κριτήριο, θα πρέπει να συμπεράνει πως το 
 πειραματόζωο Α είναι κατά πάσα πιθανότητα πιο πολύπλοκο από το 
 πειραματόζωο Β. 

 
β. Γνωρίζουμε πως οι γαμέτες κάθε οργανισμού είναι απλοειδείς, και 
 συγκεκριμένα περιέχουν μια χρωματίδα από κάθε ζεύγος ομολόγων 
 χρωμοσωμάτων, άρα περιέχουν τη μισή ποσότητα γενετικού υλικού σε 
 σχέση με τα μεσοφασικά κύτταρα πριν την αντιγραφή.  
 Έτσι, οι γαμέτες του πειραματοζώουΑ θα περιέχουν DNA μήκους 2ˑ109 
 ζευγών βάσεων και του πειραματοζώου Β 3ˑ108 ζευγών βάσεων. 

 

Γ3.  
• Γονίδια που κωδικοποιούν τις ιστόνες και τα άλλα είδη πρωτεϊνών που 

συμμετέχουν στην αναδίπλωση του γενετικού υλικού. 
• Γονίδια που μεταγράφονται για την παραγωγή tRNA, rRNA, snRNA. 
• Γονίδια που κωδικοποιούν τις πρωτεΐνες που συνδέονται με rRNA για τον 

σχηματισμό του ριβοσώματος 
• Γονίδια που κωδικοποιούν τις πρωτεΐνες που συνδέονται με snRNA για τον 

σχηματισμό των ριβονουκλεοπρωτεϊνικών σωματιδίων. 
• Γονίδια που κωδικοποιούν ένζυμα που συμμετέχουν στις διαδικασίες της 

αντιγραφής, μεταγραφής και μετάφρασης. 
• Γονίδια που κωδικοποιούν τους μεταγραφικούς παράγοντες των παραπάνω 

γονιδίων. 
• Μιτοχονδριακά γονίδια που κωδικοποιούν πρωτεΐνες για τη λειτουργία της 

οξειδωτικής φωσφορυλίωσης.) 
 
Γ4.  Στο συγκεκριμένο είδος φυτού μπορούμε να εντοπίσουμε, σε ότι αφορά το 

χρώμα του άνθους, τρεις διαφορετικούς φαινοτύπους: λευκό, κόκκινο ή 
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ΤΑ Η: Γ΄ ΓΕ Υ Υ Ε Υ 
ΣΑ ΑΤ Σ Σ: ΘΕΤ Ω  Σ ΥΔΩ  

ΑΘΗ Α: Β Γ Α 
 

Ημερομηνία: Σάββατο 13 ανουαρίου 2018 
Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες 

 

_____________________________________________________________________ 
 

Α Α ΤΗΣΕ Σ 
 

ΘΕ Α Α 
 
Α1 – δ, Α2 – γ, Α3– δ, Α4 – δ, Α5 –α 
 
ΘΕ Α Β 
B1. α.  Γονίδια, β. Ασυνεχή, γ.  Ώριμο mRNA, δ. Μετάφραση, ε. snRNA 
 
B2. 1 → β, 2 → γ, 3 → γ, 4 → α, 5 → α, 6 → β 
 
Β3.  
 Η τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA περιλαμβάνει όλες τις τεχνικές που 

οδηγούν σε μεταφορά του γενετικού υλικού από τον ένα οργανισμό στον άλλο. 
Τα στάδια της διαδικασίας αυτής είναι: 
• Η κατασκευή του ανασυνδυασμένου DNA. Για το σκοπό αυτό το ολικό 

DNA από έναν οργανισμό δότη απομονώνεται, κόβεται ενζυματικά με 
ειδικά ένζυμα, τις περιοριστικές ενδονουκλεάσες, και ενώνεται με ένα 
φορέα κλωνοποίησης. Ο φορέας κλωνοποίησης είναι ένα μόριο DNA, π.χ. 
πλασμίδιο ή DNA φάγων, το οποίο μπορεί να αυτοδιπλασιάζεται 
ανεξάρτητα μέσα σε ένα κύτταρο-ξενιστή όπως ένα βακτήριο. To DNA που 
δημιουργείται είναι ανασυνδυασμένο. 

• Η μεταφορά του ανασυνδυασμένου μορίου DNA σε ένα κύτταρο-ξενιστή. Η 
εισαγωγή του DNA σε βακτηριακό κύτταρο-ξενιστή ονομάζεται 
μετασχηματισμός. 
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Α4. Η αναλογία γονοτύπων στην F2 γενιά σε μια διασταύρωση διϋβριδισμού 
είναι:  
α. 1:1:2:2:4:2:2:1:1 
β. 9:3:3:1 
γ. 6:3:3:2:1:1 
δ. τίποτα από τα παραπάνω 

Μονάδες 5 
 

Α5. Ένα πρόδρομο mRNA έχει 5 εσώνια. Κατά την ωρίμανσή του συνολικά: 
α. Θα καταναλωθούν 5 μόρια νερού 
β. Θα παραχθούν 10 μόρια νερού 
γ. Θα καταναλωθούν 10 μόρια νερού 
δ. Θα παραχθούν 20 μόρια νερού 

Μονάδες 5 
 
ΘΕΜΑ Β:  
Β1. Στον παρακάτω πίνακα στην αριστερή στήλη αναφέρονται τέσσερεις 

οργανισμοί και στη δεξιά στήλη τα είδη των γενετικών υλικών που τους 
αντιστοιχούν. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό του οργανισμού και το 
γράμμα που αντιστοιχεί στο γενετικό του υλικό. 

Μονάδες 7 
 

Είδος οργανισμού Γενετικό Υλικό 

1. Απλοειδής Ευκαρυωτικός 
Οργανισμός 

Α.  48 δίκλωνα γραμμικά και 400 
δίκλωνα κυκλικά μόρια DNA 

2. Πνευμονιόκοκκος  Β.  7 δίκλωνα γραμμικά και 67 
δίκλωνα κυκλικά μόρια DNA 

3. Ιός Γ. 6 Δίκλωνα κυκλικά μόρια 
DNA  

4. Διπλοειδής Ευκαρυωτικός 
Οργανισμός Δ. Μονόκλωνο RNA 
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Β2. Πόσα περίπου γονίδια διαθέτει το βακτήριο E.coli; Να αναφέρετε τρία γονίδια 
τα οποία μεταγράφονται συνεχώς και άλλα τρία γονίδια τα οποία 
μεταγράφονται μόνο όταν το κύτταρο αναπτύσσεται σε συγκεκριμένες 
περιβαλλοντικές συνθήκες.  

Μονάδες 6 
Β3. Ο χοίρος (Sus scrofa) έχει όμοιο τρόπο φυλοκαθορισμού με τον άνθρωπο και 

στον πυρήνα του γαμέτη του περιέχονται 19 ινίδια χρωματίνης τα οποία 
αντιστοιχούν σε 2,8•109 ζεύγη βάσεων. Να βρεθεί ο αριθμός μορίων DNA, 
ινιδίων χρωματίνης, χρωμοσωμάτων, χρωματίδων, αδελφών χρωματίδων και 
συνολικών ζευγών βάσεων στον πυρήνα κυττάρων του χοίρου:  
α. που βρίσκονται στην G1 φάση του κύκλου ζωής (πριν το διπλασιασμό του 

DNA) του κυττάρου. (Μονάδες 4) 
β. που βρίσκονται στην μετάφαση της μίτωσης. (Μονάδες 4) 
γ. τα θυγατρικά της 1ης μειωτικής διαίρεσης. (Μονάδες 4) 
Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας. 

