
ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

               
 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ  

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ :  Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ :  ΠΕΝΤΕ (5)  

 

Θέμα 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.    Οι D.N.A.  πολυμεράσες δε μπορούν να ξεκινήσουν την αντιγραφή χωρίς 

τη βοήθεια  
α.  των επιδιορθωτικών ενζύμων   
β.  του πριμοσώματος   
γ.  της D.N.A.  δεσμάσης   
δ.  του πολυσώματος  

Μονάδες  5  
                                                                                                   
Α2.    Τα φυλετικά χρωμοσώματα του ανθρώπου  

α.   δεν περιέχουν γονίδια  
β.   είναι μορφολογικά όμοια σε άντρες και γυναίκες  
γ.   καθορίζουν το φύλο του οργανισμού  
δ.   δε μεταβιβάζονται στους απογόνους  

Μονάδες  5  
                                                                                                   
Α3.    Όταν ενεργοποιείται το οπερόνιο της λακτόζης  

α.   ο καταστολέας συνδέεται στο χειριστή  
β.   ο επαγωγέας συνδέεται στον καταστολέα  
γ.   ο επαγωγέας συνδέεται στο χειριστή  
δ.   ο καταστολέας συνδέεται στο ρυθμιστικό γονίδιο  

Μονάδες  5  
                                                                                                   
 
 
 
 



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Α4.   Στο Χ χρωμόσωμα ενός αρσενικού κουνελιού υπάρχει 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  
Α5.    Η δρεπανοκυτταρική αναιμία  

α.   κληρονομείται με φυλοσύνδετο υπολειπόμενο γονίδιο  
β.   οφείλεται σε ένα από τα πολλαπλά αλληλόμορφα της β -αλυσίδας της  

αιμοσφαιρίνης  
γ.   οφείλεται σε αντικατάσταση ενός νουκλεοτιδίου στην έκτη τριπλέτα 

του γονιδίου  
δ.   μπορεί να διαγνωστεί στον καρυότυπο ενός ασθενούς ατόμου  

 
                                                                                                              Μονάδες  5  
 

Θέμα Β  
 
Β1.  Πως μπορούμε να εντοπίσουμε ένα συγκεκριμένο κομμάτι 

κλωνοποιημένου D.Ν.Α. σε μία γονιδιωματική βιβλιοθήκη;  
Μονάδες  4  

    
Β2.  Ποιες φυσιολογικές ανθρώπινες αιμοσφαιρίνες γνωρίζετε; Ποια είναι η δομή και η 

λειτουργία της καθεμιάς σε ένα φυσιολογικό άνθρωπο;  
                                                                                                   Μονάδες  6 

Β3. Να εντοπίσετε τρεις διαφορές  στη γονιδιακή ρύθμιση μεταξύ ευκαρυωτικών  και 
προκαρυωτικών οργανισμών. 

                                                                                                  Μονάδες  9 

Β4.  Με ποιο/ους τρόπο/ους εξασφαλίζεται η πιστότητα της αντιγραφής; 
                                                                                                          Μονάδες  6 

 
 
 
 
 
 
 
 



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Θέμα Γ  
 
Γ1.   Στα παρακάτω γενεαλογικά δέντρα απεικονίζεται η εμφάνιση της ίδιας  

ασθένειας σε δύο διαφορετικές οικογένειες Α και Β.  
 
     

Ι                                               Ι                                                             
            
       1         2                                       1         2 
         
 

     ΙΙ                                               ΙΙ                                                            
           
        1         2       3                             1       2     3       4 

 
    ΙΙΙ                                               ΙΙΙ  

  
                       1                                      1 
 
        Οικογένεια Α                              Οικογένεια  Β  

 
Γ1.α. Να προσδιορίσετε τον τρόπο κληρονομικότητας της ασθένειας αυτής και να 

αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 
                                                                                                   Μονάδες 6 

Γ1.β. Να γράψετε τους πιθανούς γονότυπους όλων των ατόμων που απεικονίζονται 
στα γενεαλογικά δέντρα και των δύο οικογενειών. 

