
ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

 

 
 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ  

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Γ΄  ΛΥΚΕΙΟΥ   

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ :   

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ : ΤΡΕΙΣ ΩΡΕΣ (18:00 –  21:00) 

 

 

Θέμα 1 
 
Να σημειώσετε τη σωστή επιλογή:  
 
1.  Από RNA αποτελούνται  
α. οι υποκινητές.  
β. οι μεταγραφικοί παράγοντες.  
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.  Ασθένεια που μπορεί να διαγνωστεί με τη μελέτη του καρυότυπου είναι  
α. η φαινυλκετονουρία   
β. ο αλφισμός  
γ. η β-θαλασσαιμία  
δ. το σύνδρομο Down.  

                                                                                                    Μονάδες 5   
         
  



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

                                                                                           
4.  Στο Χ χρωμόσωμα ενός αρσενικού κουνελιού υ πάρχει ένα υπολειπόμενο γονίδιο, 
που δεν έχει αλληλόμορφο στο Υ. Όταν το κουνελάκι αυτό διασταυρωθεί με ένα 
θηλυκό ομόζυγο για το αντίστοιχο επικρατές γονίδιο, το υπολειπόμενο γνώρισμα θα 
εμφανιστεί  
α.   σε θηλυκά άτομα της F1 γενιάς  .  
β.    σε αρσενικά άτομα της F1  γενιάς.   
γ.   σε θηλυκά άτομα της F2 γενιάς  .    
δ.    σε αρσενικά άτομα της F2  γενιάς.   

                                                                                                    Μονάδες  5  
                                                                                                                                                                                                
5.  Ένα ινίδιο χρωματίνης  
α.  αποτελείται από DNA ή  RNΑ και ειδικές πρωτεΐνες  
β.  στη μετάφαση  σχηματίζει ένα χρωμόσωμα  
γ.  αντιγράφεται στη μεσόφαση  
δ.  είναι ευδιάκριτο στον καρυότυπο ενός ατόμου  

                                                                                                    Μονάδες  5 
 
Θέμα 2 
 
 Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:  
 
1. Τι ονομάζουμε γονίδιο; Ποια γονίδια ονομάζονται αλληλόμορφα  και ποια πολλαπλά 

αλληλόμορφα; Να δώσετε ένα παράδειγμα αλληλόμορφων και ένα παράδειγμα πολλαπλών 
αλληλόμορφων γονιδίων.  

                                                                                     Μονάδες 8   
 
2. Τι είναι τα ογκογονίδια και τα ογκοκατασταλτικά γονίδια και ποιος είναι ο ρόλος τους; 

                                                                                      Μονάδες  8  
                                                                                                            
 
3. Ποιοι είναι οι μεταλλαξιογόνοι παράγοντες και ποια είναι η δράση τους;  

                                                                                          Μονάδες 5 

 
4. Να περιγράψετε τη δράση των ριβονουκλεοπρωτεϊνικών σωματιδίων.  

                                                                                     Μονάδες 4 

 

  

 

 

 

 

 



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Θέμα 3  
 
Δίνεται τμήμα DNA το οποίο κωδικοποιεί τα οκτώ πρώτα αμινοξέα του  
πρώτου δομικού γονιδίου του οπερονίου της λακτόζης.  
 

AGCTATGACCATGATTACGGATTCACTG αλυσίδα Ι  
TCGATACTGGTACTAATGCCTAAGTGAC αλυσίδα ΙΙ  
 

Α.   Να εντοπίσετε την κωδική αλυσίδα. (μονάδα 1)  
Να σημειώσετε τον προσανατολισμό των αλυσίδων. (μονάδα 1)  
Να  αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (μονάδες 4)  

                                                                                               Μονάδες 6  
 
Β.   Να γράψετε το τμήμα του mRNA που θα προκύψει από τη μεταγραφή  του 

παραπάνω τμήματος του γονιδίου και να ορίσετε τα 5′ και 3′ άκρα  του. 
(μονάδες 2)   
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (μονάδες 3)  

Μονάδες 5  
 
Γ.   Να γράψετε το τμήμα του mRNA στο οποίο θα συνδεθεί η μικρή  ριβοσωμική 

υπομονάδα κατά την έναρξη της μετάφρασης.  
                                                                                                    Μονάδες 2  

 
 Δ.   Η φυσιολογική πρωτεΐνη, που παράγεται από την έκφραση του  πρώτου δομικού 

γονιδίου του οπερονίου της λακτόζης, αποτελείται από  1024 αμινοξέα. Μια 
γονιδιακή μετάλλαξη αντικατάστασης μιας βάσης  στο παραπάνω τμήμα DNA 
οδηγεί στην παραγωγή μιας πρωτεΐνης με  1022 αμινοξέα, δηλαδή μικρότερης 
κατά δύο αμινοξέα. Να εξηγήσετε με ποιο τρόπο μπορεί να συμβεί αυτό.  