Μονάδες 12 

ΘΕΜΑ Γ:  
Στο πλασμίδιο της εικόνας 1 υπάρχει γονίδιο (Ampr) που προκαλεί ανθεκτικότητα 
στο αντιβιοτικό αμπικιλίνη και ένα γονίδιο (cps2A) το οποίο συμμετέχει στον έλεγχο 
της βιοσύνθεσης κάψας στο βακτήριο πνευμονιόκοκκο (παλιά ονομασία Diplococcus 
pneumoniae, νέα ονομασία Streptococcus pneumoniae). Τα βακτήρια με κάψα 
σχηματίζουν λείες αποικίες ενώ τα βακτήρια χωρίς κάψα σχηματίζουν αδρές αποικίες. 
Τα σημεία Ε1, Ε2, Ε3, και Ε4 είναι τα σημεία που αναγνωρίζουν αντίστοιχα οι 
περιοριστικές ενδονουκλεάσες BamHI, EcoRI, HindIII και PstI και κόβουν το 
πλασμίδιο. Στο πλασμίδιο θέλουμε να εισάγουμε συνεχές γονίδιο το οποίο φέρει 
υποκινητή που αναγνωρίζεται από τους μεταγραφικούς παράγοντες του 
πνευμονιοκόκκου και αλληλουχίες λήξης της μεταγραφής, ώστε αυτό να εκφραστεί 
στα μετασχηματισμένα βακτήρια. Ως βακτήρια ξενιστές θα χρησιμοποιήσουμε 
πνευμονιοκόκκους που τους λείπει το γονίδιο cps2A και είναι ευαίσθητα στην 
αμπικιλίνη. 
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ΤΑΞΗ: Γ΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

 
Ημερομηνία: Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2019 

Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες 
 

_____________________________________________________________________ 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΜΑ Α:  
A1. β, (Η EcoRI παράγεται από το βακτήριο E.coli και αυτό έχει μόνο κυκλικά 

μόρια DNA, το κυρίως και πλασμίδια, οπότε αυτά δεν έχουν ελεύθερα άκρα 
με υδροξύλιο ή φωσφορική ομάδα)  

Α2. δ, (όταν η ασθένεια ελέγχεται από υπολειπόμενο γονίδιο και ΟΧΙ επικρατές 
τότε φορείς λέγονται οι ετερόζυγοι που φέρουν το υπολειπόμενο γονίδιο. Δεν 
ονομάζονται φορείς, λοιπόν, οι ασθενείς ετερόζυγοι μιας επικρατούς 
ασθένειας.) 

Α3. γ, (το οπερόνιο έχει έναν υποκινητή του ρυθμιστικού γονιδίου και έναν 
υποκινητή που είναι κοινός για τα δομικά γονίδια.) 

Α4. α, (Αναλογία γονοτύπων για κάθε ιδιότητα στην F2 είναι 1:2:1, οπότε ο 
ανεξάρτητος συνδυασμός των γονοτύπων δίνει: (1:2:1)×(1:2:1)= 
1:1:2:2:4:2:2:1:1) 

Α5. α, (Κατά την ωρίμανση του mRNA, για κάθε εσώνιο που αποκόπτεται, 
υδρολύονται 2 φωσφοδιεστερικοί δεσμοί με κατανάλωση 2 μορίων νερού και 
αποκαθίσταται 1 για την σύνδεση των εξωνίων, με παραγωγή 1 μορίου νερού. 
Καθαρό αποτέλεσμα κατανάλωση 1 μορίου νερού για κάθε εσώνιο που 
απομακρύνεται. Για τα 5 εσώνια θα καταναλωθούν τελικά 5 μόρια νερού) 

 
ΘΕΜΑ Β:  
Β1. 1Β, 2Γ, 3Δ, 4Α.  
Β2.  Το βακτήριο περιέχει περισσότερα από 4000 γονίδια (σελ. 44 Σχολ. Βιβλίου). 

Μερικά γονίδια μεταγράφονται συνεχώς και κωδικοποιούν πρωτεΐνες, που 
χρειάζονται για τις βασικές λειτουργίες του κυττάρου, όπως π.χ. τα γονίδια που 
ελέγχουν τις πρωτεΐνες των ριβοσωμάτων, τα γονίδια που ελέγχουν τη σύνθεση 
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μορίων RNA (tRNA και rRNA), γονίδια που ελέγχουν ένζυμα της κυτταρικής 
αναπνοής, κ. α. 

 Άλλα γονίδια μεταγράφονται μόνο όταν το κύτταρο αναπτύσσεται σε ειδικές 
περιβαλλοντικές συνθήκες, επειδή τα προϊόντα των γονιδίων αυτών είναι 
απαραίτητα για την επιβίωση του κυττάρου στις συνθήκες αυτές, όπως π.χ. τα 
τρία δομικά γονίδια του οπερονίου της λακτόζης, που ελέγχουν τη σύνθεση 
των ενζύμων β-γαλακτοζιδάση, περμεάση και τρανσακετυλάση. Αυτά 
εκφράζονται όταν στο περιβάλλον του βακτηρίου υπάρχει μόνο λακτόζη. 

Β3.  
α. Ο γαμέτης γνωρίζουμε ότι περιέχει την μισή ποσότητα DNA σχετικά με την 

ποσότητα DNA του πυρήνα ενός σωματικού κυττάρου του ίδιου οργανισμού. 
Επίσης γνωρίζουμε ότι στην G1 φάση του κύκλου, ένα σωματικό κύτταρο 
περιέχει απλά χρωμοσώματα, τα οποία έχουν την μορφή των ινιδίων 
χρωματίνης και το κάθε χρωμόσωμα αποτελείται από ένα ινίδιο χρωματίνης, 
δηλαδή περιέχει ένα μόριο DNA και αποτελείται από μια χρωματίδα, επομένως 
δεν υπάρχουν αδελφές χρωματίδες. Άρα ο αριθμός χρωμοσωμάτων, ινιδίων 
χρωματίνης, μορίων DNA και χρωματίδων συμπίπτει στην G1 φάση και είναι 
διπλάσιος του αντιστοίχου του γαμέτη, δηλαδή 38. Ο αριθμός ζευγών βάσεων 
θα είναι διπλάσιος του αντιστοίχου στον γαμέτη, δηλαδή 5,6•109 ζεύγη 
βάσεων. 

β. Στη μετάφαση τα χρωμοσώματα είναι διπλασιασμένα και έχουν πλέον την 
υπερσυσπειρωμένη τους μορφή, οπότε δεν έχουν τη μορφή των ινιδίων 
χρωματίνης, αποτελούνται από 2 αδελφές χρωματίδες το καθένα, όπου κάθε 
μια αποτελείται από 1 μόριο DNA. Επομένως στην μετάφαση ο αριθμός 
χρωμοσωμάτων είναι 38, ο αριθμός χρωματίδων είναι 2×38=76 το ίδιο με τον 
αριθμό μορίων DNA και ο αριθμός αδελφών χρωματίδων είναι 38 ζεύγη 
αδελφών χρωματίδων. Ο αριθμός ζευγών βάσεων θα είναι διπλάσιος του 
αντιστοίχου στην G1 φάση, δηλαδή 11,2•109 ζεύγη βάσεων. 
(όχι 76 αδελφές διότι οι αδελφές χρωματίδες είναι ανά 2 αδελφές και δεν είναι 
όλες αδελφές μεταξύ τους) 

