
ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 
 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ :  ΠΕΝΤΕ (5) 

 

Προτεινόμενη ώρα διεξαγωγής διαγωνίσματος 09:00 – 12:00 

Παράδοση στο email του φροντιστηρίου  

(front_syn@hotmail.com) 

 

Θέμα 1ο  
Να σημειώσετε τη σωστή επιλογή:  

  
1.   Ένα ανθρώπινο κύτταρο  περιέχει γονίδια   

Α.  για τη βιταμίνη Κ  
Β.   για την αντίστροφη μεταγραφάση  
Γ.   για την RNA πολυμεράση  
Δ.   για την περιοριστική ενδονουκλεάση  

                                                                                                   Μονάδες  5  
                                                                            
2.   Σε ένα μόριο ώριμου mRNA  το κωδικόνιο  3’ UGA 5 ’  

Α.   μπορεί να υπάρχει μόνο μια φορά στο τέλος της αλληλουχίας  
Β.     μπορεί να υπάρχει πολλές φορές  
Γ.     δεν μπορεί να υπάρχει  
Δ .    μπορεί να υπάρχει μόνο στην αρχή της αλληλουχίας  

                                                                                                   Μονάδες  5  

                                                                                           
 

3.  Σε ένα σωματικό κύτταρο ανθρώπου  που εμφανίζει σύνδρομο  cri du 
chat ,  στο τέλος της μεσόφασης  θα υπάρχουν  
Α.   90 ινίδια χρωματίνης  
Β.   91 ινίδια χρωματίνης  
Γ.   92 ινίδια χρωματίνης  
Δ.   93 ινίδια χρωματίνης  

                                                                                                    Μονάδες  5     

mailto:front_syn@hotmail.com


ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

4.    Ναρκωτική ουσία που είχε χρησιμοποιηθεί σαν αντιβηχικό φάρμακο  
πριν διαπιστωθεί η τοξική της δράση είναι η  
Α.  μεθαδόνη  
Β.    ηρωίνη  
Γ.     κοκαΐνη  
Δ.    μορφίνη  

                                                                                                    Μονάδες  5  
 
5.    Ένα 10χρονο  παιδί μολύνεται από  Diplococcus pneumoniae αλλά δε 

νοσεί. Η προστασία του οφείλεται  
Α.   στην υψηλή συγκέντρωση ιντερφερονών στον οργανισμό του  
Β.   στην πολύ αποτελεσματική δράση των φαγοκυττάρων του  
Γ.     σε προηγούμενο εμβολιασμό του  
Δ .    στην ενεργοποίηση των κυτταροτοξικών Τ λεμφοκυττάρων  

 

                                                                                                   Μονάδες  5  

Θέμα 2ο  
 

Α.   Ένας ταξιδιώτης που έφτασε στην Ελλάδα από χώρα της Κεντρικής  
Αφρικής  παρουσιάζει κακουχία και πολύ υψηλό πυρετό. Εξετάζεται στο 
νοσοκομείο και διαπιστώνεται ότι πάσχει από ελονοσία.  

  
Ποιες  από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και  ποιες λάθος (Λ).  
Να γράψετε τη σωστή πρόταση σε όσες χαρακτηρίσατε σαν λανθασμένες.       

   

1.  Η ελονοσία μεταδίδεται με τα σταγονίδια του ανθρώ που που νοσεί.  
2.  Ο ασθενής αυτός μπορεί να έχει στο αίμα του  υψηλά ποσοστά Η bA2.  
3.  Θα χρειαστεί αντιβιοτικό για να θεραπευτεί.   
4.  Το μικρόβιο που προκαλεί την ελονοσία έχει  κύριο μόριο DNA  

δίκλωνο και κυκλικό.  
5.  Στον οργανισμό του ασθενούς δε θα ενεργοποιηθούν κυτταροτοξικά 

Τ λεμφοκύτταρα.  
6.  Η ελονοσία προκαλείται από το τρυπανόσωμα.  

 

                                                                                Μονάδες  (6+6)  12  
 
 
Β.  Να αναφέρετε τρεις περιπτώσεις στις οποίες παρατηρούμε τη 

συνεργασία των μηχανισμών άμυνας προκειμένου να αντιμετωπιστεί 
ένας παθογόνος μικροοργανισμός.  

 

                                                                                                 Μονάδες  6  
 



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Γ.   Στο διάγραμμα που ακολουθεί καταγράφεται ο πληθυσμός των 
μικροοργανισμών στο γάλα μιας γαλακτοβιομηχανίας, πριν και μετά 
την παστερίωσή του.  

 
Μικροοργανισμοί  

 
 
                                                                                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                     3                                 
6                                     μέρες  
                                                        Παστερίωση  

 
Τι επιτυγχάνουμε με την παστερίωση ;  Να εξηγήσετε τη μορφή της 
καμπύλης.   

