
 

 

 

 
 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (προετοιμασία Γ΄ Λυκείου) 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 

 

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.  Από τις παρακάτω τριάδες νουκλεοτιδίων δεν αποτελεί φυσιολογικά αντικωδικόνιο το:  

α .  5'GUA3'  

β .  5'UAC3'  

γ .  5'UUA3'  

δ. 5'ACU3'.  

 

Α2.  Κατά τη σύνθεση μιας πολυπεπτιδικής αλυσίδας το ριβόσωμα μετακινείται από:  

α. το αμινικό άκρο προς το καρβοξυλικό άκρ ο του mRNA  

β. το καρβοξυλικό άκρο προς το αμινικό άκρο του mRNA  

γ. το 5' προς το 3' άκρο του mRNA  

δ. το 3' προς το 5' άκρο του mRNA.  

 

Α3.  Το πολύσωμα είναι δομή που  

α. μπορεί να παρατηρηθεί στο κυτταρόπλασμα των βακτηρίων  

β. μπορεί να παρατηρηθεί στ ον πυρήνα των ευκαρυωτικών κυττάρων  

γ. υπάρχει μόνο στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς  

δ. επιτρέπει τη μεταγραφή του ίδιου μορίου DNA πολλές φορές.  

Α4.  Εσώνια υπάρχουν  

α. στους ιούς που προσβάλλουν βακτήρια  

β. στους ιούς που προσβάλλουν ευκαρυωτικούς ορ γανισμούς  

γ. στα βακτήρια  

δ. στο ώριμο mRNA.  



 

 

 

A5.  Σε ένα ηπατικό κύτταρο ανθρώπου μόρια tRNA μπορουν να βρεθουν  

α. μόνο στο κυτταροπλασμα  

β. μόνο στα μιτοχονδρια  

γ. μόνο στον πυρήνα  

δ. σε ολα τα παραπάνω  

Μονάδες  25 

ΘΕΜΑ Β  

Β1.  Να εξηγήσετε γιατί ο γενετικός κωδικας  χαρακτηρίζεται ως  εκφυλισμένος;                  

Μονάδες  5  

 

Β2.  Πόσα διαφορετικά μόρια tRNA υπάρχουν σε ένα νευρικό κύτταρο ποντικού; Να 

αιτιολήσετε την απάντηση σας.                                                                 

Μονάδες  5  

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

προτάσεις  

1.   Το σύμπλοκο του πολυσώματος δεν παρατηρείται σε βακτήρια  

2.   Ένα γονίδιο rRNA έχει παντα στην κωδική του αλυσίδα μια τριπλέτα 5' ATG 3'  

3.   Τα εσώνια είναι αλληλουχίες βάσεων βακτηριακών γονιδιών που μεταγράφονται 

στο mRNA  

4.  Όλα τα μόρια tRNA αποσυνδεόνται από την πρώτη θέσης εισδοχής tRNA της 

μεγαλης ριβοσωμικής υπομονάδας του ριβοσώματος κατά τη διάρκεια της 

μετάφρασης ενός μορίου mRNA  

5.   Μόρια rRNA δεν εντοπίζονται στον πυρήνα.  

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  

B4.  Να δώσετε τον ορισμό του εσωνίου                                                                                          

Μονάδες 3  

 

 

 

 

 



 

 

 

ΘΕΜΑ Γ  

Γ1.   Να υπολογλίσετε το μήκος γονιδίου που είναι υπεύθυνο για τη σύνθεση πολυπεπτιδικής 

αλυσίδας, που αποτελείται από 89 αμινοξέα κατά τη σύνθεσή της, δεδομένου ότι το 

ώριμο mRNA που την κωδικοποιεί είναι το 40% του μήκους του προδρόμου RNA από το 

οποίο προήλθε, ότι το κωδικόνιο έναρξης εντοπίζεται 17 νουκλεοτίδια από το 5΄ άκρο 

του και ότι μετά το  κωδικόνιο λήξης υπάρχουν ακόμα 13 νουκλεοτίδια μέχρι το 3΄ άκρο.                                                                            

Μονάδες  6 

 

Γ2.  Στο σχολικό βιβλίο αναφέρεται ότι τα βακτήρια μπορουν να χρησιμοποιηθούν ως 

«εργοστάσια παραγωγής» ανθρώπινων πρωτεϊνών.  Να αναφερετε συνοπτικά δύο 

λόγους που τεκμηριώνουν την παραπάνω δήλωση.                                      

Μονάδες  4 

Γ3.   Οι αλληλουχίες των βάσεων που αναγράφονται παρακάτω αποτελουν στιγμιότυπο σε 

θεση έναρξης της αντιγραφής ενός ευκαρυωτικού χρωμοσώματος  

Μητρική  αλυσίδα :               G T G Α  C T T A A G G T A C T G C A  

Θυγατρική αλυσίδα :                          Τ G A A Τ U C C A U  

Ποιό  είναι το μήκος του πρωταρχικού τμήματος και να σημειώσετε τα 5΄και 3’ άκρα των 

αλυσίδων αιτιολογώντας την απάντηση σας.                                                         

Μονάδες  5  

  

Γ3.   Στην εικόνα που ακολουθεί απεικονίζεται ένα πολύσωμα 

α.  Να τοποθετησετε τα κατάλληλα άκρα στις θέσεις Α, Β, Γ και Δ και να αιτιολογήσετε  

την απάντησή σας.    

Μονάδες  6  

β.  Τι εξυπηρετεί το πολύσωμα το κύτταρο;                               

Μονάδες  4  

 

 

 



 

 

 

ΘΕΜΑ Δ  

Δίνεται το παρακάτω τμήμα DNA που περιέχει ασυνεχές γονίδιο το οποίο περιέχει έ να 

εσώνιο και κωδικοποιεί πενταπεπτίδιο.  

           ACGGTTACTGCTCACTCGCACAGTGAGGCCAΑΤΑCATAACCΑΑCTTTGGCA  

          TGCCAATGACGAGTGAGCGTGTCACTCCGGTΤΑΤGTATTGGTTGAAACCGT  

Δεδομένου ότι η αλληλουχία CGGTTT  και η συμπληρωματική της αποτελεί τον υποκινητή του 

γονιδίου και ότι τα 3 τελευταία μόρια tRNA, με τη σειρά που συμμετέχουν στη μετάφραση, 

έχουν τα αντικωδικόνια 5΄CCA 3΄ ,  5΄GCΑ 3΄  ,  5΄CUC 3΄  ,  να απαντήσετε στα ακόλουθα 

ερωτήματα:  

α)   Ποια είναι η κωδική  αλυσίδα του γονιδίου αιτιολογώντας την απάντησή σας.                     

Μονάδες 7  

β)   Να γραψετε την αλληλουχία του πρόδρομου mRNA και του mRNA που συνδέεται στα 

ριβοσώματα για να μεταφραστεί χωρίς να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.                                                          

Μονάδες 4  

γ)   Να γράψετε την αλληλουχία της πολυπεπτιδικής αλυσίδας συμβουλευόμενοι τον 

γενετικό κώδικα που παρατίθεται παρακάτω.                                                                      

Μονάδες 3  

δ)   Να γραψετε το αντικώδικονιο του tRNA που εισέρχεται στο ριβόσωμα όταν από αυτό 

απομακρύνεται το μόριο του tRNA που μετέφερε το 2o αμινοξυ, αιτιολογώντας την 

απάντησή σας.                      

Μονάδες 4  

ε)  Να περιγράψετε το στάδιο της εναρξης της μετάφρασης                                                              

Μονάδες 7 
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ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  ! !!  


