
 

 
 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ  

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΜΑΪΟΥ 2021  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 5 
 
ΘΕΜΑ 10  

 
 

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.  Στον πνευμονιόκοκκο η μεταγραφή γίνεται  
α.  στον πυρήνα .   
β.  στα μιτοχόνδρια .   
γ.  στα ριβοσώματα .   
δ.  στο κυτταρόπλασμα.  
                                                                         Μονάδες  5  
 
2.  Η σύναψη των χρωμοσωμάτων παρατηρείται στην  
α.  πρόφαση Ι.  
β.  μετάφαση Ι.  
γ.  πρόφαση ΙΙ.  
δ.  μετάφαση ΙΙ.  
 

                                                                                                                 Μονάδες 5  
 
3.  Η άτρακτος σχηματίζεται  
α.  πάντα από το κεντροσωμάτιο.  
β.  από μικροσωληνίσκους.  
γ.  μόνο στη μιτωτική διαίρεση.   
δ.  στη μετάφαση.  
 

                                                                                                                 Μονάδες 5  
 
 
 



4.  Η αντίστροφη μεταγραφάση  
α.  υπάρχει σε όλα τα προκαρυωτικά κύτταρα.  
β.  συναντάται σε όλους τους  ιούς.  
γ.  δημιουργεί 5΄-3΄φωσφοδιεστερικούς δεσμούς.  
δ. συνθέτει πολυνουκλεοτιδικές αλυσίδες με κατεύθυνση 
3΄-5΄.  
                                                                                                                 Μονάδες 5  
 
5.  Τα κωδικόνια 5΄ΑUG 3΄και 3΄  UGΑ 5΄  
α. είναι συνώνυμα.  
β. είναι κωδικόνια λήξης.  
γ. κωδικοποιούν αντίστοιχα μεθειονίνη και σερίνη.  
δ. είναι αντίστοιχα κωδικόνια έναρξης και λήξης.  
 

                                                                                                                 Μονάδες 5  
 
 
ΘΕΜΑ 20  

 

Α.  Να γράψετε δίπλα στον αριθμό της κάθε πρότασης το  
a,b ή c που αντιστοιχεί σε αυτή.  

 

a. Σωματικά κύτταρα στην αρχή της μεσόφασης.   
b. Σωματικά κύτταρα στη μετάφαση.  
c. Γαμέτες. 
 
1. Στην πλειονότητά τους έχουν την ικανότητα να 
διαιρεθούν . 
2. Παράγονται με μείωση.  
3. Δεν έχουν την ικανότητα να διαιρεθούν.  
4. Έχουν τη μέγιστη ποσότητα γενετικού υλικού.  
5. Στον άνθρωπο περιέχουν 46 μόρια DNA. 
6. Δημιουργήθηκαν με μίτωση.   
7. Στον άνθρωπο περιέχουν 3. 10 9 ζεύγη βάσεων.    
8. Χρησιμοποιούνται για την κατασκευή καρυότυπου.  
9. Το γενετικό τους υλικό δεν έχει διπλασιαστεί ακόμα.  
10.Περιέχουν μόνο ένα φυλετικό χρωμόσωμα.  
 

 

                                                                                                             Μονάδες 10 
 
 
 
 
 
 
 
 



Β.    Στα κουνέλια το φύλο καθορίζεται όπως και  
 στον άνθρωπο. Όταν ένα σωματικό κύτταρο  
θηλυκού κουνελιού βρίσκεται στη μετάφαση,  
το μήκος του DNA του πυρήνα του είναι 1,6 m.  
Το μήκος του  DNA ενός φυσιολογικού  
γαμέτη του κουνελιού αυτού είναι  
α. 1,6  m 
β. 0,4 m 
γ. λίγο περισσότερο από 0,4 m. 
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

 

                                                                           Μονάδες 7  

 

Ποιο θα είναι το συνολικό μήκος DNA των γαμετών ενός 
αρσενικού κουνελιού; Να δικαιολογήσετε την απάντησή 
σας.  
                                                                          Μονάδες 8  

                                                          
 
ΘΕΜΑ 30  

 

Α. Το DNA ενός βακτηρίου αποτελείται από 2.10 6  ζεύγη 
βάσεων και περιέχει 30Ρ σε όλα τα νουκλεοτίδια του. Το 
μόριο αυτό διπλασιάζεται σε περιβάλλον με 32Ρ. Πόσα 
νουκλεοτίδια θα περιέχουν 30Ρ μετά από πέντε διαιρέσεις;  
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.  
 