γ. Τα θυγατρικά κύτταρα της 1ης μειωτικής διαίρεσης έχουν απλοειδή αριθμό 
χρωμοσωμάτων διότι τα ομόλογα διπλασιασμένα χρωμοσώματα τοποθετούνται 
ζευγάρια στο ισημερινό πεδίο της ατράκτου κατά την μετάφαση Ι και 
αποχωρίζονται κατόπιν κατά την ανάφαση Ι. Επομένως θα έχει το καθένα 19 
χρωμοσώματα διπλασιασμένα, 38 χρωματίδες, 38 ινίδια χρωματίνης, 38 μόρια 
DNA και 19 ζεύγη αδελφών χρωματίδων. Ο αριθμός ζευγών βάσεων θα είναι 
διπλάσιος του αντιστοίχου στον γαμέτη, δηλαδή 5,6•109 ζεύγη βάσεων.  
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ΠΑ Ε Η ΟΣ Δ ΑΓΩ Σ ΟΣ Β Ο ΟΓ ΑΣ 2012 
ΤΑΞΗ  Γ Α΄ ΦΑΣΗ 
 
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθενός από τα παρακάτω θέματα και δίπλα του το γράμμα που α-
ντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

1.  Συγκρίνοντας το γενετικό υλικό ευκαρυωτικών και 
προκαρυωτικών κυττάρων, αληθεύει πως και τα 
δύο: 
Α. οργανώνονται σε ζεύγη ομολόγων χρωμοσω-

μάτων. 
Β. είναι γραμμικά χρωμοσώματα. 
Γ. βρίσκεται στον πυρήνα. 
Δ. αποτελείται από δίκλωνα μόρια DNA. 

2.  Όταν ένα μόριο δίκλωνου γραμμικού DNA βρεθεί 
μέσα σε απιονισμένο H2O, στους 95 °C, τότε: 
Α. αυτό αντιδρά με το H2O και παράγονται νέα 

προϊόντα. 
Β. μετουσιώνεται. 
Γ. αποδιατάσσεται. 
Δ. πολυμερίζεται. 

3.  Σε ένα εργαστήριο, απομόνωσαν το DNA και το 
mRNA δύο οργανισμών. Η ανάλυση των αζωτού-
χων βάσεων των μορίων αυτών έδωσε τα παρακά-
τω αποτελέσματα: 

Α. ο 1 είναι προκαρυωτικός και ο 2 ευκαρυωτι-
κός 

Β. ο 1 είναι ευκαρυωτικός και ο 2 προκαρυωτι-
κός 

Γ. οι 1 και 2 είναι προκαρυωτικοί 
Δ. οι 1 και 2 είναι ευκαρυωτικοί 

 C+G στο DNA C+G στο mRNA 

οργανισμός 1 38% 38% 

οργανισμός 2 38% 52% 

4.  Στο πείραμα Hershey-Chase, ιχνηθετημένοι ιοί μο-
λύνουν βακτηριακή καλλιέργεια η οποία αναπτύσσε-
ται σε μη ραδιενεργό θρεπτικό υλικό. Οι ιοί που θα 
δημιουργηθούν στα βακτήρια - ξενιστές θα έχουν: 
Α. ραδιενεργό DNA και μη ραδιενεργές πρωτεΐ-

νες 

Β. ραδιενεργές πρωτεΐνες και μη ραδιενεργό 
DNA 

Γ. ραδιενεργό DNA και πρωτεΐνες 

Δ. μη ραδιενεργό DNA και πρωτεΐνες 

5.  Το συνολικό γενετικό υλικό ενός παγκρεατικού κυτ-
τάρου που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή 
μιας cDNA βιβλιοθήκης σε σχέση με αυτό του κυτ-
τάρου δότη θα είναι: 

Α. ίσο 
Β. λιγότερο 
Γ. περισσότερο 
Δ. άλλοτε λιγότερο και άλλοτε περισσότερο 

6.  ια πολυνουκλεοτιδική αλυσίδα DNA: 

Α. είναι υδρόφιλη εξωτερικά και υδρόφοβη εσωτε-
ρικά 

Β. σχηματίζεται από τη συνένωση νουκλεοτιδίων 
με 3΄ - 5΄ φωσφοδιεστερικό δεσμό 

Γ. σύμφωνα με τον κανόνα συμπληρωματικότητας 
των βάσεων, περιέχει τόσα νουκλεοτίδια με αδε-
νίνη όσα με θυμίνη και τόσα νουκλεοτίδια με 
γουανίνη όσα με κυτοσίνη 

Δ. όλα τα παραπάνω 

7.  Τα ερυθρά αιμοσφαίρια ανήκουν στα έμμορφα συ-
στατικά του αίματος και:  
Α. συμμετέχουν στον ομοιοστατικό μηχανισμό 

ρύθμισης της συγκέντρωσης των αερίων (CO2 
και Ο2) στο αίμα 

Β. συμμετέχουν στην μη-ειδική άμυνα του οργανι-
σμού μας 

Γ. διαθέτουν αιμοσφαιρίνες στις οποίες προσδένε-
ται το CO2 

Δ. προσβάλονται από το πλασμώδιο όταν αυτό 
έχει μολύνει τον οργανισμό μας 

8.  Η μερική αχρωματοψία στο πράσινο και στο κόκκινο 
ακολουθεί Χ-φυλοσύνδετο υπολειπόμενο τύπο κλη-
ρονομικότητας. Είναι λογικό να ισχυριστούμε ότι  
Α. Γυναίκα με αχρωματοψία πρέπει να έχει πατέρα 

με αχρωματοψία. 
Β. Άντρας με αχρωματοψία πρέπει να έχει μητέρα 

με αχρωματοψία. 
Γ. Άντρας με αχρωματοψία πρέπει να έχει παππού 

με αχρωματοψία. 
Δ. Γυναίκα με αχρωματοψία πρέπει να έχει γιαγιά 

με αχρωματοψία. 
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9.  Τα ινίδια της χρωματίνης: 
Α. είναι ορατά στο οπτικό μικροσκόπιο κατά τη 

μετάφαση 
Β. αποτελούνται από DNA και πρωτεΐνες 
Γ. διπλασιάζονται κατά τη μετάφαση της μιτωτικής 

διαίρεσης 
Δ. αποτελούνται πάντα από δύο αδελφές χρωμα-

τίδες ενωμένες στο κεντρομερίδιο 

10.  Κατά τη διαδικασία της ωρίμανσης του πρόδρομου 
mRNA: 
Α. αποκόπτονται τα εσώνια και συνενώνονται τα 

εξώνια 
Β. αποκόπτονται όλες οι αμετάφραστες περιοχές 

και συνενώνονται οι υπόλοιπες 
Γ. τοποθετούνται οι απαραίτητες αμετάφραστες 

περιοχές στο πρόδρομο mRNA 
Δ. συμμετέχουν και ιστόνες 

11.  Δίνεται στο σχήμα τμήμα DNA που βρίσκεται σε αντιγραφή. Η αλληλουχία των βάσεων του Α κλώνου είναι 
3 ΄  G C T T G A T G G C T C A A C C A T G G A C G G T G G T T G A A T T G A C C  5 ΄  

Το πρωταρχικό τμήμα RNA που συντίθεται στη συνεχή αλυσίδα και αποτελείται από 10 νουκλεοτίδια είναι: 

 Α. CGAACUACCG  
Β. GGUCAAUUCA 
Γ. GCUUGAUGGC 
Δ. CCAGUUAAGU 

12.  Η λίστα (1) - (4) περιγράφει τα στάδια της διαδικασίας αντιγραφής του DNA σε ένα ευκαρυωτικό κύτταρο. Η σω-
στή αλληλουχία των γεγονότων έχει ως εξής: 

(1) Συμπληρωματικά νουκλεοτίδια προσδένονται σε καθεμία από τις δύο 
αλυσίδες. 

(2) Φωσφοδιεστερικοί δεσμοί σχηματίζονται μεταξύ των νουκλεοτιδίων. 
(3) Τα νεοσχηματισθέντα μόρια DNA είναι ημισυντηρητικά. 
(4) Το ξετύλιγμα της διπλής έλικας του DNA οδηγεί στο σχηματισμό δύο 

μονόκλωνων αλυσίδων. 

