
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ Β΄ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1,2,4,5,6 

ΘΕΜΑ-Α 

Α1. Τα κύτταρα ενός υποθετικού οργανισμού έχουν 32 ζεύγη γονιδίων. Ένα κύτταρο 

του οργανισμού αυτού στη μετάφαση έχει: 

α. 32 ζεύγη γονιδίων 

β. 64 ζεύγη γονιδίων 

γ. 64 μοναδικά γονίδια  

δ. 32 μοναδικά γονίδια   

                                                                                             Μονάδες 5                                                             

Α2. Φυλοσύνδετα γονίδια υπάρχουν μόνο: 

α. στα θηλυκά άτομα 

β. στους ομόλογες βραχίονες των φυλετικών χρωμοσωμάτων 

γ. στο φυλετικό χρωμόσωμα που είναι κοινό και στα δυο φύλα 

δ. στο 22ο  ζεύγος των ομόλογων χρωμοσωμάτων 

                                                                                             Μονάδες 5 

Α3. Κάθε τριπλέτα του γενετικού κώδικα 

α. αντιστοιχεί σε μια και μοναδική τριπλέτα σε όλο το μήκος του mRNA 

β. είναι εκφυλισμένη και κωδικοποιεί περισσότερα από ένα αμινοξέα 

γ. κωδικοποιεί ένα και μόνο αμινοξύ 

δ. κωδικοποιεί από 1-6 αμινοξέα 

                                                                                             Μονάδες 5 

Α4. Ο χλωροπλάστης είναι σε θέση να συνθέτει 

α. πρωτεινικά μόρια και κυρίως ένζυμα 

β. γλυκογόνο για παραγωγή ενέργειας 

γ. κεντροσωμάτια 

δ. χοληστερόλη 

                                                                                             Μονάδες 5 

Α5. Κατά τη μεταγραφή γονιδίου Χ , τοποθετήθηκε λάθος νουκλεοτίδιο σε κάποια 

θέση του συντιθέμενου mRNA . Η συγκεκριμένη αλλαγή δεν θα έχει αρνητική 

επίδραση στο κύτταρο γιατί 

α. η αλλαγή έγινε στην αμετάφραστη περιοχή 

β. ήταν ουδέτερη μετάλλαξη 

γ. δεν θα είναι κάθε προϊόν του γονιδίου Χ μη λειτουργικό 

δ. όλα τα παραπάνω 

                                                                                           Μονάδες 5 

 

ΘΕΜΑ-Β 

Β1. Να χαρακτηρίσετε με (Σ) τις σωστές και με (Λ) τις λανθασμένες από τις 

παρακάτω προτάσεις 

1. Εξαιτίας μιας 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. 



2. Ένα μόριο DNAέχει κοπεί σε μια θέση αναγνώρισης της EcoRI  και έχουν ληφθεί 

δυο τμήματα . Άρα το μόριο είναι κυκλικό. 

3. Ρυθμιστικό στοιχείο της μεταγραφής μπορεί να είναι μια αλληλουχία 

νουκλεοτιδίων. 

4. Από τη διασταύρωση ετερόζυγων ατόμων μπορεί να προκύψει ίδια φαινοτυπική 

και γονοτυπική αναλογία. 

5 Μόνο υπολειπόμενα θνησιγόνα γονίδια μπορούν να κληρονομηθούν στους 

απογόνους. 

                                                                                                    Μονάδες 10 

Β2. Το μήκος ενός ανθρώπινου γονιδίου που είναι υπεύθυνο για την παραγωγή ενός 

πεπτιδίου (Α), βρέθηκε ότι αποτελείται από 100.000 ζεύγη βάσεων και ότι περιέχει 

δύο εσώνια μήκους 44.000 και 55.000 ζευγών βάσεων το κάθε ένα. Το πεπτίδιο Α 

μετά τη μετάφραση (πρωτοταγής δομή) βρέθηκε ότι έχει 199 αμινοξέα, όμως μέσα 

στην πρωτεΐνη (Μ) στη σύνθεση της οποίας συμμετέχει βρέθηκε ότι αποτελείται από 

180 αμινοξέα. 

Να επιλέξετε τις σωστές απαντήσεις 

 1. Το μήκος του πρόδρομου m RNA είναι 

 Α. 1.000 βάσεις  

Β. 100.000 βάσεις  

Γ. 10.000 βάσεις 

 Δ. 99.000 βάσεις  

2. Κατά την τροποποίηση του πεπτιδίου (Α) για να γίνει βιολογικά λειτουργικό 

απομακρύνθηκαν  

Α. 20 αμινοξέα  

Β. 10 αμινοξέα 

 Γ. 19 αμινοξέα  

Δ. κανένα αμινοξύ  

3. Τα κωδικόνια του ώριμου mRNA είναι 

 Α. 180  

Β. 1.000  

Γ. 200  

Δ. 199  

4. Οι 5’ και 3΄αμετάφραστες περιοχές έχουν μήκος 

 Α. 400 βάσεις 

 Β. 800 βάσεις 

 Γ. 199 βάσεις  

Δ. 403 βάσεις 

                                                                                          Μονάδες 8 

 

 

 

 

 

 



Β3. Στην εικόνα παρουσιάζεται μια διχάλα αντιγραφής του DNA. Να μεταφέρετε στο 

τετράδιό σας τους όρους του πίνακα και δίπλα σε κάθε όρο να γράψετε τον αριθμό 

του στοιχείου που αντιστοιχεί: 

                                                                             

                                                                               

                              
 DNA πολυμεράση                     

πριμόσωμα                                                   

πρωταρχικά τμήματα.  

