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ΘΕΜΑ Α  

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό κάθε μίας 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.  Στα πλασμίδια εντοπίζονται γονίδια  

      α.   ασυνεχή.  

       β.  που προσδίδουν ανθεκτικότητα σε αντιβιοτικά.  

       γ.   για πρωτεΐνες των μικρών ριβονουκλεοπρωτεϊνικών  σωματιδίων.  

      δ.   για ένζυμα που συμμετέχουν στην οξειδωτική φωσφορυλίωση.  

                                    

                                                                                                Μονάδες  5  
 

Α2.  Ένα μόριο γενετικού υλικού που περιλαμβάνει νουκλεοσώματα μπορεί να βρεθεί σε  

α.   ένα ριβόσωμα.   

β.   ένα χρωμόσωμα. 

γ.    ένα βακτηριοφάγο. 

δ.   ένα ριβονουκλεοπρωτεϊνικό σωματίδιο. 

                                                                                               Μονάδες  5 
  
Α3.  Στον κωδικό κλώνο του γονιδίου που κωδικοποιεί το t-R.N.A. που μεταφέρει τη μεθειονίνη, 

η τριπλέτα που αντιστοιχεί στο αντικωδικόνιο είναι  

α.   5΄AUG 3΄  

β.   3΄ΤAG 5΄ 

γ.   5΄AΤC 3΄ 

δ.   5΄CΑΤ 3΄ 

Μονάδες  5  
 

 

 

 

 



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Α4.  Απαραίτητο στοιχείο για τη μεταγραφή είναι 

α.   η D.N.A. πολυμεράση 

β.   το πριμόσωμα 

γ.   τα ριβονουκλεοπρωτεϊνικά σωματίδια  

δ.    η R.N.A. πολυμεράση                                                                                                                     

                                                                                                     Μονάδες   5 

Α5.  Ο χειριστής 

α.   αποτελείται από νουκλεοτίδια. 

β.   συναντάται στον πυρήνα όλων των κυττάρων. 

γ.   αποτελείται από αμινοξέα.   

δ.   είναι ρυθμιστικό στοιχείο της μετάφρασης. 

Μονάδες   5  

 

 

ΘΕΜΑ Β  

 

Β1. Με ποιο/ποιους τρόπο/τρόπους εξασφαλίζεται η πιστότητα της αντιγραφής;  

 (πιστότητα=δημιουργία πιστών αντιγράφων) 

Μονάδες   6  

 

Β2.  Να εξηγήσετε γιατί ο γενετικός κώδικας χαρακτηρίζεται σαν μη επικαλυπτόμενος  (μονάδες 

3) και σαν εκφυλισμένος (μονάδες 4).  

Μονάδες   7  

 

Β3.  Ποια βιοχημικά δεδομένα υποστήριζαν ότι το DNA είναι το γενετικό υλικό, την εποχή που 

οι Avery, Mac-Leod και McCarty επανέλαβαν in vitro τα πειράματα του Griffith;  

Μονάδες   6 

Β4.  Με ποιο/ποιους τρόπο/τρόπους η πρωτεϊνοσύνθεση γίνεται μια οικονομική διαδικασία για 

το κύτταρο; 

                                                                                                      Μονάδες  6   

 

 

 

  



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 ΘΕΜΑ Γ  

 

Γ1.  Σε ένα κύτταρο E.coli ,   το ρυθμιστικό   γονίδιο  στο οπερόνιο της λακτόζης, 

αποτελείται   από  1200 ζεύγη  βάσεων και η πρωτεΐνη που κωδικοποιείται από 

αυτό περιλαμβάνει 260 αμινοξέα.  

 

 Πόσα νουκλεοτίδια του γονιδίου δεν κωδικοποιούν αμινοξέα;   

 Ποιος είναι ο ρόλος τους;  

                                                                                              Μονάδες   5  

 

Ποιος είναι ο ρόλος της  πρωτεΐνης που κωδικοποιείται από αυτό το γονίδιο;  

                                                                                                Μονάδες  4  

 

 

Γ2.  Στον καρυότυπο ενός λύκου απεικονίζονται 40 χρωμοσώματα. Να αντιγράψετε 

στο τετράδιό σας και να συμπληρώσετε τον πίνακα:  

 

  

Αρχή 

μεσόφασης  

 

 

Τέλος 

μεσόφασης  

 

Πρόφαση  

 

Ανάφαση  

 

Μόρια DNA  

 

    

Ινίδια  

χρωματίνης  

    

 

Χρωματίδες  

 

Κεντρομερίδια  
 

    

                                                                                           

                                                                                             Μονάδες  16  
 

 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΡΧΗ 4ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 4ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΘΕΜΑ Δ  

 

Δίνεται το παρακάτω τμήμα δίκλωνου μορίου DNA, το οποίο περιέχει ένα ασυνεχές γονίδιο με 

ένα εσώνιο.  

                                                   

TACATATTCAATCACGTTCATGG ΤΤΤCATTGGATTATACC  

ATGTATAAGTTAGTGCAAGTACCΑΑΑGTAACCTAATATGG  

            

Δίνεται, επίσης, ο υποκινητής του παραπάνω γονιδίου:  

       5΄-TATAA-3΄ 

       3΄-ATATT-5΄  
 

και  η αλληλουχία του εσωνίου :     5΄ CCAU 3΄ 

 

Δ1. Να γράψετε το παραπάνω τμήμα δίκλωνου μορίου DNA, σημειώνοντας τον 

προσανατολισμό των αλυσίδων (μονάδες 3). Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας 

(μονάδες 5). 

Μονάδες  8  

 

Δ2.  Να γράψετε το m-RNA  που προκύπτει από τη μεταγραφή του παραπάνω γονιδίου, 

σημειώνοντας τον προσανατολισμό του (μονάδες 3). Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας 

(μονάδες 5).  

Μονάδες   8 
 

Δ3.  Να γράψετε το πεπτίδιο που θα προκύψει από  τη μετάφραση του mRNA.  
 

ACG: θρεονίνη   AUU: ισολευκίνη   ΑΑΑ: λυσίνη   ACU: θρεονίνη 

CCA:προλίνη   CGU: αργινίνη  CUA: λευκίνη  CAC: ιστιδίνη  CUU: λευκίνη 

GAA: γλουταμινικό οξύ    GAU: ασπαρτικό οξύ   GGU: γλυκίνη   GCA: αλανίνη 

UGU:  κυστεϊνη  UUU :  φαινυλαλανίνη  UAU: τυροσίνη   UCA : σερίνη                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                  

Μονάδες   3  

Δ4.  Nα γράψετε  την αλληλουχία του  r-RNA της μικρής υπομονάδας με την οποία 

θα συνδεθεί το m-RNA κατά την έναρξη της μετάφρασης (μονάδς 3) και την 

αλληλουχία του κωδικού κλώνου του γονιδίου που κωδικοποιεί αυτό το τμήμα 

του r-RNA (μονάδες 3).  

                                                                                              Μονάδες   6  
 

 

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 