Α. (1), (2), (3), (4) 

Β. (1), (4), (3), (2) 

Γ. (4), (2), (1), (3) 

Δ. (4), (1), (2), (3) 

13.  Το διάγραμμα που ακολουθεί δείχνει τις θέσεις 
τριών διαφορετικών περιοριστικών ενδονουκλεα-
σών σε ένα πλασμίδιο. Στην περίπτωση που το 
πλασμίδιο επωαστεί με την περιοριστική ενδονου-
κλεάση EcoRI, ο αριθμός των κομματιών που θα 
προκύψουν θα είναι: 

14.  Ποιο από τα νουκλεοτίδια του διπλανού σχήματος 
παρουσιάζει τη σωστή διάταξη; 
 

Α. 2 

Β. 3 

Γ. 4 

Δ. 7 

Α. (1) 
Β. (2) 

Γ. (3) 
Δ. (4) 
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31.  Σε ένα ανήλικο άτομο, ετερόζυγο για τη δρεπανο-
κυτταρική αναιμία, πόσες διαφορετικού τύπου αι-
μοσφαιρίνες υπάρχουν στο ερυθροκύτταρο; 
Α. Μία 
Β. Δύο 
Γ. Τρεις 
Δ. Τέσσερις 

32.  Η οπτική νευροπάθεια Leber (LHON) οφείλεται σε 
γονίδιο που βρίσκεται στο μιτοχονδριακό DNA. Από 
τη διασταύρωση υγιούς άνδρα με ασθενή γυναίκα, 
οι αναμενόμενοι απόγονοι είναι: 
Α. αγόρια και κορίτσια ασθενή 
Β. αγόρια και κορίτσια υγιή 
Γ. αγόρια υγιή και κορίτσια ασθενή 
Δ. αγόρια ασθενή και κορίτσια υγιή 

33.  Στον άνθρωπο, η αχονδροπλασία συνιστά νόσο που ακολουθεί αυτοσωμικό επικρατή τύπο κληρονομικότητας 
και οδηγεί σε έναν τύπο νανισμού. Σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι δυνατόν να προκύψει παιδί με αχονδροπλα-
σία από γονείς με φυσιολογικό ύψος. Ο πιθανότερος λόγος για να εμφανιστεί παιδί με αχονδροπλασία είναι ότι: 
Α. οι γονείς είναι φορείς και το παιδί έχει κληρονομήσει ένα μεταλλαγμένο αλληλόμορφο από κάθε γονέα 
Β. μία μετάλλαξη έχει συμβεί σε γεννητικά κύτταρα του πατέρα ή της μητέρας 
Γ. μία μετάλλαξη έχει συμβεί σε σωματικό κύτταρο ενός από τους δύο γονείς 
Δ. μία μετάλλαξη έχει συμβεί στους ιστούς του παιδιού 

34.  Στον διπλοειδή μύκητα Sacharomyces cerevisae ένα αντίγραφο γονιδιώματος έχει μήκος 1,7 x 107 ζεύγη βάσεων 
που είναι οργανωμένα σε 16 χρωμοσώματα. Ένα κύτταρο του μύκητα στην αρχή της μεσόφασης θα περιέχει 
στον πυρήνα του: 
Α. 1,7x 107 ζεύγη βάσεων οργανωμένα σε 16 χρωμοσώματα 
Β. 1,7x 107 ζεύγη βάσεων οργανωμένα σε 32 χρωμοσώματα 
Γ. 3,4x 107 ζεύγη βάσεων οργανωμένα σε 16 χρωμοσώματα 
Δ. 3,4x 107 ζεύγη βάσεων οργανωμένα σε 32 χρωμοσώματα 

35.  Η δομή ενός παθογόνου βακτηρίου φαίνεται στο 
σχήμα που ακολουθεί.Ο τύπος του αντισώματος 
που είναι πιο αποτελεσματικός έναντι αυτού του 
βακτηριακού στελέχους είναι: 
 
 
 
 
 
 
 

36.  Το διάγραμμα που ακολουθεί παριστάνει ένα τροφι-
κό πλέγμα. Ποιοι 
οργανισμοί λειτουρ-
γούν σε αυτό μόνο 
ως καταναλωτές 
πρώτης τάξης; 
Α. P και S 
Β. Q και R 
Γ. T και U 
Δ. R και T 

37.  Η γονιδιακή έκφραση περιλαμβάνει τις διεργασίες: 
Α. Αντιγραφή, μεταγραφή και μετάφραση της γενε-

τικής πληροφορίας 
Β. Αντιγραφή και αντίστροφη μεταγραφή της γενε-

τικής πληροφορίας 
Γ. Μεταγραφή ή μεταγραφή και μετάφραση της 

γενετικής πληροφορίας 
Δ. Μόνο τη μετάφραση της γενετικής πληροφορίας 

38.  Ποια από τις παρακάτω μεταλλάξεις είναι πιθανότε-
ρο να είναι πλέον επιβλαβής για ένα ευκαρυωτικό 
κύτταρο; 
Α. Αντικατάσταση νουκλεοτιδίου σε ένα εσώνιο 
Β. Αντικατάσταση νουκλεοτιδίου σε ένα εξώνιο 
Γ. Προσθήκη ή έλλειψη νουκλεοτιδίου 
Δ. Προσθήκη ή έλλειψη τριάδας νουκλεοτιδίων 

39.  Δίνεται η αλληλουχία ενός μορίου mRNA: 
5’AAUAUUUAUGCCGUCGAGGCCCUAGAAUAU
UUAUGCCAAAUCAGGAGUAAAAUAUUUAUGUU
UCCAAGGUGAAAAAA3’ 
Το μόριο αυτό απομονώθηκε από: 
Α. προκαρυωτικό κύτταρο 
Β. ευκαρυωτικό κύτταρο 
Γ. είτε προκαρυωτικό είτε ευκαρυωτικό κύτταρο  
Δ. από ιό 

40.  Κοινή μέθοδος δημιουργίας διαγονιδιακών οργανι-
σμών σε φυτά και ζώα είναι η: 
Α. ανταλλαγή γονιδίων με διασταυρώσεις 
Β. γενετική τροποποίηση με εισαγωγή γονιδίων 

συνήθως άλλου είδους 
Γ. μικροέγχυση DNA σε ωάριά τους 
Δ. τίποτε από τα παραπάνω 
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50.  Το διοξείδιο του θείου, SO2, συμμετέχει: 
Α. στη βιοσυσσώρευση 
Β. στο φαινόμενο του θερμοκηπίου 
Γ. στην όξινη βροχή 
Δ. στη διαταραχή της στιβάδας του όζοντος 

51.  Το ανοσοβιολογικό σύστημα ενεργοποιείται : 
Α. με τη χορήγηση εμβολίου 
Β. με τη χορήγηση ορού 
Γ. με τη χορήγηση αντιβιοτικού 
Δ. μόνο στην περίπτωση που ένα μικρόβιο μολύνει 

τον ανθρώπινο οργανισμό 

52.  Ένα τροφικό πλέγμα είναι πιο αντιπροσωπευτικό από μία τροφική αλυσίδα, επειδή το τροφικό πλέγμα: 
Α. μεταφέρει την ενέργεια όλων των παραγωγών στα σαρκοφάγα ζώα 
Β. όλοι οι οργανισμοί ζουν στον ίδιο βιότοπο 
Γ. περιλαμβάνει εναλλακτικές διαδρομές ροής ενέργειας 
Δ. περιλαμβάνει περισσότερους καταναλωτές από ότι παραγωγούς 

