
ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 
 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ  

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ  (Προετοιμασία)  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2021 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 3 

ΘΕΜΑ 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.  Η σύνδεση του κωδικονίου με το αντικωδικόνιο γίνεται κατά τη διαδικασία της  

α.  ωρίμανσης.   
β.  μεταγραφής. 

     γ.  αντιγραφής. 
δ.  μετάφρασης. 

                                                                                                         Μονάδες   5  
2.  Ο καρυότυπος  
         α. δύο σωματικών κυττάρων του ίδιου οργανισμού, είναι ο ίδιος. 

β.  μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε φάση του κυτταρικού κύκλου.   
γ.  απεικονίζει μόνο τα αυτοσωμικά χρωμοσώματα..   
δ.  είναι φυσιολογικός μόνο σε απόλυτα υγιή άτομα.   

                                                                                                          Μονάδες   5  
3.  Σε ένα ώριμο ερυθρό αιμοσφαίριο  

α.  εκφράζεται το γονίδιο της ινσουλίνης .  
β.  δεν πραγματοποιείται η αντιγραφή. 
γ.  δεν υπάρχουν μιτοχόνδρια.    
δ.  περιέχεται κυκλικό μονόκλωνο D.N.A. 

                                                                                                          Μονάδες   5 
4.   Τα οπερόνια 

α.   συναντώνται στα βακτήρια.  
β.   βρίσκονται και σε όσα κύτταρα περιέχουν  απλοειδές γονιδίωμα. 
γ.   περιέχουν όλα τον ίδιο αριθμό γονιδίων.  
δ.   έχουν το ίδιο ρυθμιστικό γονίδιο.  

 

                                                                                                           Μονάδες  5  



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

5.    Ένα ανθρώπινο κύτταρο   
α.   μπορεί να εκφράσει όλα τα γονίδια του.  
β.   έχει περισσότερο γενετικό υλικό στην αρχή της μεσόφασης .  
γ.    είναι σωματικό κύτταρο αν έχει δύο φυλετικά χρωμοσώματα.  
δ.   είναι φυσιολογικό μόνο αν περιέχει  46  χρωμοσώματα.  

                                                                                                             Μονάδες  5  
 

ΘΕΜΑ 2Ο : 

Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: 

 

1. Να περιγράψετε ένα ινίδιο χρωματίνης.  
                                                                                                   Μονάδες  6 

2. Σε ποια σημεία ενός ευκαρυωτικού κυττάρου γίνεται η αντιγραφή, η μεταγραφή, η 
ωρίμανση και η μετάφραση;                                                                                        

                                                                                                     Μονάδες  12   
3. Με ποιο τρόπο επιτυγχάνεται η καταστολή στο οπερόνιο της λακτόζης;    

                                                                                                             Μονάδες  7 
 

ΘΕΜΑ 3Ο : 

Α. Η  νευροπάθεια Leber είναι ένα νόσημα που οφείλεται σε γονίδιο  του  μιτοχονδριακού 
D.N.A. και εμφανίζεται σε νεαρά ενήλικα άτομα, με ξαφνική απώλεια της όρασης αρχικά 
από το ένα μάτι και μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, λίγων εβδομάδων και από το άλλο 
μάτι. Η όραση μπορεί να επανέλθει με την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή αλλά όχι στην 
αρχική της οξύτητα. 

  
 Ο Αλκιβιάδης παντρεύεται την Βιργινία η οποία  πάσχει από την ασθένεια αυτή και 

αποκτούν τρία παιδιά, τη Γαλάτεια, το Διαγόρα και την Εριφύλη.  
 Η Γαλάτεια παντρεύεται το Ζήνωνα και αποκτούν δύο παιδιά, τον  Ήφαιστο  και τη Θάλεια. 
  
 Ο Διαγόρας παντρεύεται την Ιόλη και αποκτούν  τρία παιδιά,  τον Κλεομένη, το Λαέρτη 

και τη Μυρσίνη. 
  
 Η Εριφύλη παντρεύεται το Νέαρχο και αποκτούν ένα παιδί, τον Ξενοκράτη. 
  
 Ποια άτομα της οικογένειας αυτής θα πάσχουν από τη νευροπάθεια Leber;  
 Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

                                                                                                      Μονάδες  15 
  



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Β.    Δίνεται  τμήμα της αλληλουχίας  των  νουκλεοτιδίων  στoν  έναν κλώνο ενός μορίου 
D.N.A. στο οποίο υπάρχει και μια θέση έναρξης της αντιγραφής 

 
 

CTTΑΤGTTACATCTACGAATGCCTGAAAΤAΤGΤACTAGGG 
 

 και το πρωταρχικό τμήμα που σχηματίζεται στη θυγατρική αλυσίδα που αντιγράφεται 
συνεχώς  

 

5’ UACAUA 3’ 

 

Να εντοπίσετε τη θέση έναρξης της αντιγραφής (μονάδες 6) και να σημειώσετε με βέλη 
τη φορά των θυγατρικών τμημάτων που προκύπτουν κατά την  αντιγραφή και των δύο 
κλώνων  (μονάδες 4). 

                                                                                                         Μονάδες  10 

ΘΕΜΑ 4Ο : 

Δίνεται ένα τμήμα του ενός  μορίου  D.Ν.Α που περιέχει την πληροφορία για τη σύνθεση ενός 
εξαπεπτιδίου σε ένα βακτήριο: 

 
 

CTTΑΤGΑΑΤATCGAATGCAAAΤAΤGΤATAGΑΑGG 
GAATACTTATAGCTTACGT  T  T A T ACATATCTTCC 

 
Α.  Nα εντοπίσετε το μεταγραφόμενο και τον κωδικό κλώνο του γονιδίου.  

 Μονάδες  6 
 

Β.   Να γράψετε την αλληλουχία του m-R.Ν.Α. που θα προκύψει από τη μεταγραφή του  
γονιδίου. 

Μονάδες  6  

 

Γ.   Να σημειώσετε την αλληλουχία των νουκλεοτιδίων του r-R.Ν.Α. με την οποία θα 
συνδεθεί το m-R.Ν.Α. στο ριβόσωμα κατά την μετάφραση. 

Μονάδες  6 
 
Δ.   Να γράψετε το αντικωδικόνιο του t-R.Ν.Α. που θα φέρει το αμινοξύ που θα προστεθεί 

στο πεπτίδιο αμέσως μετά την απομάκρυνση από το ριβόσωμα  του t-R.Ν.Α. που έφερε 
το τρίτο αμινοξύ. 

 Μονάδες  7 
 

Σε όλες τις απαντήσεις σας να μην παραλείπετε να σημειώνετε τον προσανατολισμό των 
νουκλεϊκών οξέων. 

 

 


