
 

 

 

 
 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ προετοιμασία 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: 4 

 

ΘΕΜΑ Α  

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς 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.   Ο υποκινητής είναι   

α. αλληλουχία λήξης της μεταγραφής   

β. ειδική περιοχή πρόσδεσης της RNA πολυμεράσης στο DNA   

γ. τμήμα εσωνίου ενός γονιδίου   

δ. ρυθμιστικό γονίδιο.  

Μονάδες  5  

Α2.   Το μικρό πυρηνικό snRNA    

α. μεταφέρει αμινοξέα στα ριβοσώματα   

β. μεταφέρει τη γενετική πληροφορία από το DNA    

γ. συμμετέχει στην ωρίμανση του πρόδρομου mRNA    

δ. είναι δομικό συστατικό των ριβοσωμάτων.  

Μονάδες  5  

Α3.  Οι γενετικές πληροφορίες που καθορίζουν τα χαρακτηριστικά ενός οργανισμού 

οργανώνονται σε λειτουργικές μονάδες που λέγο νται    

α. εσώνια     

β. πολυσώματα   

γ. πριμοσώματα   

δ. γονίδια.  

Μονάδες  5  

 

 



 

 

 

A4.   Η DNA ελικάση    

α.  συντίθεται και δρα στον πυρήνα   

β.  συντίθεται και δρα στο κυτταρόπλασμα   

γ. συντίθεται στον πυρήνα και δρα στο κυτταρόπλασμα   

δ.  συντίθεται στο κυτταρόπλασμα και δρα στον πυρήνα.  

Μονάδες  5  

A5.   Οι περιοχές του DNA που μεταφράζονται σε αμινοξέα ονομάζονται     

α. εσώνια    

β. εξώνια   

γ. υποκινητές   

δ. 5΄ αμετάφραστες περιοχές  

Μονάδες  5  

 

ΘΕΜΑ Β  

Β1.   Γιατί ο μηχανισμός αντιγρα φής του DNA χαρακτηρίζεται ως ημισυντηρητικός;                  

Μονάδες  6  

 

Β2.   Πόσα είδη RNA παράγονται σε ένα βακτήριο και ποιος είναι  ο ρόλος του καθενός;      

Μονάδες 7  

 

Β3.   Να χαρακτηρισετε ως Σωστή  (Σ)  Η΄ Λανθασμένη  (Λ)  καθεμία από τις ακόλουθες 

προτάσεις  

1.   Ένα γραμμικο μοριο DNA αντιγράφεται πιο γρήγορα σε σχεση με ένα κυκλικό ίσου 

μηκους  

2.   Όλα τα γονίδια διαθέτουν κωδικόνια έναρξης και λήξης της μετάφρασης  

3.   Τα εσώνια είναι αλληλουχίες βάσεων βακτηριακών γονιδιών που μεταγράφονται 

στο mRNA  

4.   Η RNA πολυμεράση δεν διαθέτει επιδιορθωτική δράση  

5.   Η ωρίμανση του πρόδρομου mRNA είναι μία διαδικασία που πραγματοποιείται 

στον πυρήνα με τη συμμετοχή πρωτεϊνών και rRNA. 

6.   Σε ένα βακτήριο μπορεί να παρατηρηθεί ένα μόριο mRNA που να έχει στο ένα του 

άκρο συνδεδεμένο ένα ριβόσωμα και στο άλλο του ένα μόριο RNA πολυμεράσης.                                                      

Μονάδες 12  



 

 

 

ΘΕΜΑ Γ  

Γ1.   Έχετε στη διάθεσή σας τα δύο μόρια DNA της Εικόνας 1, όλα τα είδη 

δεοξυριβονουκλεοτιδίων στην κατάλληλη ποσότητα και DNA πολυμεράση. Σε 

ποιο/ποια από τα μόρια της Εικόνας 1 θα γίνει σύνθεση DNA και σε ποιο/ποια δεν θα 

γίνει;  (μονάδες 2)  

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (μονάδες 4)                                                                                                                                     

 

Μονάδες  6  

Γ2.   Ποια είναι τα ρυθμιστικά στοιχεία της μεταγραφής και ποιος είναι ο ρόλος τους;         

Μονάδες 6  

 

Γ3.   Να αναφέρετε τρείς διαφορές της DNA πολυμεράσης από την RNA πολυμεράση.  Σε  

ποια κυτταρικά διαμερίσματα ενό ς ευκαρυωτικού κυττάρου μπορεί να εντοπιστεί RNA 

πολυμεράση;     

Μονάδες 10 ( 6+4)  

 

Γ4.   Να δώσετε τον ορισμό του εσωνίου.                                                 

Μονάδες 3  

 

ΘΕΜΑ Δ  

Δίνεται η παρακάτω διχάλα αντιγραφής και η θέση ενός γονιδίου. Με δεδομένο ότι η κωδική αλυσίδα του 

γονιδίου αντιγράφεται με ασυνεχή τρόπο να βρείτε: 

α)  Ποια είναι αυτή και επίσης να δείξετε με ένα 

κουτάκι τη θέση του υποκινητή του γονιδίου 

αιτιολογώντας κάθε απάντησή σας.                                        

Μονάδες 8 

 

β)  Αν είναι γνωστό ότι μεταξύ των αλυσίδων του 

γονιδίου αναπτύσσονται 4500 δεσμοί 
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υδρογόνου ενώ το mRNA που προκύπτει από τη μεταγραφή του έχει μήκος 2000 βάσεις και περιέχει 

10% κυτοσίνες, να υπολογίσετε τον αριθμό των κυτοσινών στη μη κωδική αλυσίδα.                                                              

Μονάδες 6 

 

γ)  Παρατηρήθηκε ότι το mRNA που προσδένεται στο ριβόσωμα για να μεταφραστεί έχει μήκος 1700 

βάσεις. Πως ερμηνευεται η συγκεκριμένη διαφορά; Το συγκεκριμένο γονίδιο προέρχεται από 

ευκαρυωτικό  ή προκαρυωτικό οργανισμό;  Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας.                                         

Μονάδες 5 

 

δ)  Αν την παραπάνω διχάλα έχουν σχηματιστεί 4 πρωταρχικά τμήματα μήκους 8 βάσεων το καθένα, να 

υπολογίσετε τον αριθμό των φωσφοδιεστερικών δεσμών που κατασκεύασε το πριμώσωμα και θα 

κατασκευασεί η DNA δεσμάση στη συγκεκριμένη θηλιά αντιγραφής.                                            

Μονάδες  6                     

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!!  