                                                                                                                 Μονάδες 8  

 

Β. Οι επιστήμονες απομόνωσαν δύο κύτταρα και 
παρατηρούν τον κυτταρικό τους κύκλο.  
Το πρώτο (Ι) περιέχει 56 γραμμικά μόρια DNA στη φάση 
G2 και στην τελόφαση διαιρείται  με σχηματισμό 
φραγμοπλάστη.  
Το δεύτερο  (ΙΙ) περιέχει 14 μόρια  DΝΑ  και δε διαιρείται . 
Με βάση τα στοιχεία αυτά, να απαντήσετε στις παρακάτω 
ερωτήσεις:  

1. Ποιο κύτταρο είναι μπορεί να είναι  απλοειδικό; 
(μονάδες 3)  

2. Ποιο κύτταρο μπορεί να έχει χλωροπλάστες;  
(μονάδες 3)  

3. Ποιο κύτταρο μπορεί να ξεκινήσει μειωτική 
διαίρεση; (μονάδες 3)  



4. Πόσα μόρια DNA θα έχουν οι γαμέτες που θα 
σχηματιστούν; (μονάδες 3)  

5. Θα μπορούσαν τα δύο αυτά κύτταρα να 
προέρχονται από τον ίδιο οργανισμό; Να 
δικαιολογήσετε την απάντησή σας.  (μονάδες 4)  
 

                                                             Μονάδες 17  
       

                                                                    
ΘΕΜΑ 40  

 

Δίνεται τμήμα δίκλωνου μορίου DNA στο οποίο περιέχεται 
ένα συνεχές γονίδιο που κωδικοποιεί ένα μικρό  πεπτίδιο.  
Στο σημείο με το σύμβολο ♦ βρίσκεται η θέση έναρξης της 
αντιγραφής.  
 
    CTTAACTAATAGΤΤΤ ♦ GGTGGACCTAACATAGAT  
      GAATTGATTATCΑΑΑ   CCACCTGGATTGTATCTA 
        
Α. Να γράψετε το mRNA που θα προκύψει από τη 
μεταγραφή του  γονιδίου .  
 

                                                                                                                                                     Μονάδες  4 
 

Β. Πόσα αμινοξέα θα αποτελούν το πεπτίδιο που 
κωδικοποιείται;   Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  
 

                                                                                                                Μονάδες  5 
 

Γ. Ποια θα είναι η αλληλουχία των νουκλεοτιδίων του 
ριβοσωμικού RNA με την οποία θα συνδεθεί το mRNA στο 
ριβόσωμα;  
 

                                                                                                                Μονάδες  4 
 
 

Δ. Κατά την αντιγραφή σχηματίζονται πρωταρχικά  
τμήματα μήκους 6 νουκλεοτιδίων, ενώ τα ασυνεχή τμήματα 
περιέχουν 20 βάσεις το καθένα. Να γράψετε τις 
αλληλουχίες των πρωταρχικών τμημάτων  που 
σχηματίζονται κατά την αντιγραφή του παραπάνω 
τμήματος.              
                                                                                                             Μονάδες    8  
 
 



Ε. Κατά   την αντιγραφή συμβαίνει ένα λάθος και 
τοποθετείται Α απέναντι από το πρώτο νουκλεοτίδιο G της 
αλληλουχίας που δίνεται.  Να περιγράψετε πως μπορεί να 
αποκατασταθεί το λάθος αυτό.  
                                                                                                               Μονάδες  4  

 

Να μην ξεχνάτε να σημειώνετε τους προσανατολισμούς των 
νουκλεϊκών οξέων.         
 

                              