53.  Όταν τα καφέ φίδια των δέντρων βρέθηκαν συ-
μπτωματικά στο νησί Γκουάμ, δεν αντιμετώπισαν 
φυσικούς θηρευτές. Τα φίδια αυτά αναζήτησαν και 
έφαγαν πολλά από τα αυγά των εντομοφάγων 
πουλιών. Ποιο από τα παρακάτω μπορεί να θεω-
ρηθεί ως πιο πιθανό επακόλουθο της παρουσίας 
των καφέ φιδιών  
Α. Η αύξηση του πληθυσμού των εντομοφάγων 

πουλιών. 
Β. Η αύξηση του πληθυσμού των εντόμων. 
Γ. Η αναζήτηση νέας πηγής τροφής από τα εντο-

μοφάγα πουλιά 
Δ. Η αναζήτηση νέας πηγής τροφής από τα έντο-

μα 

54.  Η μαυρισμένη περιοχή στον γυρίνο του σχήματος 
δείχνει την περιοχή που εντοπίζεται το mRNA που 
προέρχεται από τη μεταγραφή του γονιδίου «ardin». 
Η καλύτερη απάντη-
ση στο ερώτημα 
«γιατί αυτό το mRNA 
δεν συναντάται σε 
όλο το σώμα του γυ-
ρίνου» είναι: 
Α. το γονίδιο απου-

σιάζει από τα άλλα κύτταρα 
Β. μερικά κύτταρα δεν είναι ακόμα ώριμα 
Γ. το γονίδιο εκφράζεται σε ορισμένα κύτταρα και 

όχι σε όλα 
Δ. η μετάφραση πραγματοποιείται σε ορισμένα 

μόνο κύτταρα 

55.  Αν η μιτωτική διαίρεση είναι ο μοναδικός τρόπος με 
τον οποίο μπορεί να αναπαραχθεί ένα συγκεκριμέ-
νο είδος μονοκύτταρου οργανισμού, το πιο πιθανό 
είναι ότι: 
Α. δεν συμβαίνουν μεταλλάξεις σε αυτό το είδος 
Β. η ποικιλομορφία σ΄ αυτό το είδος να είναι μι-

κρότερη απ΄ ότι σε ένα άλλο το οποίο αναπα-
ράγεται αμφιγονικά 

Γ. σε μία περιοχή, ο αριθμός των ατόμων αυτού 
του είδους θα παραμένει σταθερός 

Δ. αυτό το είδος ανήκει στο ζωικό βασίλειο 

56.  Στα γαρύφαλλα, τα αλληλόμορφα που ελέγχουν το 
χρώμα του άνθους έχουν σχέση ατελούς επικράτη-
σης. Από τη διασταύρωση φυτών με κόκκινα άνθη 
με φυτά που είχαν λευκά άνθη προέκυψαν φυτά με 
ροζ άνθη. Ποια είναι η αναμενόμενη κατανομή φαι-
νοτύπων στους απογόνους από τη διασταύρωση 
μεταξύ φυτών με ροζ και φυτών με κόκκινα άνθη; 
Α. 1 κόκκινο : 1 ροζ 
Β. Όλα κόκκινα 
Γ. Όλα ροζ 
Δ. 1 κόκκινο : 1 λευκό 

57.  Στο ζωικό κύτταρο, DNA παρατηρείται στον πυρήνα και στα μιτοχόνδρια. Το μιτοχονδριακό DNA στα ανθρώπινα 
κύτταρα είναι: 
Α. Ένα μίγμα του μιτοχονδριακού DNA της μητέρας και του πατέρα. 
Β. Ένα μίγμα του πυρηνικού DNA της μητέρας και του πατέρα. 
Γ. Το ίδιο με το μιτοχονδριακό DNA του παππού από την πλευρά της μητέρας. 
Δ. Το ίδιο με το μιτοχονδριακό DNA της γιαγιάς από την πλευρά της μητέρας. 

58.  Αν σε έναν πληθυσμό, η κλωνοποίηση είναι η μόνη μέθοδος αναπαραγωγής των οργανισμών, τότε ο πληθυ-
σμός: 
Α. μπορεί να προσαρμόζεται ευκολότερα στις αλλαγές του περιβάλλοντος 
Β. έχει πολύ μικρές πιθανότητες για ποικιλομορφία 
Γ. θα συνεχίσει να εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς 
Δ. θα παρουσιάζει συχνές  μεταλλάξεις 

1. ρετινοβλάστωμα 
2. δρεπανοκυτταρική 
αναιμία 
3. σύνδρομο XXX 
4. τρισωμία 21 
5. σύνδρομο φωνή της 
γάτας 

14. Στον άνθρωπο, μερικές 
γενετικές ασθένειες που 
οφείλονται σε μεταβολές 
του γενετικού υλικού 
καταγράφονται στον 
πίνακα. Η κατάταξη των 
ασθενειών αυτών με βάση 
την έκταση της αλλαγής 
του γενετικού υλικού που 
προκαλεί η αντίστοιχη 
βλάβη είναι (με αύξουσα 
σειρά): 

                      Α.  1 – 2 – 3 – 4 – 5 

                      Β.  2 – 1 – 4 – 5 – 3 

                      Γ.  2 – 1 – 5 – 4 – 3 

                      Δ.  1 – 2 – 5 – 3 – 4 

15. Για να αυξηθεί η επιτυχία της 
μεταμόσχευσης ενός οργάνου, ο δέκτης του 
οργάνου πρέπει να λάβει ειδική 
φαρμακευτική αγωγή. Σκοπός των 
φαρμάκων αυτών είναι, στον δέκτη του 
μοσχεύματος: 

Α.  να μην επηρεαστεί η ανοσολογική 
απόκριση 

Β.  να μειωθεί η ανοσολογική απόκριση 

Γ.  να εξουδετερωθούν τα αντιγόνα 
ιστοσυμβατότητας του δέκτη 

Δ.  να εξουδετερωθούν τα αντιγόνα 
ιστοσυμβατότητας του δότη 

16. Το διάγραμμα 
δείχνει την ποσότητα 
της διαθέσιμης 
ενέργειας στα 
τροφικά επίπεδα μιας 
τροφικής αλυσίδας. 
Τα Χ στο διάγραμμα 
αντιστοιχούν στην 
ποσότητα της 
ενέργειας που: 

Α.  μετατρέπεται σε ανόργανες χημικές ενώσεις 

Β.  παραμένει αχρησιμοποίητη στους παραγωγούς 

Γ.  ανακυκλώνεται και γυρίζει στους παραγωγούς 

Δ.  χάνεται στο περιβάλλον με τη μορφή θερμότητας      

17. Το 1970, μετά από δριμύ χειμώνα, οι 
επιστήμονες συνειδητοποίησαν ότι το 80% 
των καλλιεργειών καλαμποκιών στις ΗΠΑ, 
ήταν ευάλωτα στο ψύχος.  Το πρόβλημα θα 
μπορούσε να είχε μετριαστεί αν οι αγροί για 
τα καλαμπόκια σε όλη τη χώρα είχαν: 

Α. υποβληθεί σε αμειψισπορά . 