                                                                                                Μονάδες 4 

Γ1.γ. Να υπολογίσετε την πιθανότητα να γεννηθεί αγόρι με την ασθένεια αυτή από 
το γάμο των ατόμων ΙΙΙ.1 της οικογένειας Α και ΙΙΙ.1 της οικογένειας Β. 

                                                                                                            Μονάδες  5  
 
Γ2.   Η αλληλουχία που ακολουθεί αποτελεί το αρχικό τμήμα του κωδικού κλώνου 

του γονιδίου που κωδικοποιεί το ένζυμο που μετατρέπει τη φαινυλαλανίνη σε 
τυροσίνη.  

 
      5΄…AAAΑTGCTCGAGΑAGACCCTATGAA…3΄  
 
      Μετά από μετάλλαξη στο τμήμα αυτό προέκυψε η εξής αλληλουχία:  
 
      5΄…AAAΑTGCTCGTGΑAGΑCCCTATGAA…3΄ 
 



ΑΡΧΗ 4ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 4ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Γ2.α. Να προσδιορίσετε το είδος της μετάλλαξης που παρατηρήθηκε. 
                                                                                               Μονάδες 5 

Γ2.β. Ποιες μπορεί να είναι οι επιπτώσεις της μετάλλαξης αυτής;  
Θεωρήστε ότι η μετάλλαξη συμβαίνει στα πρώτα στάδια της εμβρυογένεσης, σε 
κύτταρο που εκφράζει το αντίστοιχο γονίδιο και αφορά το φυσιολογικό αλληλόμορφο 
σε έναν ήδη ετερόζυγο οργανισμό. 

                                                                                                            Μονάδες 5  
 

Θέμα Δ  
 
Στο παρακάτω τμήμα D.N.A.  περιέχεται ένα γονίδιο που κωδικοποιεί ένα  
μικρό πεπτίδιο.  
 
…ΑΑΑCTTAAGAGTCGAATACCAGGTGGAGTACTTAAGAAA…  
.…ΤΤΤGAATTCTCAGC TTAT GGTCCACCTCATGAATTCTTT…  
  
Δ1.  Να προσδιορίσετε τον κωδικό και το μεταγραφόμενο κλώνο του γονιδίου 

αυτού (Μονάδες 2).  Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας (Μονάδες 3).  
                                                                                                 Μονάδες 5 

Δ2.  Να γράψετε το m-R.N.A.που προκύπτει από τη μεταγραφή του γονιδίου 
αυτού και να σημειώσετε τον προσανατολισμό του.  

                                                                                                 Μονάδες 2 

Δ3.  Το τμήμα του D.Ν.Α. εισάγεται στο πλασμίδιο που δίνεται παρακάτω.  
 

 
 
 
 
 
                           
                                 5΄GAATTC 3΄   
 

Να γράψετε το ανασυνδυασμένο πλασμίδιο που θα προκύψει.   
                                                                                                          Μονάδες  2  

 
Ποια ένζυμα είναι απαραίτητα προκειμένου να κατασκευαστεί ένα 
ανασυνδυασμένο πλασμίδιο;  

                                                                                                         Μονάδες  4  
 
 



ΑΡΧΗ 5ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 5ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

           
Δ4. Με το ανασυνδυασμένο πλασμίδιο μετασχηματίζονται βακτήρια ξενιστές που 

καλλιεργούνται στο εργαστήριο. Ποιες συνθήκες πρέπει να εξασφαλιστούν για την 
ανάπτυξη των βακτηρίων;  

                                                                                                 Μονάδες 4 

 

Δ5. Μετά το μετασχηματισμό το βακτήριο ξενιστής εκφράζει το γονίδιο αλλά το πεπτίδιο 
που παράγεται είναι διαφορετικό από αυτό που εκφράζεται στο κύτταρο από το οποίο 
προήλθε το γονίδιο. Να εξηγήσετε γιατί συμβαίνει αυτό. 

                                                                                                 Μονάδες  4 

 

Με ποιο τρόπο θα μπορούσε το βακτήριο ξενιστής να παράγει το πεπτίδιο όμοιο με αυτό 

που εκφράζεται στο κύτταρο από το οποίο προήλθε το γονίδιο;  

                                                                                                   Μονάδες 4 

                                                                       
 
 
 
                                                                     
                                                   
 
                                                  
                                                 
 
  

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 