 DNA ελικάση.  

 ασυνεχές τμήμα  

συνεχές τμήμα 

 DNA δεσμάση 

 

Μονάδες 7 

 

ΘΕΜΑ-Γ 

Γ1. Τα παρακάτω γενεαλογικά δένδρα δείχνουν την κληρονόμηση δυο ασθενειών σε 

μια οικογένεια. Το 1ο γενεαλογικό δένδρο αναφέρεται στην μερική αχρωματοψία στο 

πράσινο και κόκκινο και το 2ο στον αλφισμό. 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Να βρείτε: 

α. τους γονότυπους όλων των ατόμων                                    Μονάδες 7 

β. να υπολογίσετε την πιθανότητα να προκύψει αγόρι ασθενές και για τις δυο 

ασθένειες από την διασταύρωση του ΙΙ2 με το ΙΙ3. 

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας κάνοντας τις κατάλληλες διασταυρώσεις.  

                                                                                                  Μονάδες 8 

Γ2. Το παρακάτω γενεαλογικό δένδρο δείχνει τον τρόπο κληρονόμησης της 

αιμορροφιλίας Α σε μια οικογένεια: 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Να βρείτε του γονότυπους όλων των ατόμων και να αιτιολογήσετε την άποψή σας.  

                                                                                                    Μονάδες 10 

 

ΘΕΜΑ-Δ 

Δ1. Η ακόλουθη αλληλουχία βάσεων αποτελεί τμήμα βακτηριακού mRNA το οποίο 

μεταφράζεται πλήρως για τη σύνδεση αμινοξέων σε πρωτεϊνη.  

           

                                 3΄…..AUGCGUUAGUUAAUU….5  ́

α. Να εξηγήσετε τα χαρακτηριστικά του γενετικού κώδικα σύμφωνα με τα οποία 

αυτή η αλληλουχία βάσεων του mRNA καθορίζει την αλληλουχία των αμινοξέων 

στην πρωτεϊνη και να γράψετε την αλληλουχία των αμινοξέων που προκύπτει από 

την μετάφρασή της. 

                                                                                                   Μονάδες 9 

β. Στο αντίστοιχο τμήμα της κωδικής αλυσίδας του γονιδίου συνέβη μετάλλαξη 

αντικατάστασης της κυτοσίνης από θυμίνη. Το mRNAπου παράγεται από το 

μεταλλαγμένο γονίδιο μεταφέρεται σε εκχύλισμα φυτικών κυττάρων , όπου 



συντίθεται πρωτεϊνη όμοια με την αρχική. Να εξηγήσετε σε ποια χαρακτηριστικά του 

γενετικού κώδικα οφείλεται αυτό.                                              Μονάδες 8 

Δ2 α. Σε τμήμα DNA το οποίο αποτελεί τμήμα μεταφραζόμενης περιοχής γονιδίου 

συμβαίνει η παρακάτω αλλαγή: 

                       Αρχικά                                                     τελικά 

TACACACAAACGGGG                                TACACACAAACGGGT 

 Είναι δυνατό η αλλαγή αυτή να ΜΗΝ προκαλέσει αλλαγές στη λειτουργικότητα του 

μορίου που θα παραχθεί από την παραπάνω τροποποιημένη γενετική πληροφορία;  

β. Να αναφέρετε δύο λόγους υποστηρίζοντας την άποψη ότι ο λόγος των βάσεων 

Α+T/G+C  δεν ταυτίζεται σε όλα τα άτομα ενός είδους οργανισμών.  

 γ. Μια συμμαθήτρια σας υποστήριξε πως είναι λάθος η άποψη ότι κάθε γονίδιο έχει 

το δικό του υποκινητή.  

Ένας συμμαθητής σας υποστήριξε και αιτιολόγησε την ίδια άποψη, διατυπώνοντας: 

Τα γονίδια που μεταγράφονται σε t RNA, r RNA, sn RNA δεν έχουν υποκινητή. 

Συμφωνείτε με την άποψη της συμμαθήτρια σας και την αιτιολόγηση της από τον 

συμμαθητή σας; 

 δ. Με ποιόν τρόπο μπορούμε να αντιγράψουμε επιλεκτικά πολλές φορές τμήμα 

μορίου DNA; 

                                                                                              Μονάδες 8 

 

Good Luck! 

 

 

 

 