Β. περισσότερους ανθεκτικούς 
μικροοργανισμούς στο ψύχος 

Γ. μεγαλύτερη γενετική ποικιλότητα της 
καλλιέργειας καλαμποκιού 

Δ. χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά 
διαγονιδιακές ποικιλίες καλαμποκιού 

18. Η ανεξάρτητη μεταβίβαση των γονιδίων οφείλεται στην τυχαία διάταξη: 
Α.  των ζευγών ομόλογων χρωμοσωμάτων κατά τη μετάφαση της μείωσης ΙΙ 

Β.  των αδερφών χρωματίδων κατά τη μίτωση 

Γ.  των χρωμοσωμάτων κατά τη μετάφαση της μείωσης ΙΙ 

Δ. των ζευγών ομόλογων χρωμοσωμάτων κατά τη μετάφαση της μείωσης Ι  

19. Το γεγονός ότι μερικοί ιοί χρησιμοποιούν DNA για τη μεταβίβαση των κληρονομικών ιδιοτήτων 
τους καταδείχθηκε από την ανίχνευση: 

Α.  ραδιενεργού S του βακτηριοφάγου στο βακτήριο 

Β.  ραδιενεργού P του βακτηρίου στον βακτηριοφάγο 

Γ.  ραδιενεργού P του βακτηριοφάγου στο βακτήριο 

Δ.  ραδιενεργού S του βακτηρίου στον βακτηριοφάγο 

 

 

 

20. Το παρακάτω διάγραμμα είναι μια υπόθεση των εξελικτικών σχέσεων οκτώ ειδών βατράχων (Α έως Θ) 
που ζουν σε τρεις ηπείρους.  

 
   Ποια πρόταση είναι ΣΩΣΤΗ;  

Α. Τα είδη Β και Γ εξελίσσονται από το είδος Α. 

Β. Το γένος πιθανότατα προέρχεται από την Ασία.  

Γ. Το είδος A είναι το νεότερο εξελικτικά. 

        Δ. Το είδος Η έχει περισσότερες ομοιότητες με το είδος Ε από ότι με το Γ. 

21. Το DNA των μιτοχονδρίων σε ορισμένα 
κατώτερα πρωτόζωα:  

Α.  είναι μονόκλωνο γραμμικό 

Β.  είναι δίκλωνο γραμμικό  

Γ.  δεν υπάρχει  

Δ. μονόκλωνο κυκλικό  

 

22. Κατά την αντιγραφή ενός μορίου πυρηνικού 
DNA παράγονται θυγατρικά μόρια: 

Α.  τα οποία οργανώνονται  σε αδελφές 
χρωματίδες 

Β.  τα οποία παρουσιάζουν το μεγαλύτερο 
δυνατό βαθμό συσπείρωσης 

Γ.  τα οποία έχουν παραπλήσιες γενετικές 
πληροφορίες 

Δ.  συνιστούν ομόλογα χρωμοσώματα  

23. Το γράφημα που ακολουθεί δείχνει τα επίπεδα γλυκόζης και ινσουλίνης στο αίμα ενός ανθρώπου για 
μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 
Σύμφωνα με το διάγραμμα, στον οργανισμό 
έχουμε: 

Α.  διατήρηση της ομοιόστασης 

Β.  αντίδραση αντιγόνου – 
αντισώματος 

Γ.  ασθένεια διαβήτη 

Δ.  μεταλλαγμένο γονίδιο 
προϊνσουλίνης  

24. Τα διαφορετικά είδη νουκλεοτιδίων που 
συμμετέχουν στη δομή των νουκλεϊκών οξέων είναι: 

A. 2    

B. 4 

Γ. 5 

Δ. 8                     

25. Ένα μεταφασικό χρωμόσωμα διαφέρει 
πάντα από το αντίστοιχο μεσοφασικό: 

Α. στις γενετικές θέσεις                               

Β. στην ποσότητα του DNA 

Γ. στο βαθμό συσπείρωσης                   
Δ. στη χημική σύσταση  
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Δ. στη χημική σύσταση  



5 
 

27.  Ένας γενετιστής προσδιόρισε ότι μια ανθρώπινη ασθένεια οφείλεται σε ένα υπολειπόμενο αλληλόμορφο γονίδιο. 
Το γονίδιο είναι φυλοσύνδετο. Το μεταλλαγμένο αλληλόμορφο περιέχει μία έλλειψη της θυμίνης στη θέση 25 της 
κωδικής περιοχής του γονιδίου. Παρατίθεται η αλληλουχία βάσεων της κωδικής αλυσίδας του φυσιολογικού γονι-
δίου που είναι συνεχές. Ποιες προτάσεις σχετικά με τις συνέπειες της μετάλλαξης είναι σωστές; 

DNA φυσιολογικού γονιδίου: 5’- ATG TTA CGA GGT ATC GAA CTA GTT TGA ACT CCC ATA AAA -3’ 
i. Η μεταλλαγμένη πρωτεΐνη περιέχει τρία περισσότερα αμινοξέα από την φυσιολογική πρωτεΐνη. 
ii. Η μεταλλαγμένη πρωτεΐνη περιέχει ένα λιγότερο αμινοξύ από την φυσιολογική πρωτεΐνη. 
iii. Τα αρσενικά είναι περισσότερο πιθανό να πάσχουν από την ασθένεια σε σχέση με τα θηλυκά. 

Α. i μόνο  Β. i και ii  Γ. iii μόνο  Δ. i και iii. 

28.  Στο παρακάτω διάγραμμα απεικονίζεται το 
γενεαλογικό δέντρο στο οποίο τα άτομα με 
τα μαυρισμένα τετράγωνα δεν έχουν ιδρω-
τοποιούς αδένες. Αυτή η κατάσταση θεω-
ρείται σπάνια. Ποια από τις παρακάτω 
προτάσεις είναι ορθή; 
Α. Στο άτομο Ι-1 συνέβη μετάλλαξη. 
Β. Το μεταλλαγμένο αλληλόμορφο βρί-

σκεται στο Χ χρωμόσωμα. 
Γ. Το μεταλλαγμένο αλληλόμορφο είναι 

ατελώς επικρατές. 
Δ. Το μεταλλαγμένο αλληλόμορφο βρίσκεται στο Υ χρωμόσωμα. 

29.  Ένα αυτότροφο υδάτινο οικοσύστημα ΔΕΝ περιέ-
χει: 
Α. ανακυκλώσιμη ύλη 
Β. οξυγόνο 
Γ. αποικοδομητές 
Δ. περισσότερη βιομάζα καταναλωτών απ΄ ότι 

παραγωγών 

30.  Στον άνθρωπο, η διάγνωση μιας τυχαίας δομικής 
χρωμοσωμικής ανωμαλίας τύπου αναστροφής, που 
δεν οδηγεί σε νέο φαινότυπο, μπορεί να γίνει με: 
Α. καρυότυπο 
Β. αμνιοπαρακέντηση 
Γ. βιοχημική δοκιμασία 
Δ. ανάλυση αίματος 

31.  Στο εργαστήριο, δύο καλλιέργειες διαφορετικού εί-
δους βακτηρίων εκτίθενται στο ίδιο αντιβιοτικό. Με-
τά από αρκετό χρονικό διάστημα η καλλιέργεια του 
είδους Β1 συνέχισε να ανπτύσσεται ενώ η καλλιέρ-
γεια του είδους Β2 παρουσίασε μείωση. Η διαφορε-
τική συμπεριφορά οφείλεται στο ότι το είδος Β1: 
Α. έγινε ανθεκτικό εξαιτίας της επίδρασης του α-

ντιβιοτικού 
Β. είχε στο γενετικό του υλικό γονίδιο ανθεκτικότη-

τας για το αντιβιοτικό αυτό 
Γ. αναπαράγεται ταχύτατα, πιο γρήγορα από το 

Β2 
Δ. προστατεύεται από κυτταρικό τοίχωμα 

32.  Μία πιθανή αιτία για την άνοδο της μέσης θερμο-
κρασίας τις τελευταίες δεκαετίες στην επιφάνεια της 
Γης είναι ότι: 
Α. οι αποικοδομητές μειώνονται σταδιακά 
Β. η αποψίλωση οδηγεί στην αύξηση της συγκέ-

ντρωσης του οξυγόνου στην ατμόσφαιρα 
Γ. η εκβιομηχάνιση έχει ως αποτέλεσμα την αύξη-