                                                                                                    Μονάδες  5  
 

Ποιο διάστημα είναι ασφαλές για την κατανάλωση του γάλακτος;   

                                                                                                                                                                      

Μονάδες  2  

Θέμα 3ο  

 

Σε ένα αυτότροφο χωριό, όλοι οι κάτοικοι τρέφονται από σιτάρι, ροδάκινα, ντοµάτες, 
αγελάδες και πρόβατα όπως φαίνεται στο παρακάτω πλέγµα. Η βιοµάζα κάθε 
παραγωγού υπολογίστηκε ίση µε 20.000Kg. Επίσης στο πλέγµα φαίνεται το ποσοστό της 
κάθε τροφής που καταλήγει στους καταναλωτές 
 
 
 

                                      Άνθρωπος 
 
 
                                                                                    60% 
                    Αγελάδες                   Πρόβατα            
 
                         40%                      40% 
 
Ροδάκινα                     Σιτάρι                     Ντομάτες 
 
 



ΑΡΧΗ 4ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 4ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Α.  Να υπολογίσετε την συνολική βιοµάζα των ανθρώπων.  
 

                                                                                                Μονάδες 5 
 

Β.  Αν κάθε άνθρωπος ζυγίζει κατά µέσο όρο 60 Kg, να βρείτε πόσοι άνθρωποι 
υπάρχουν στο χωριό.  

                                                                                                      Μονάδες 2  
 

Γ.   Για να ενισχύσουν τη γεωργική παραγωγή οι κάτοικοι του χωριού αποφάσισαν να 
χρησιμοποιήσουν χημικά λιπάσματα. Να τους προτείνετε κάποιους εναλλακτικούς 
τρόπους εμπλουτισμού του εδάφους, πιο φιλικούς για το περιβάλλον.  

                                                                                                    Μονάδες  6  

 

Δ.   Στα πρόβατα του χωριού παρατηρούνται τα γνωρίσματα  μακρύ και κοντό 
τρίχωμα, μαύρο και άσπρο χρώμα τριχώματος. 
Από τη διασταύρωση θηλυκού με μακρύ και άσπρο τρίχωμα με αρσενικό με κοντό 
και μαύρο τρίχωμα στην F1 γεννήθηκαν προβατάκια που όλα είχαν κοντό τρίχωμα 
και όλα τα  θηλυκά είχαν μαύρο τρίχωμα και όλα τα αρσενικά άσπρο. 
Ποιοι θα είναι οι φαινότυποι των απογόνων στην F2 ; 

 

Για τα γονίδια που μελετώνται ισχύουν οι νόμοι του Mendel. 
                                                                                                                                                                                  

Μονάδες  8 
 

Θέμα 4ο  

 

Δίνεται το παρακάτω στιγμιότυπο από τη διαδικασία της αντιγραφής σε μια 
αλυσίδα DNA:  
 
  CATGUUCGAU                                           UGCGCU                   
     GTACAAGCTAAGCGTAGCAAGGCTACGCGACGCCAG 
 
 i.  Να χαρακτηρίσετε τον τρόπο σύνθεσης του DNA στην αλυσίδα αυτή και 

να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  
                                                                                                  Μονάδες 5  

 

ii.  Να προσδιορίσετε που βρίσκονται τα 3΄ κα ι 5΄ άκρα της αρχικής 
αλυσίδας DNA .  

                                                                                                Moνάδες 2  
 

iii.  Να βρείτε ποιο θα είναι το επόμενο νουκλεοτίδιο που θα προστεθεί στην 
νεοσυντιθέμενη αλυσίδα .  Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

                                                                                               Μονάδες  5  
 

 



ΑΡΧΗ 5ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 5ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

iv.  Ποιος είναι ο ρόλος της DNA δεσμάσης;   Να προσδιορίσετε σε ποια 
ακριβώς σημεία θα δράσει η DNA δεσμάση κατά την αντιγραφή της 
παραπάνω αλυσίδας DNA.  
                                                                                                Μονάδες 5  

 

iv. Να γράψετε το τελικό μόριο DNA που θα προκύψει με την ολοκλήρωση 
της αντιγραφής της παραπάνω αλυσίδας, σημειώνοντας τα άκρα του.   

                                                                                             Moνάδες   5  
 

v. Θέση έναρξης της αντιγραφής μπορεί να βρίσκεται στο άκρο   ή στο άκρο 

 ;  

                                                                                                Moνάδες   3  
 

Μπορείτε να μεταφέρετε την αλληλουχία στο τετράδιό σας και να σημειώσετε σε αυτή 
τις απαντήσεις σας σε κάθε ερώτημα.  
 

 
 
  

 

 
 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!! 


