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Διαγώνισμα περιόδου Οκτωβρίου 

Γ΄ Λυκείου 
Μάθημα : Βιολογία Προσανατολισμού Επιστημών Υγείας 

Κυριακή 10/10/21 
 
 
Θέμα 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, η οποία συµπληρώνει σωστά την ηµιτελή πρόταση.   
 
1.  Η DNA.πολυμεράση 
α.  συνθέτει μόνο τη θυγατρική αλυσίδας του DΝΑ που αντιγράφεται 
συνεχώς.   
β.  σχηματίζει τα πρωταρχικά τμήματα.   
γ.  σχηματίζει 3’-5’φωσφοδιεστερικούς δεσμούς .   
δ.  συντίθεται στον πυρήνα των ευκαρυωτικών κυττάρων.  
                                                                                                      Μονάδες  5  

 

2.  Ποια από τις παρακάτω δομές δεν μπορεί να είναι ένα μόριο DNA 
(φυσικό ή τεχνητά κατασκευασμένο); 
 
 
 
   
 
 
 
                  α.                     β.                            γ.                            δ. 
 
                                                                                                  Μονάδες  5  
 
3. Η ενεργοποίηση του οπερονίου της λακτόζης προϋποθέτει   
α.  τη σύνδεση της λακτόζης στο χειριστή.   
β.  τη σύνδεση του επαγωγέα στον καταστολέα.  
γ. τη μεταγραφή του ρυθμιστικού γονιδίου.  
δ.  τη σύνδεση της R.Ν.Α. πολυμεράσης  στο χειριστή.  
                                                                                                   Μονάδες 5  



4. Για να δημιουργηθεί ένα μόριο αιμοσφαιρίνης Α (HbA) θα πρέπει  
α.  να μεταγραφτούν 4  διαφορετικά γονίδια. 
β.  να μεταφραστούν  4 διαφορετικά μόρια mRNA.   
γ.  να λειτουργήσουν 2 πολυσώματα.  
δ.  να χρησιμοποιηθεί μόνο ένα ριβόσωμα. 
                                                                                                   Μονάδες 5  
 
5.  Το υπόστρωμα της τρανσακετυλάσης είναι 
α.   η ινσουλίνη.  
β.   η αιμοσφαιρίνη.  
γ.   το υπεροξείδιο του υδρογόνου.    
δ.   η λακτόζη. 
                                                                                                   Μονάδες 5  
 
Θέμα 2ο  
 

Ι. Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις; 
 

1. Ποιος είναι ο βιολογικός ρόλος της μίτωσης;                     
                                                                                                        Μονάδες  6 
 

2. Να περιγράψετε τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η 
κυτταροπλασματική διαίρεση σε ένα φυτικό κύτταρο. 
 

                                                                                              Μονάδες  4 
3. Τι είναι η μετουσίωση και πως μπορεί να συμβεί; 

                                                                                                Μονάδες 5 
    
 

ΙΙ. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις σαν Σωστή ή Λάθος. 
Να διατυπώσετε τη σωστή πρόταση σε όσες χαρακτηρίσατε σαν 
λανθασμένες. 

1. Η ινσουλίνη μεταγράφεται μαζί με άλλα γονίδια με ένα κοινό 
μόριο mRΝΑ.    

2. Τα ελασμάτια συναντώνται στο εσωτερικό των μιτοχονδρίων. 
3. Οι πυρηνικοί πόροι σχηματίζονται από τη συνένωση της 

εσωτερικής και της εξωτερικής μεμβράνης του πυρηνικού 
φακέλου.  

4. Ένας οργανισμός με 20 χρωμοσώματα, μπορεί να δώσει 220 

διαφορετικούς συνδυασμούς χρωμοσωμάτων στους γαμέτες 
του. 

5. Ένα κύτταρο που δεν έχει πυρήνα είναι προκαρυωτικό. 
6. Η αιμοσφαιρίνη είναι μια πρωτεΐνη με τεταρτοταγή δομή.  

 
                                                                                                    Μονάδες    10 



    

 
 

 
Θέμα 3ο  

 
 Ι. Ένα ωάριο αγελάδας έχει 30 χρωμοσώματα.  

Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις δικαιολογώντας την 
απάντησή σας.  

1. Πόσα μόρια D.Ν.Α. έχει ένα ηπατικό κύτταρο της αγελάδας που 
βρίσκεται στην αρχή της μεσόφασης; 

2. Πόσα ινίδια χρωματίνης έχει ένα δερματικό κύτταρο της 
αγελάδας που βρίσκεται στο τέλος της μεσόφασης; 

3. Πόσες χρωματίδες έχει ένα παγκρεατικό κύτταρο της αγελάδας 
που μόλις δημιουργήθηκε μετά τη μίτωση;  

4. Πόσα χρωμοσώματα απεικονίζονται στον καρυότυπο του ζώου; 

5. Πόσα ζεύγη ομόλογων χρωμοσωμάτων υπάρχουν στο 
σπερματοζωάριο του αρσενικού ζώου; 

   

                                                                                                      Μονάδες  10 
 
 
 

ΙΙ.  To παρακάτω τμήμα ενός μορίου D.N.A. αρχίζει να αντιγράφεται με 
θέση έναρξης το σημείο που σημειώνεται με το βέλος.   

 
      5’  ΑTCΑGATCCTAAG     GTACCGAAAGTTΑCTATTAT   3’  

 

      3’  ATGTCTAGGATTC       CATGGCTTTCAAΤGATAATA   5’  
 
     Τα πρωταρχικά τμήματα έχουν μήκος 5 νουκλεοτίδια.  

Κάθε  τμήμα που σχηματίζεται κατά την ασυνεχή αντιγραφή στο 
θυγατρικό κλώνο έχει μήκος 10 νουκλεοτίδια.  
Να αντιγράψετε το τμήμα του μορίου που δίνεται και να γράψετε 
σε αυτό τα πρωταρχικά τμήματα που θα σχηματιστούν κατά την 
αντιγραφή του. Σημειώστε με βέλη την κατεύθυνση προς την 
οποία θα γίνει η επιμήκυνση  των πρωταρχικών τμημάτων στη 
συνέχεια της αντιγραφής. 
 

                                                                                              Μονάδες  15 
 
 
 

 



Θέμα 4ο  
 

Δίνεται η αλληλουχία των νουκλεοτιδίων του ενός κλώνου ενός 
γονιδίου από ένα μόριο DNA που βρίσκεται στον πυρηνίσκο ενός 
κυττάρου. Η κατεύθυνση στην οποία κινείται η RNA πολυμεράση 
κατά τη μεταγραφή υποδεικνύεται από το βέλος και με έντονη γραφή 
σημειώνεται το εσώνιο του γονιδίου.  
 
  …ΤCΤΤΑΑΑAΑΑΑAGACCTGΤΤΤGTΑΑΑΑΤGΤCGTGΤΤG…5’  
   
   

α.  Το μόριο RNA που προκύπτει, συμμετέχει στη μετάφραση.  
      Ποιο από τα παρακάτω μόρια mRNA μπορεί να μεταφραστεί με 

τη συμμετοχή του αρχικού μορίου RNA;  
      Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.  
 
      Μόριο Ι     5’ ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑUGGAGCCCAGUUUUU…. 
 
 

      Mόριο II    5’ UUUUUUUUUUAUGAACUUGGAAAAAA… 
   
                                                                                                     Μονάδες  10 
 
β.    Να γράψετε και να αιτιολογήσετε το αντικωδικόνιο του  tRNA  

       που μεταφέρει το 3
ο 

αμινοξύ της πολυπεπτιδικής αλυσίδας που θα   
       συντεθεί. 
                                                                                                       Μονάδες   5 
 
γ. Να περιγράψετε τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί για να 

προστεθεί το κατάλληλο αμινοξύ στην πολυπεπτιδική αλυσίδα, 
αρχίζοντας αμέσως μετά την απελευθέρωση από το ριβόσωμα του 
tRNA που μετέφερε τη μεθειονίνη.  
                                                                                             Μονάδες   10 
 

 
 

                                                                                      
 
 

                                                                                                                                                     
 
 
 

 
 
 
 


