
 

 

Διαγώνισμα περιόδου Οκτωβρίου 2021 

Β΄ Λυκείου 

Μάθημα: Βιολογία Προσανατολισμού Επιστημών Υγείας 

 

ΘΕΜΑ Α 

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό κάθε μίας 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. Ένα πλασμίδιο με  20000 ζεύγη βάσεων 

          α.  περιέχει περισσότερα νουκλεοτίδια με Α από ότι με G. 

          β.  προέρχεται από ένα φυτικό κύτταρο. 

          γ.  έχει 20000 φωσφοδιεστερικούς δεσμούς στον ένα κλώνο του. 

          δ.  μπορεί να έχει 20000 δεσμούς υδρογόνου. 

                                    
                                                                                                Μονάδες  5  

 

Α2. Ένα μόριο γενετικού υλικού που είναι δίκλωνο γραμμικό DNA  μπορεί 

να βρεθεί σε   

α.  ένα  μιτοχόνδριο.   

β.  ένα χλωροπλάστη. 

γ.   ένα βακτηριοφάγο. 

δ.  ένα βακτήριο. 

                                                                                                        Μονάδες  5 
  
Α3. Το γενετικό υλικό ενός πνευμονιόκοκκου περιλαμβάνει  

α.  μόνο κυκλικά μόρια DNA. 

β.  μόνο γραμμικά μόρια  DNA. 

γ.  κυκλικά μόρια DNA και RNA. 

δ.  γραμμικά και κυκλικά μόρια DNA. 

Μονάδες  5  
 

Α4.  Δύο μόρια DNA που προέρχονται από  οργανισμούς του ίδιου είδους 

είναι απαραίτητο να έχουν 

α.  το ίδιο μήκος. 

β.  τον ίδιο βαθμό συσπείρωσης. 

γ.  Α=G.  

δ.  τον ίδιο αριθμό Α και τον ίδιο αριθμό G .                                                                                                                    

                                                                                                       Μονάδες   5 

 

 



 

 

Α5.  Το ίδιο μιτοχονδριακό DNA έχουν 

α.  ένας πατέρας και ο γιος του.  

β.  ένας πατέρας, ο γιος και η κόρη του. 

γ.   δύο αγόρια πρώτα ξαδέρφια, παιδιά δύο γυναικών που είναι αδερφές. 

δ.  ένα κορίτσι και ένα αγόρι πρώτα ξαδέρφια,  που η μητέρα του κοριτσιού 

και ο πατέρας του αγοριού είναι αδέρφια. 

Μονάδες   5  

 

 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Τι είναι ο πυρηνίσκος και ποιος είναι ο ρόλος του; 

Μονάδες   5 

Β2. Να βρείτε δύο διαφορές στη μίτωση μεταξύ ζωικών και φυτικών 

κυττάρων. 

Μονάδες   6  

Β3. Ποια βιοχημικά δεδομένα υποστήριζαν ότι το DNA είναι το γενετικό 

υλικό την εποχή που οι Avery, McLeod και McCarty έκαναν τα πειράματά 

τους; 

Μονάδες   6 

Β4. Να περιγράψετε με ποιο τρόπο συνδέονται τα νουκλεοτίδια μεταξύ τους 

προκειμένου να σχηματίσουν ένα δίκλωνο μόριο DNA;  
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ΘΕΜΑ Γ 

Γ1.  Να σημειώσετε τις ενδείξεις  του σχήματος:  

                                      Α 

 

                       Γ                                                                       Β 

                     

                                                                                                        Δ 

 

 

  

          Ε                                                                                   

                                                                                                 

                                                                                       Μονάδες  10 

Γ2.  Να περιγράψετε τη δομή  Δ. 