ση της συγκέντρωσης του διοξειδίου του άν-
θρακα στην ατμόσφαιρα 

Δ. οι καλλιέργειες εξασθενούν τη στιβάδα του όζο-
ντος 

33.  Όσο αυξάνεται το βάθος στους ωκεανούς, οι συ-
γκεντρώσεις 
Α. του Ο2 και των ΝΟ3

- αυξάνονται 
Β. του Ο2 και των ΝΟ3

- μειώνονται 
Γ. του CO2 και των ΝΟ3

- μειώνονται 
Δ. του CO2 και των ΝΟ3

- αυξάνονται 

34.  Το άλογο έχει 64 χρωμοσώματα. Στην αρχή της 
μεσόφασης ο αριθμός των μορίων DNA σε κάθε 
μυϊκό του κύτταρο θα είναι: 
Α. 64  Β. 128 
Γ. 32  Δ. 46 
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60.  Το διάγραμμα της εικόνας απεικονίζει τη 
διαδικασία παραγωγής ενός νέου φυτού 
καρότου από προϋπάρχον. Συγκρίνοντας 
κάθε κύτταρο του αρχικού φυτού με κάθε 
κύτταρο του νέου φυτού, αν δεν έχει με-
σολαβήσει μετάλλαξη θα έχουμε: 
Α. τον ίδιο αριθμό χρωμοσωμάτων και 

τα ίδια αλληλόμορφα 
Β. τον ίδιο αριθμό χρωμοσωμάτων και 

διαφορετικά αλληλόμορφα 
Γ. το μισό αριθμό χρωμοσωμάτων και τα ίδια αλληλόμορφα 
Δ. το μισό αριθμό χρωμοσωμάτων και διαφορετικά αλληλόμορφα 

61.  Το διάγραμμα αναπαριστά μία γενετική διαδικασία. Ποια από τις 
παρακάτω προτάσεις αποδίδει σωστά το αποτέλεσμα της διαδικα-
σίας αυτής; 
Α. Το βακτήριο θα καταστρέψει το ανθρώπινο γονίδιο ως άγνωστο 

γενετικό υλικό. 
Β. Το βακτήριο μπορεί να μετασχηματιστεί σε πολυκύτταρο έμ-

βρυο. 
Γ. Το ενσωματωμένο ανθρώπινο DNA θα μετατρέψει τα βλαβερά 

βακτήρια σε ακίνδυνα. 
Δ. Το ενσωματωμένο ανθρώπινο DNA μπορεί να οδηγήσει στη 

σύνθεση ανθρώπινης πρωτεΐνης. 

Δείγματα DNA συγκεντρώθηκαν από τέσσερα παιδιά. Η 
εικόνα παρουσιάζει τα αποτελέσματα της ηλεκτροφόρη-
σης των τεσσάρων δειγμάτων DNA. Αρχικά τα δείγματα 
DNA επεξεργάζονται με την ίδια περιοριστική ενδονου-
κλεάση ώστε να τεμαχιστούν σε μικρότερα τμήματα και 
τοποθετούνται σε αντίστοιχες θέσεις – «πηγαδάκια». Τα 
τμήματα 
κάθε δείγ-
ματος δι-
αχωρίζο-
νται στη 
συσκευή 
ηλεκτρο-
φόρησης 
υπό την 
επίδραση 
ηλεκτρι-
κού πεδί-
ου. 

62.  Η ζώνη Χ αναπαριστάνει: 
Α. το μεγαλύτερο σε μέγεθος τμήμα DNA το οποίο 

«έτρεξε» πιο γρήγορα 
Β. το μικρότερο τμήμα DNA το οποίο «έτρεξε» πιο 

γρήγορα 
Γ. το μεγαλύτερο τμήμα DNA το οποίο «έτρεξε» 

πιο αργά 
Δ. το μικρότερο τμήμα DNA το οποίο «έτρεξε» πιο 

αργά 

63.  Τα δύο παιδιά με τη μεγαλύτερη γενετική ομοιότητα 
είναι: 
Α. τα I και II 
Β. τα I και III 
Γ. τα II και IV 
Δ. τα III και IV 

64.  Το κωδικόνιο UGA ενός μιτοχονδριακού mRNA που 
μεταφράζεται εντός του μιτοχονδρίου αντιστοιχεί 
στο αμινοξύ trp. Για το λόγο αυτό ο γενετικός κώδι-
κας χαρακτηρίζεται: 
Α. συνεχής 
Β. μη επικαλυπτόμενος 
Γ. εκφυλισμένος  
Δ. σχεδόν καθολικός 

65.  
Σε ένα μόριο DNA ισχύει ο λόγος 1

CT
GA

. Από 

το λόγο αυτό προκύπτει το συμπέρασμα ότι το μό-
ριο είναι: 
Α. κυκλικό 
Β. γραμμικό 
Γ. μονόκλωνο 
Δ. δίκλωνο 
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32.  To παρακάτω διάγραμμα απεικονί-
ζει μερικές μεταβολές που πραγμα-
τοποιούνται σε ένα βακτηριακό 
πληθυσμό, σε υγρή καλλιέργεια, 
που πρόσφατα εκτέθηκε σε ένα 
αντιβιοτικό. Ποια πρόταση θα εξη-
γούσε καλύτερα την παρουσία των 
βακτηρίων την ημέρα 4; 
Α. Τα βακτήρια δεν επιβιώνουν παρουσία αντιβιοτικών. 
Β. Αυτός ο βακτηριακός πληθυσμός δεν επιβιώνει στο αντιβιοτικό. 
Γ. Τα βακτήρια μεταβάλλονται όταν πρέπει να επιβιώσουν μετά την επίδραση με το αντιβιοτικό. 
Δ. Υπάρχουν βακτήρια του πληθυσμού που επιβιώνουν μετά την επίδραση με το αντιβιοτικού. 

33.  Σε έναν πληθυσμό ποντικών, το 40 % των αρσενι-
κών εμφάνισαν ένα επικρατές φυλοσύνδετο χαρα-
κτηριστικό. Εφόσον οι διασταυρώσεις μεταξύ των 
ποντικών είναι τυχαίες, οι συχνότερα πραγματοποι-
ηθείσες έγιναν μεταξύ: 
Α. XΑXΑ και XαY 
Β. XΑXα και XαY 
Γ. XΑXΑ και XΑY 
Δ. XαXα και XΑY 

34.  H αλυσίδα Α ενός μορίου DNA, έχει την αλληλουχία 
5’ATTGCCGAA 3’. Το m RNA που παράγεται από 
αυτό το τμήμα DNA περιλαμβάνει τρία νουκλεοτίδια 
με ουρακίλη και δύο με αδενίνη. Ποιο από τα ακό-
λουθα είναι σωστό: 
Α. η αλυσίδα Β είναι η κωδική γι’αυτό το τμήμα m 

RNA. 
Β. η αλυσίδα Α είναι η κωδική γι’αυτό το τμήμα m 

RNA. 
Γ. η αλυσίδα Β είναι η μεταγραφόμενη. 
Δ. η αλυσίδα Α είναι η μη μεταγραφόμενη. 

35.  Εάν χρησιμοποιήσουμε ραδιενεργό S σε καλλιέρ-
γεια βακτηρίων, που θα χρησιμοποιηθεί για τον 
πολλαπλασιασμό φάγων, το ραδιενεργό S αργότε-
ρα θα ανιχνευτεί: 
Α. στο ιϊκό DNA. 
Β. στο βακτηριακό DNA. 
Γ. στο ιϊκό RNA. 
Δ. στο ιϊκό περίβλημα. 

