
 

 

Διαγώνισμα περιόδου Νοεμβρίου 
Γ΄ Λυκείου  

Μάθημα : Βιολογία Προσανατολισμού Επιστημών 
Υγείας 

 
 

  

ΘΕΜΑ Α : 

Στις παρακάτω ερωτήσεις 1 έως 4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον 
αριθμό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που 
αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση  

 

Α1.  Η σωστή σχέση για τις αζωτούχες βάσεις ενός μορίου D.N.A 

είναι: 
 

α.  A+C=G+U. 

β.  A+T=G+C. 

γ.  A+C = 1. 
     T+G  

δ.  A+U =1. 
     C+G                                                                                                                                                                      
                                                                                                               Μονάδες  5 
 

Α2.   Δύο γονείς ετερόζυγοι για οικογενή υπερχοληστερολαιμία 
έχουν πιθανότητα ……… να αποκτήσουν υγιές παιδί.  
 

α.   25%. 

β .  50%. 

γ.  75%. 

δ.  100%. 

                                                                                Μονάδες  5 

 



 

Α3.   Τα ριβονουκλεοπρωτεϊνικά σωματίδια  

α. αποτελούνται από r-R.N.A. και πρωτεΐνες και συγκροτούν 
τα ριβοσώματα.  

 

β. είναι το σύμπλοκο της μικρής υπομονάδας του 
ριβοσώματος με το    m-R.N.A. 

 

γ. είναι ένα μόριο t-R.Ν.Α. πάνω στο οποίο έχει προσδεθεί 
ένα αμινοξύ. 

 

δ. αποτελούνται από sn-R.Ν.Α. και πρωτεΐνες και έχουν 
ενζυμική δράση. 

                                                                                                                         Μονάδες  5 

 

Α4.   Η  είσοδος  ενός  ανασυνδυασμένου  πλασμιδίου  σε  ένα    
       βακτήριο ονομάζεται  
 

α. μετασχηματισμός.  

β. μεταμόρφωση.  

γ. μετατροπή.  

       δ. μετάβαση.                                                                                                                                                                     
                                                                                                                         Μονάδες  5 

 

Α5.   Στον άνθρωπο οι προσκολλημένοι λοβοί των αυτιών   
      κληρονομούνται με γονίδιο  
 

α.  αυτοσωμικό επκρατές 

β.  αυτοσωμικό υπολειπόμενο 

γ.  συνεπικρατές αυτοσωμικό 

δ.  φυλοσύνδετο υπολειπόμενο                                                                                                                                    

                                                                                                              Μονάδες  5 

 

 



 

ΘΕΜΑ Β  : 

Β1.  Ποια είναι τα ρυθμιστικά στοιχεία της μεταγραφής και ποιος είναι ο   
       ρόλος τους στη διαδικασία αυτή; 
                                                                                                                                     

                                                                                                       Μονάδες   10 
 

   B2.  Τι ονομάζουμε ανασυνδυασμένο μόριο D.N.A; 
 

Μονάδες  7 

Β3.  Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός ανιχνευτή;   

Μονάδες   8 

 

ΘΕΜΑ Γ :  

Γ1.   Η χολοκυστοκινίνη είναι μια πρωτεΐνη που αποτελείται από 33 
αμινονέα και έχει ορμονική δράση. Παράγεται από ειδικά 
κύτταρα (κύτταρα Ε) του δωδεκαδακτύλου και προάγει την 
έκκριση της χολής από τη χοληδόχο κύστη κατά τη διαδικασία της 
πέψης. 
Ι. Το γονίδιο που περιέχει την πληροφορία για τη σύνθεση της 
ορμόνης αυτής έχει 255 ζεύγη βάσεων. 
Ποιο είναι το μήκος του πρόδρομου m-R.N.A. που φέρει την 
πληροφορία για τη σύνθεση της ορμόνης; 
ΙΙ. Να εξηγήσετε που οφείλεται η διαφορά στον αριθμό μεταξύ 
των νουκλεοτιδίων του πρόδρομου m-R.N.A. και των 
νουκλεοτιδίων που κωδικοποιούν τη χολοκυστοκινίνη.  
ΙΙΙ. Γιατί η ορμόνη αυτή παράγεται μόνο από τα συγκεκριμένα 
κύτταρα και μόνο κατά τη διάρκεια της πέψης; 

                                                                                                                         
                                                                                               Μονάδες  18 (5+6+7)  
 

 

Γ2. Να περιγράψετε ένα πείραμα που θα αποδεικνύει ότι ο 
γενετικός κώδικας είναι καθολικός.  
                                                                                                             

                                                                                         Μονάδες  7  
 
 
 



 
 
ΘΕΜΑ Δ  : 
Δ1. Όταν διασταυρώνεται θηλυκό παπαγαλάκι με κίτρινα  
φτερά χωρίς λοφίο με αρσενικό παπαγαλάκι με κόκκινα  
φτερά και λοφίο γεννιούνται θηλυκά παπαγαλάκια με  
πορτοκαλί φτερά με λοφίο και αρσενικά παπαγαλάκια με  
 κίτρινα φτερά και λοφίο.  
Ποιοι θα είναι οι φαινότυποι των απογόνων της F2 γενιάς;  
Τα παπαγαλάκια της πατρικής γενιάς είναι ομόζυγα για τα 
γνωρίσματά τους.  Τα γονίδια που καθορίζουν τα γνωρίσματα 
χρώμα φτερών και λοφίο βρίσκονται σε διαφορε τικά 
χρωμοσώματα.                                                                                                          

                                                                                                 
                                                                                   Μονάδες  15  
 

 

Δ2. Στο παρακάτω γενεαλογικό  δέντρο σημειώνονται τα μέλη μιας 
οικογένειας που φέρουν ένα φυλοσύνδετο υπολειπόμενο κληρονομικό 
γνώρισμα.  
 
                                          
                                                       
                                                                    1                   2 
 
 
 
 

                                  3            4                       5                      6              7   
   
 
 
                             8      9                                                        10 
 

Ι. Να προσδιορίσετε τους γονότυπους όλων των ατόμων της οικογένειας 
αυτής. 

 
ΙΙ.  Ποια πιθανότητα υπάρχει το άτομο 5 να αποκτήσει κορίτσι  που θα 
φέρει το γνώρισμα αυτό;  

                                                                                                                                  
                                                                                                              Μονάδες  10                                                                                                                                           
                                                                                                                               

 

                                                                          


