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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.  Στο βιολογικό ρόλο της μίτωσης δεν περιλαμβάνεται 
α.  η επούλωση των τραυμάτων.   
β.  η γενετική ποικιλότητα.   
γ.  ο πολλαπλασιασμός των μονοκύτταρων οργανισμών .   
δ.  η αύξηση και ανάπτυξη των οργανισμών.  
                                                                                                  Μονάδες  5  

 

2.  Το αντικωδικόνιο συνδέεται με το κωδικόνιο  
α.  στη μεταγραφή.   
β.  στις θέσεις έναρξης της αντιγραφής.   
γ.  στο ριβόσωμα.   
δ.  κατά τη διαδικασία της ωρίμανσης .   
                                                                                                  Μονάδες  5  
 
3. Το  γονίδιο που κωδικοποιεί μια πρωτεΐνη που συμμετέχει στη 
φωτοσύνθεση    
α.  μπορεί να βρίσκεται μόνο στο γενετικό υλικό του χλωροπλάστη   
β.  δεν μπορεί να παράγεται από πολύσωμα.  
γ.  μπορεί να βρίσκεται στον πυρήνα του φυτικού κυττάρου.  
δ.  δεν μπορεί να περιέχει εσώνια.  
                                                                                                   Μονάδες 5  
4.  Ο λόγος Α+Τ/G+C  στη μία αλυσίδα ενός μορίου DNA είναι 
2/3 



Ο λόγος Α+Τ/G+C  στη συμπληρωματική της αλυσίδα είναι 
α.   2/3 
β.   3/2   
γ.   1  
δ.   4/3 
                                                                                                   Μονάδες 5  
 
5.  Το κύτταρο από το οποίο προέρχεται το παραπάνω μόριο DNA 
μπορεί να προέρχεται από καλλιέργεια 

α.   λείων πνευμονιόκοκκων.  
β.   ανθρώπινων σωματικών κυττάρων.  
γ.   γαμετικών κυττάρων κουνελιών που χρησιμοποιούνται σαν    
      πειραματόζωα.    
δ.   κυττάρων από τα φύλλα ενός πλατάνου.  
                                                                                                   Μονάδες 5  
Θέμα 2ο  
 

Α. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις σαν Σωστές (Σ) ή 
Λάθος (Λ). Να γράψετε τη σωστή πρόταση σε όσες χαρακτηρίσετε 
σαν λανθασμένες. 
 

1. Ένα κωδικόνιο μπορεί να κωδικοποιεί περισσότερα από ένα 
διαφορετικά αμινοξέα. 

2. Σε ένα νουκλεόσωμα περιέχονται 294 δεσοξυριβόζες. 
3. Η χημική σύσταση του γενετικού υλικού μεταβάλλεται κατά 

τη διάρκεια του κυτταρικού κύκλου. 
4. Ο πυρήνας ενός κυττάρου μπορεί να περιέχει περισσότερους 

από έναν πυρηνίσκους. 
5. Στο στρώμα ενός μιτοχονδρίου μπορεί να βρίσκονται 

ριβοσώματα.                  
                                                                                                  Μονάδες  8 
 

Β. Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: 
 
     1. Να εξηγήσετε γιατί τα νουκλεοτίδια ενός ευκαρυωτικού 

γονιδίου που κωδικοποιεί ένα μικρό πεπτίδιο,  είναι πολύ 
περισσότερα από αυτά  που αντιστοιχούν στα αμινοξέα του 
πεπτιδίου. 
                                                                                         Μονάδες  6 

 

 2.  Ποια είναι η αλληλουχία της τριπλέτας του κωδικού κλώνου 



του γονιδίου που κωδικοποιεί το αντικωδικόνιο του  t-RNA 
που μεταφέρει τη μεθειονίνη; 

                                                                                                                              

                                                                                                 Μονάδες   5 
    

     3.  Να αναφέρετε τρία ένζυμα που μπορούν να συνθέσουν 3’-5’   
           φωσφοδιεστερικό δεσμό.  

                                                                                                                           

                                                                                           Μονάδες  6 

 
Θέμα 3ο  

 
Ι.  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 στο τετράδιό σας 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 
 
 

 
ΙΙ.  Στον καρυότυπο ενός σκύλου υπάρχουν 78 χρωμοσώματα. 
     Να τοποθετήσετε στη σωστή χρονικά σειρά τα παρακάτω 
     γεγονότα που αφορούν τη μιτωτική διαίρεση σε ένα κύτταρο 
      σκύλου και να συμπληρώσετε τα κενά των προτάσεων. 
 
      Α. Σχηματισμός περιφερειακού δακτυλίου από νημάτια  
            ……………… 
      Β.  Συσπείρωση των ………………. ινιδίων χρωματίνης και 

σχηματισμός ………………... χρωμοσωμάτων. 
      Γ.  Αποχωρισμός των ………………. αδελφών χρωματίδων. 



      Δ.  Σύνδεση των νηματίων της ατράκτου που ξεκινούν από τα 
δύο …………..……… με τα κεντρομερίδια των χρωμοσωμάτων. 

      Ε.  Τοποθέτηση των χρωμοσωμάτων στο ισημερινό επίπεδο του 
κυττάρου. 
                                                                                          Μονάδες  15 

Θέμα 4ο  

 

Δίνεται το παρακάτω τμήμα βακτηριακού DNA που κωδικοποιεί τα 
πέντε (5) πρώτα αμινοξέα μιας πολυπεπτιδικής αλυσίδας. Η 
κατεύθυνση στην οποία κινείται η RNA πολυμεράση κατά τη 
μεταγραφή υποδεικνύεται από το βέλος: 
 
  …ΤΤΑΤGCCAAAAGΤCATGΤΑ… κλώνος Ι 
 
 …ΑATTACGGTTTTCΑGTACΑΤ…    κλώνος ΙΙ  

 

α. Ποια από τις δύο αλυσίδες του παραπάνω D.N.A. είναι η κωδική 
και ποια είναι η μη κωδική; (μονάδες 2)  

      Να σημειώσετε τους προσανατολισμούς  των κλώνων Ι και ΙΙ. 
(μονάδες 2) 

      Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (μονάδες 5)  
                                                                                                 Μονάδες   9 
β.    Να γράψετε την αλληλουχία του m-R.N.A. που προκύπτει από 

τη μεταγραφή του παραπάνω DNA.  
                                                                                         Μονάδες   3  

γ. Να γράψετε και να αιτιολογήσετε το αντικωδικόνιο του              t-

R.N.A. που μεταφέρει το 3
ο 

αμινοξύ της πολυπεπτιδικής 
αλυσίδας .  

                                                                                                 Μονάδες   5 
δ. Να περιγράψετε τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί για να 

προστεθεί το 4ο αμινοξύ στην πολυπεπτιδική αλυσίδα, 
αρχίζοντας αμέσως μετά την απελευθέρωση του t-R.N.A. που 
μετέφερε το 2ο αμινοξύ από το ριβόσωμα.  
                                                                                          Μονάδες   8 
 

 
 

                                                                                      
 
 

                                                                                                                                                     
 