36.  Ποιο από τα ακόλουθα κωδικοποιείται από το μι-
κρότερο τμήμα DNA, σε ένα βακτηριακό κύτταρο: 
Α. ένα t RNA μήκους 75 νουκλεοτιδίων. 
Β. ένα m RNA με 30 κωδικόνια. 
Γ. μια πολυπεπτιδική  αλυσίδα 25 αμινοξέων. 
Δ. μια πρωτεΐνη που αποτελείται από δύο όμοιες 

πολυπεπτιδικές αλυσίδες, μήκους 30 αμινοξέων 
η καθεμία. 

37.  Μια απλή αντικατάσταση βάσης στην τρίτη θέση θα 
έχει μεγαλύτερη επίπτωση στο κωδικόνιο: 
Α. GTT 
Β. ATT 
Γ. ATG 
Δ. CCC 

38.  Σε ποιο από τα ακόλουθα μόρια δεν υπάρχουν πε-
πτιδικοί δεσμοί: 
Α. Στον καταστολέα του οπερονίου της λακτόζης. 
Β. Στον επαγωγέα του οπερονίου της λακτόζης. 
Γ. Στους μεταγραφικούς παράγοντες. 
Δ. Στην RNA πολυμεράση. 

39.  Το διάγραμμα παρουσιάζει τη μονογονική αναπα-
ραγωγή ενός μύκητα. Ο απόγονος θα έχει: 

Α. γονίδια διαφορετικά από αυτά του πατρικού 
κυττάρου. 

Β. γονίδια πανομοιότυπα με αυτά του πατρικού 
κυττάρου. 

Γ. τη μισή γενετική πληροφορία του γονέα. 
Δ. οργανίδια τα οποία δεν υπάρχουν στον γονέα. 

40.  Ένας βιολόγος απομονώνει μόρια που είναι απα-
ραίτητα για την αντιγραφή του DNA. Με την προ-
σθήκη ποσότητας DNA, η αντιγραφή πραγματοποι-
είται, αλλά τα μόρια DNA που προκύπτουν αποτε-
λούνται από μία φυσιολογική αλυσίδα ζευγαρωμένη 
με πολλά τμήματα DNA μήκους μερικών εκατοντά-
δων νουκλεοτιδίων. Τι παρέλειψε μάλλον να βάλει 
στο μείγμα ο βιολόγος; 
Α. DNA πολυμεράση. 
Β. DNA δεσμάση. 
Γ. νουκλεοτίδια. 
Δ. ασυνεχή τμήματα. 
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Στην εικόνα φαίνονται τα χρωμοσώματα δύο φυσιολογι-
κών κυττάρων ενός ευκαρυωτικού οργανισμού που βρί-
σκονται στη φάση της διαίρεσης, το κύτταρο Α στην μετά-
φαση Ι της μείωσης και το κύτταρο Β στην μετάφαση της 
μίτωσης. 

71.  Μετά την 1η μειωτική διαίρεση, φυσιολογικά κάθε 
θυγατρικό κύτταρο θα περιέχει: 
Α. 4 χρωμοσώματα με 2 μόρια DNA 
B. 2 χρωμοσώματα με 2 μόρια DNA 
Γ. 4 χρωμοσώματα με 4 μόρια DNA 
Δ. 2 χρωμοσώματα με 4 μόρια DNA 
 

72.  Από το κύτταρο Α, όπως εμφανίζεται στην εικόνα, 
θα προκύψουν φυσιολογικά: 
Α. δύο γαμέτες που ο ένας θα περιέχει τα χρωμο-

σώματα 1, 3 και ο άλλος τα 2, 4 
Β. δύο γαμέτες που ο ένας θα περιέχει τα χρωμο-

σώματα 1, 4 και ο άλλος τα 2, 3  
Γ. τέσσερις γαμέτες που οι δύο μπορεί να περιέ-

χουν τα χρωμοσώματα 1, 3 και οι άλλοι δύο τα 
2, 4  

Δ. τέσσερις γαμέτες που θα περιέχει ο ένας τα 
χρωμοσώματα 1, 3 ο άλλος τα 2, 4 ο τρίτος το 
1, 4 και ο τέταρτος τα 2, 3. 

73.  Ο οργανισμός διαθέτει σε κάθε σωματικό του κύττα-
ρο που βρίσκεται στην αρχή της μεσόφασης: 
Α. 8 χρωμοσώματα με ένα ινίδιο χρωματίνης το 

καθένα 
Β. 8 χρωμοσώματα με δύο ινίδια χρωματίνης το 

καθένα 
Γ. 4 χρωμοσώματα με δύο ινίδια χρωματίνης το 

καθένα 
Δ. 4 χρωμοσώματα με ένα ινίδιο χρωματίνης το 

καθένα 

74.  Ο κάθε γεμέτης που θα προκύψει μετά το τέλος της 
μείωσης του κυττάρου Α, θα περιέχει: 
Α. 2 μόρια DNA 
Β. 4 μόρια DNA 
Γ. 8 μόρια DNA 
Δ. 16 μόρια DNA 

75.  Το κύτταρο Β όταν βρεθεί στην επόμενη φάση, α-
νάφαση, θα περιέχει: 
Α. 2 μόρια DNA 
Β. 4 μόρια DNA 
Γ. 8 μόρια DNA 
Δ. 16 μόρια DNA 

76.  Στον παραπάνω οργανισμό έγινε αποκωδικοποίηση του γονιδιώματος του και καταμετρήθηκαν 5.000 διαφορετι-
κές γενετικές θέσεις. Να χαρακτηρίσετε κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστή (Σ) ή Λάθος (Λ). 
Α. Κάθε χρωμόσωμα του κυττάρου μπορεί να έχει 5.000 γονίδια 
Β. Στα δύο μη ομόλογα χρωμοσώματα κατανέμονται εξ ίσου τα 5.000 γονίδια 
Γ. Στα δύο μη ομόλογα χρωμοσώματα κατανέμονται τα 5.000 γονίδια 
Δ. Στα τέσσερα χρωμοσώματα κατανέμονται τα 5.000 γονίδια 
Ε. Ο οργανισμός έχει 5.000 αλληλόμορφα γονίδια 
ΣΤ. Ο οργανισμός έχει 5.000 ζεύγη αλληλομόρφων γονιδίων 
Ζ. Ο οργανισμός έχει 2.500 αλληλόμορφα γονίδια 
Η. Ο οργανισμός έχει 2.500 ζεύγη αλληλομόρφων γονιδίων 

Να χαρακτηρίσετε, με (Σ) τις σωστές και με (Λ) τις λανθασμένες από τις παρακάτω προτάσεις 

77. Εξαιτίας μίας μετάλλαξης, ο γονότυπος ενός σωματικού κυττάρου σε έναν άνθρωπο μεταβλήθηκε από Αα σε αα. 
Η συγκεκριμένη μετάλλαξη θα κληροδοτηθεί σε όλα τα κύτταρα που θα προκύψουν από το κύτταρο αυτό. 

78. Ένα μόριο DNA έχει κοπεί σε μία θέση αναγνώρισης της EcoRI και έχουν ληφθεί δύο τμήματα. Άρα το μόριο εί-
ναι κυκλικό. 

79. Ρυθμιστικό στοιχείο της μεταγραφής μπορεί να είναι μία αλληλουχία νουκλεοτιδίων. 
80. Από τη διασταύρωση ετερόζυγων ατόμων μπορεί να προκύψει ίδια φαινοτυπική και γονοτυπική αναλογία. 



4 Δ
14 Α
34 Δ
57 Δ
19 Γ
22 Α
24 Δ
34 Α
35 Δ
65 Γ
71 Δ
72 Γ
73 Δ
74 Α
75 Γ
76 Λ,Λ,Σ,Λ,Λ,Σ,Λ,Λ


