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Θέμα 1. 
 

 Να σημειώσετε τη σωστή επιλογή:  
 

1.  Από RNA αποτελούνται  

α. οι ελικάσες. 

β. οι αντίστροφη μεταγραφάση.  

γ. τα πρωταρχικά τμήματα.  

δ. οι RNA πολυμεράσες.  

                                                                                                  Μονάδες 5  

 

2. Η ποσότητα του DNA  

α. είναι ίδια σε όλους τους απλοειδείς οργανισμούς.  

β. είναι σταθερή σε όλους τους διπλοειδείς οργανισμούς.  

γ. μεταβάλλεται στα κύτταρα των διαφόρων ιστών ενός οργανισμού.  

δ. διαφέρει στα κύτταρα των οργανισμών που ανήκουν σε διαφορετικά 

είδη.  

                                                                                                     Μονάδες 5  

 

3.  Η διπλή έλικα του DNA  

α. έχει μεταβαλλόμενο σκελετό  

β. έχει υδρόφιλο σκελετό  

γ. έχει πεπτιδικούς δεσμούς  

δ. είναι αριστερόστροφη  

                                                                                                    Μονάδες 5 

 

4. Τα πρωταρχικά τμήματα RNA συντίθενται από  

α. το πριμόσωμα  

β. το νουκλεόσωμα  

γ. την DΝΑ ελικάση  

δ. την DΝΑ δεσμάση  

                                                                                                  Μονάδες 5  

 

 

 

 

                                                                                                   



 

 

5.  Τα πλασμίδια είναι  

α. κυκλικά δίκλωνα μόρια RNA  

β. γραμμικά μόρια DNA  

γ. μονόκλωνα μόρια DNA  

δ. κυκλικά δίκλωνα μόρια DNA. 

                                                                                                    Μονάδες  5 

 

Θέμα 2 
 

 Να απαντήσετε στις ερωτήσεις: 

 

Α. Να περιγράψετε το πείραμα των Ηersey και Chase. Σε ποιο 

συμπέρασμα κατέληξαν; 

                                                                                               Μονάδες 7 
 

Β. Ποιες διαφορές παρατηρούνται μεταξύ 
 

a.  ενός μορίου DNA που προέρχεται από τον πυρήνα ενός σωματικού 

κυττάρου μιας αλεπούς και ενός μορίου DNA που βρίσκεται στο κύτταρο 

της E.coli;  

                                                                                             Μονάδες  6 
 

b. ενός μορίου DNA που προέρχεται από τον πυρήνα ενός σωματικού 

κυττάρου ενός σκίουρου και ενός μορίου DNA που απομονώνεται από 

έναν ιό;  

                                                                                             Μονάδες  6 
 

Γ. Πως ελαχιστοποιούνται τα λάθη που συμβαίνουν κατά την αντιγραφή 

του DNA στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς; 

                                                                                                  Μονάδες 6 

 

Θέμα 3 

                                                                                                                  

Α.  Να τοποθετήσετε στη σωστή σειρά τα παρακάτω βήματα τα οποία 

οδηγούν στην κατασκευή καρυότυπου, γράφοντας μόνο τους αριθμούς 

  

1.  Τα κύτταρα επωάζονται σε υποτονικό διάλυμα.  

2.  Αναστέλλεται ο κυτταρικός κύκλος στο στάδιο της μετάφασης.  

3.  Τα χρωμοσώματα παρατηρούνται στο μικροσκόπιο.  

4.  Γίνεται επαγωγή κυτταρικών διαιρέσεων με ουσίες που έχουν 

μιτογόνο δράση.  

5.  Τα χρωμοσώματα ταξινομούνται σε ζεύγη κατά ελαττούμενο 

μέγεθος. 

6.  Τα χρωμοσώματα απλώνονται σε αντικειμενοφόρο πλάκα και 

χρωματίζονται με ειδικές χρωστικές ουσίες. 

                                                                                                  Μονάδες 6 

 



 

 

 

 Β. Ποια είναι η μορφή των μεταφασικών χρωμοσωμάτων ενός κυττάρου 

(μονάδες 4) σε τι διαφέρουν μεταξύ τους (μονάδες 4) και με ποια κριτήρια 

ταξινομούνται κατά τη δημιουργία καρυότυπου; (μονάδες 6)    

                 

                                                                                             Μονάδες  14 

 

 Γ. Να αναφέρετε ονομαστικά τα ένζυμα ή τα σύμπλοκα ενζύμων τα οποία 

καταλύουν τις παρακάτω διαδικασίες: 

 

α. Επιμήκυνση πρωταρχικού τμήματος κατά την αντιγραφή.  

β. Σύνθεση πρωταρχικών τμημάτων.  

γ. Σύνδεση των κομματιών της ασυνεχούς αλυσίδας μεταξύ τους κατά την 

αντιγραφή.  

δ. Ξετύλιγμα της διπλής έλικας του DNA κατά την αντιγραφή.  

ε. Σύνδεση ριβονουκλεοτιδίων κατά τη μεταγραφή. 

                                                                                              Μονάδες 5  

    

 

Θέμα 4.  
 

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

 
      5’  ΑTCΑGATCCTAAGGTAC CGAAAGTTCTATTAT 3’  

 

      3’  ATGTCTAGGATTCCATG  GCTTTCAAGATAATA  5’  
 
     Τα πρωταρχικά τμήματα έχουν μήκος 5 νουκλεοτίδια.  

Κάθε  τμήμα που σχηματίζεται κατά την ασυνεχή αντιγραφή στο 
θυγατρικό κλώνο έχει μήκος 15 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 
 
 
 
 
 

 



 

 

2. Οι επιστήμονες ανακάλυψαν δύο νέους μικροοργανισμούς οι 
οποίοι παρουσιάζουν πολλά κοινά μορφολογικά 
χαρακτηριστικά. Οι αναλύσεις που έγιναν σε μόρια του 
γενετικού υλικού των μικροβίων αυτών έδωσαν τα παρακάτω 
αποτελέσματα: 

Μικρόβιο 1 
Μήκος D.Ν.Α. 2000 ζεύγη βάσεων με 500 βάσεις G. 
Mικρόβιο 2 
Μήκος D.Ν.Α. 3000 ζεύγη βάσεων με 1200 βάσεις Τ. 
 

Μπορούμε να διαπιστώσουμε αν οι δύο μικροοργανισμοί 
ανήκουν στο ίδιο ή σε διαφορετικό είδος; 

                                                                                                Μονάδες  10 
 
 
 

 

                                                                     

                                                   

 

                                                  

                                                 

 

 

                                                    Καλή Επιτυχία ! 

 
 

 

 