                                                                                              Μονάδες 6  
 

Ε.   Μια γονιδιακή μετάλλαξη που συνέβη στο ρυ θμιστικό γονίδιο του  οπερονίου 
της λακτόζης οδηγεί στην παραγωγή ενός τροποποιημένου  mRNA. Το mRNA 
αυτό φέρει τέσσερις επιπλέον διαδοχικές βάσεις  μεταξύ του 3ου και 4ου 
κωδικονίου του. Να εξηγήσετε ποια θα είναι η συνέπεια στην παραγωγή των 
ενζύμων που μεταβολίζουν τη λακτόζη, όταν το βακτήριο αναπτύσσεται σε 
θρεπτικό υλικό απουσία λακτόζης και γλυκόζης.  

                                                                                           Μονάδες 6  
 
 
 
 
 
 



ΑΡΧΗ 4ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 4ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Θέμα 4  
 
Α.  Παρακάτω φαίνεται ένα μέρος μίας βιολογικής διαδικασίας, η οποία 

βρίσκεται σε εξέλιξη.  
 

CUCUUT C T  
GAGAAA C ATGCATACGAC  

 

(α) Να ονομάσετε τη διαδικασία, που βρίσκεται σε εξέλιξη  και να εντοπίσετε 
τη βάση που ενσωματώθηκε κατά παράβαση του κανόνα της 
συμπληρωματικότητας (μονάδες 2).  
Να γράψετε το τελικό δίκλωνο μόριο, το οποίο θα παραχθεί στο τέλος της 
διαδικασίας που απεικονίζει η εικόνα 1 (μονάδες 3).  
Να σημειώσετε τον προσανατολισμό των αλυσίδων του μορίου αυτού 
(μονάδα 1).  
                                                                                                     Μονάδες 6  

(β) Να ονομάσετε τα ένζυμα που είναι απαραίτητα για τη δημιουργία του 
τελικού δίκλωνου μορίου του προηγούμενου  ερωτήματος  και να 
αναφέρετε τη δράση του καθενός ενζύμου.  
                                                                                                     Μονάδες 5  

 
Β.  Σε ένα είδος εντόμου ένα γονίδιο είναι υπεύθυνο για την παραγωγή του 

ενζύμου Α, ενώ το αλληλόμορφό του δεν παράγει το ένζυμο Α. Ένα άλλο γονίδιο 
καθορίζει το χαρακτήρα ανοιχτό χρώμα σώματος, ενώ το αλληλόμορφό του 
καθορίζει το σκούρο χρώμα σώματος.  Διασταυρώνεται ένα θηλυκό έντομο που 
παράγει το ένζυμο Α και έχει ανοιχτό χρώμα σώματος με ένα αρσενικό έντομο 
που παράγει το ένζυμο Α και έχει ανοιχτό χρώμα σώματος. Από τη δ ιασταύρωση 
προκύπτουν: 600 θηλυκοί απόγονοι που παράγουν το ένζυμο Α και έχουν 
ανοιχτό χρώμα σώματος,  300 αρσενικοί απόγονοι που παράγουν το ένζυμο Α 
και έχουν σκούρο χρώμα σώματος και 300 αρσενικοί απόγονοι που παράγουν 
το ένζυμο Α και έχουν ανοιχτό χρώμα σώματος.  
Δίνονται:  
(α) Για τον τρόπο κληρονόμησης των δύο χαρακτήρων ισχύει ο 2ος νόμος του Mendel.  
(β) Για τη σύνθεση του ενζύμου Α, τα άτομα που διασταυρώθηκαν είναι ετερόζυγα.  
(γ) Το έντομο είναι διπλοειδής ευκαρυωτικός οργανισμός και το φύλο του καθορίζεται 

όπως στον άνθρωπο. 
Να γράψετε τον τρόπο με τον οποίο κληρονομείται το γονίδιο που δεν παράγει 
το ένζυμο Α (μονάδες 2). Να γράψετε τον τρόπο με τον οποίο κληρονομείται το 
γονίδιο που καθορίζει το ανοιχτό χρώμα σώματος (μονάδες 2 ).  

                                                                                                  Μονάδες 4  
Να αιτιολογήσετε τον τρόπο κληρονόμησης  των παραπάνω χαρακτήρων , 
κάνοντας την κατάλληλη διασταύρωση  ή τις κατάλληλες διασταυρώσεις .   
Δεν απαιτείται η διατύπωση των  νόμων του Mendel.  

                                                                                            Μονάδες 10     


