
ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ  
 

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 
 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ  

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 4 

 

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.  Από  R.N.Α. αποτελούνται  
α.  τα πρωταρχικά τμήματα .    
β.  οι υποκινητές .    
γ.  οι μεταγραφικοί παράγοντες .    
δ.  τα  πριμοσώματα .   

                                                                                                  Μονάδες  5  

 

2.   Το ένζυμο  που  δεν  κόβει το  D.N.A.  είναι  
α.  η  D.N.A. πολυμεράση .  
β.  το επιδιορθωτικό ένζυμο  
γ.  το πριμόσωμα .    
δ.  η περιοριστική ενδονουκλεάση .    

                                                                                                  Μονάδες  5  
 
3.  Για να αδρανοποιηθεί το οπερόνιο  της λακτόζης  πρέπει    
α.  ο χειριστής να συνδεθεί με τη λακτόζη .     
β.  η R.N.A. πολυμεράση να αποδεσμευτεί από τον  υποκινητή .   
γ.  ο καταστολέας να συνδεθεί στον υποκινητή .   
δ.  η λακτόζη να αποδεσμευτεί από τον καταστολέα .   

                                                                                                   Μονάδες 5  
 
 
 



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ  
 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

4.  Το μόριο που δεν περνά από την πυρηνική μεμβράνη ενός ευκαρυωτικού 
κυττάρου είναι   
α.  το  r-R.N.A.  
β.  το sn-R.N.A.   
γ.  οι ιστόνες.  
δ.  τα επιδιορθωτικά ένζυμα .  

                                                                                                   Μονάδες 5  
 
5.  Ένα ηπατικό κύτταρο θηλυκού ζώου διαφέρει από ένα νευρικό κύτταρο 
αρσενικού ζώου που ανήκει στο ίδιο είδος  
α.  στο είδος των γονιδίων που περιέχουν.  
β.  στον αριθμό των χρωμοσωμάτων που περιέχουν.  
γ.  στη μορφή των πρωτεϊνών που παράγουν .     
δ.  στο λόγο A+T/G+C.  

                                                                                                   Μονάδες 5  
 
 
 
 
 

Θέμα 2ο  
 

Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις;  
 

1. Τι μπορούμε να πετύχουμε με τη μέθοδο της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης 
(PCR) και ποιες είναι οι πρακτικές εφαρμογές της;                     

                                                                                                               Μονάδες 8 
 

2. Να περιγράψετε ένα μεταφασικό χρωμόσωμα. 
                                                                                                                                         Μονάδες 4 

 
   3.   Τι είναι τα πλασμίδια και ποιος είναι ο ρόλος τους;                                                                                                                                                
                                                                                                              Μονάδες  8 

 

4.  Τι είναι το πολύσωμα και ποιος είναι ο ρόλος του ;  
                                                                                                                              

                                                                                                               Μονάδες 4 
    

 
 
 
 
 
 
 



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ  
 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Θέμα 3ο  
 
 Ι. Δίνεται το παρακάτω βακτηριακό μόριο m-R.N.A. 
             5’…AUUAAAAUGAUAAAACUAGUCAAGGUGCUCUGAAAGCUA…3’  

  Από τη μετάφραση αυτού του m-R.N.A. προκύπτει μια πεπτιδική αλυσίδα.  
1. Ποια αντικωδικόνια συμμετείχαν  στη μετάφραση;  Να σημειώσετε τον προσανατολισμό 

τους. (Μονάδες 3)   

2. Ποιο θα είναι το αντικωδικόνιο που θα μεταφέρει το αμινοξύ που θα προστεθεί στην 
πεπτιδική αλυσίδα όταν από το ριβόσωμα απελευθερωθεί το t-R.N.A. που έφερε το 2ο 
αμινοξύ; (Μονάδες  5) 

3. Ποια αμινοξέα θα αποτελούν το πεπτίδιο που σχηματίστηκε; (Μονάδες 2)   

Δίνονται τα κωδικόνια: AUA, ΑUU, AUC: ισολευκίνη,  ΑΑΑ, ΑΑG: λυσίνη,  
                                         CUA, CUU,CUC,CUG: λευκίνη  GUU,GUC,GUA,GUG: βαλίνη 

4.  Πως χαρακτηρίζονται τα κωδικόνια που κωδικοποιούν το 3ο και το 6ο αμινοξύ της 
παραπάνω πεπτιδικής αλυσίδας; (Μονάδες 2) 

 

                                                                                           Μονάδες  12 (3+5+2+2) 
 

  ΙΙ.   Δίνονται δύο μόρια  D.N.A. και ένας ανιχνευτής R.N.A.   

 

                D.N.A. μόριο 1                                                           

       Κλώνος  1α:  5’   TACCTCAATCCGTATTA   3’  
       Κλώνος  1β:  3’  ATGGAGTTAGGCATAAT 5’  
 
 
                    D.N.A. μόριο  2  

 

       Κλώνος  2α:  3’  CCGTACGGATTGAGGAA 5’  
       Κλώνος  2β:  5’   GGCATGCCTAACTCCTT  3’  
 
  
       Ανιχνευτής: 5’  UACGGAUUGA  3’  
 
  
     1. Τι είναι ο ανιχνευτής;                                                                  (Μονάδες 4)  
     2. Να περιγράψετε τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν προκειμένου ο   
         ανιχνευτής να υβριδοποιήσει την κατάλληλη αλληλουχία D.N.A.  

         (Μονάδες 6)  
     3. Ποιος είναι ο κλώνος του D.Ν.Α. που θα υβριδοποιηθεί από τον ανιχνευτή;            

         (Μονάδες 3)  
 

                                                                                         Μονάδες  13 (4+6+3) 



ΑΡΧΗ 4ης ΣΕΛΙΔΑΣ  
 

ΤΕΛΟΣ 4ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Θέμα 4ο  
 

Στο παρακάτω τμήμα ευκαρυωτικού μορίου  D.N.A. περιέχεται ένα γονίδιο μεταξύ των 
σημείων Κ και Λ και σημειώνονται οι θέσεις του υποκινητή του γονιδίου και το άκρο όπου 
βρίσκεται η φωσφορική ομάδα. 
               
        
 Φωσφορική ομάδα 
 
 
                                                                                                                                Υποκινητής 
                                     Κ                                                                             Λ 
 
 
 
 

1. Να μεταφέρετε το σχήμα στο τετράδιό σας και να σημειώσετε τους προσανατολισμούς των 
κλώνων του μορίου (μονάδες 2).  

    Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 4). 
                                                                                                                                         Μονάδες   6 (2+4) 
  
2. Πάνω στο σχήμα να τοποθετήσετε στις κατάλληλες θέσεις τα κωδικόνια έναρξης και λήξης 

(της επιλογής σας) (μονάδες4).      
     Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 6).  

                                                                                                                               Μονάδες  10 (4+6)  
 

3. Να περιγράψετε τη διαδικασία με την οποία είναι δυνατό να εκφραστεί το γονίδιο αυτό σε 
βακτηριακά κύτταρα ώστε να  παράγεται ακριβώς την ίδια πρωτεΐνη .  

                                                                                                                                            Μονάδες   9 
 

                                                                                      
 
 

                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