                                                                                                                                                 Μονάδες  5 

Γ3.  Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή  (Σ) και ποια λάθος  

(Λ); Να γράψετε τη σωστή  πρόταση για όσες χαρακτηρίσετε σαν λάθος. 

a.  Τα βακτήρια διαθέτουν δίκλωνο κυκλικό DNA σαν γενετικό υλικό. 
 

b.  Ο όρος in vivo χρησιμοποιείται για τις διαδικασίες ιχνηθέτησης σε 

ζωντανούς μόνο οργανισμούς. 
 

c.  Ένα κύτταρο που έχει 18 ινίδια χρωματίνης στο τέλος της μεσόφασης 

είναι απλοειδικό . 
 

d.  Τα θυλακοειδή των grana βρίσκονται στη μήτρα ενός μιτοχονδρίου. 

 

e. Ο πυρηνικός φάκελος είναι μια απλή μεμβράνη που φέρει στην επιφάνειά 

της τους πυρηνικούς πόρους. 
 

f. Στο πείραμα των Ηersey και Chase το DNA των φάγων  ιχνηθετήθηκε με 

ραδιενεργά στοιχεία  φώσφορο και άζωτο. 

Μονάδες   10 



 

ΘΕΜΑ Δ 

Ο λύκος  (Canis lupus) αποτελεί σύμβολο δύναμης και ελευθερίας εδώ και 

χιλιάδες χρόνια. Εξαπλώνεται σε όλο το βόρειο ημισφαίριο, περισσότερο στα 

δάση και σε ψυχρές περιοχές.  

Ένας ενήλικος λύκος  

μπορεί να φτάσει σε  

μήκος το 1,5 m.   

Είναι ένα κοινωνικό  

ζώο, ζει σε αγέλη με  

αρχηγό το πιο δυνατό  

ζώο, αρσενικό ή  

θηλυκό. Φτάνει σε 

ταχύτητα τα 45 Km/h  

και κολυμπά πολύ  

καλά. Έχουν  

ιδιαίτερα ανεπτυγμένη  

όσφρηση και μπορούν να εντοπίσουν το θήραμά τους από τη μυρωδιά του 

ακόμα και σε απόσταση 3 Km. Τρέφονται κυρίως με άγρια φυτοφάγα ζώα 

αλλά αν δεν επαρκεί η τροφή τους μπορεί να την αναζητήσουν τσε ζώα 

κτηνοτροφικής σημασίας ή και στα σκουπίδια. Είναι ζώα μονογαμικά και 

γεννούν 5-6  μικρά συνήθως την άνοιξη ή το καλοκαίρι. Η αλήθεια είναι ότι 

ο ‘κακός λύκος’ χρειάζεται πλέον προστασία γιατί λόγω της συστηματικής 

του εξόντωσης από τον άνθρωπο, ο πληθυσμός του έχει περιοριστεί. Στην 

Ελλάδα υπολογίζεται ότι έχουν απομείνει πια μόνο 700 λύκοι. 
 

 

Δ1. Ένα μικρόβιο που μπορεί να μεταδοθεί από το λύκο στον άνθρωπο είναι 

ο ιός της λύσσας και μεταφέρεται από το άρρωστο ζώο μέσω του σάλιου του 

με το δάγκωμα. Ποια μορφή μπορεί να έχει το γενετικό υλικό του ιού αυτού; 

 

                                                                                                         Μονάδες 4 

 

Δ2. Στον καρυότυπο ενός λύκου απεικονίζονται 40 χρωμοσώματα. 

 

Τι είναι ο καρυότυπος; 

Ποια διαδικασία ακολουθείται προκειμένου να κατασκευαστεί ένας 

καρυότυπος; 

Ποιες πληροφορίες μπορούμε να πάρουμε από τη μελέτη ενός καρυότυπου; 

                                                                                               

                                                                                       Μονάδες  (3+6+4)  13 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 
 

Δ3. Στον καρυότυπο ενός λύκου απεικονίζονται 40 χρωμοσώματα. Να 

αντιγράψετε στο τετράδιό σας και να συμπληρώσετε τον πίνακα: 

  

Αρχή 

μεσόφασης 

 

 

Τέλος 

μεσόφασης 

 

Πρόφαση 

 

Ανάφαση 

 

Μόρια DNA 

 

    

Ινίδια  

Χρωματίνης 

    

 

Χρωματίδες 

 

Κεντρομερίδια 
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