
ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 19 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 
 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ  

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ :  Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΜΑΪΟΥ 2020 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ :  19 

 

Διάρκεια διεξαγωγής διαγωνίσματος 10:00 –  13:00 

Παράδοση στο email του φροντιστηρίου  

(front_syn@hotmail.com) μέχρι 13:30  

 

 
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς 

προτάσεις 1 έως 100 και δίπλα το γράµµα  που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση, 

η οποία συµπληρώνει σωστά την ηµιτελή πρόταση.  

 

1. Το χρώμα των λουλουδιών του γερανιού μπορεί να είναι κόκκινο, άσπρο, πορτοκαλί, ροζ, 

φούξια, μωβ καθώς και αποχρώσεις αυτών. Το χρώμα καθορίζεται από γονίδια 

α.  επικρατή-υπολειπόμενα 

β.  ατελώς επικρατή  

γ.  συνεπικρατή 

δ.  πολλαπλά αλληλόμορφα 

 

2. H  αντίστροφη μεταγραφάση αποτελείται από  

α.  δεσοξυριβονουκλεοτίδια 

β.  ριβονουκλεοτίδια 

γ.  αμινοξέα 

δ.  αζωτούχες βάσεις 

 

3. Για ένα αυτοσωμικό και μονογονιδιακό γνώρισμα  κάθε φυσιολογικός διπλοειδής 

οργανισμός  φέρει σε κάθε κύτταρό του δύο αλληλόμορφα που κωδικοποιούν  

α. πάντα πανομοιότυπες πολυπεπτιδικές αλυσίδες 

β. πάντα παρόμοιες πολυπεπτιδικές αλυσίδες 

γ. είτε πανομοιότυπες είτε παρόμοιες πολυπεπτιδικές αλυσίδες 

δ. οπωσδήποτε διαφορετικές πολυπεπτιδικές αλυσίδες 

mailto:front_syn@hotmail.com


ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 19 ΣΕΛΙΔΕΣ 

4. Ένα ανθρώπινο σωματικό κύτταρο πριν την αντιγραφή περιέχει 

α.  23  ινίδια χρωματίνης 

β.  46  μόρια  DNA 

γ.  46  κεντρομερίδια 

δ.  23  χρωμοσώματα 

 

5. Σε ένα δίκλωνο μόριο DNA ισχύει πάντα 

α.  A + T = G + C 

β.  A + G = T + C 

γ.  A = G = T = C 

δ.  2A  = T + G  

 

6. Στο πείραμα των Hershey και Chase για την ιχνηθέτηση χρησιμοποιήθηκαν τα ραδιενεργά 

στοιχεία 

α.  P και Ν 

β.  S και Ν 

γ.  Ρ και S 

δ.  N και S 

 

  

7. Για το σχηματισμό 8 νουκλεοσωμάτων απαιτούνται …….. μόρια ιστονών 

α.  64  

β.  48  

γ.  96  

δ.  24  

  

8.  και γύρω από αυτά τυλίγονται συνολικά….... ζεύγη βάσεων DNA 

α.  1246 

β.  1484 

γ.  1168  

δ.  1628 

 

9. Ο κατάλληλος ανιχνευτής για το τμήμα DNA 3΄ AACTGATGCA 5΄ θα είναι: 

α.  3΄ ΑΑCTGATGCA 5΄ 

β.  5΄ ΤΤGACUACGU 3΄ 

γ.  3΄ UUGAGAUCGU 5΄ 

δ.  5΄ UUGACUACGU 3΄ 

  

 

 

 



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 19 ΣΕΛΙΔΕΣ 

10. Όταν η Escherichia coli  διασπά τη λακτόζη 

α.  ο καταστολέας του οπερονίου της είναι ανενεργός 

β.  ο χειριστής είναι κατειλημμένος από τον καταστολέα 

γ.  η RNA πολυμεράση συνδέεται στον επαγωγέα του οπερονίου 

δ. εμποδίζεται η μεταγραφή του ρυθμιστικού γονιδίου  

  

11.  Από τη διασταύρωση δύο φυτών με κόκκινα λουλούδια προκύπτουν φυτά με λουλούδια 

κόκκινα με άσπρες ραβδώσεις. Τα γονίδια που καθορίζουν το χρώμα των λουλουδιών σε 

αυτά τα φυτά έχουν σχέση 

α.  επικρατές-υπολειπόμενο 

β.  συνεπικρατή  

γ.  ατελώς επικρατή 

δ.  τίποτα από τα παραπάνω 

  

12.  Mια αντικατάσταση βάση σε ένα κωδικόνιο θα έχει μεγαλύτερη επίδραση στην 

παραγόμενη πρωτεΐνη   

α. όταν η αντικατάσταση συμβαίνει μόνο στην πρώτη βάση του κωδικονίου.  

β. όταν η αντικατάσταση συμβαίνει στην πρώτη και δεύτερη βάση του κωδικονίου.  

γ. όταν η αντικατάσταση συμβαίνει στην τρίτη βάση του κωδικονίου. 

 δ. σε κάθε περίπτωση θα έχει την ίδια δράση.  

 

13.   Οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες 

α.  παράγονται από βακτήρια και ιούς με δίκλωνο DNA 

β.  κόβουν δίκλωνο DNA ή RNA από οποιονδήποτε οργανισμό 

γ.  κόβουν μόνο το δίκλωνο DNA των προκαρυωτικών οργανισμών 

δ. παράγονται μόνο από τα βακτήρια 

   

14.  Η κωδικοποιούσα  περιοχή του γονιδίου ενός ενζύμου έχει μήκος 120 νουκλεοτίδια στα 

οποία περιλαμβάνονται και τα κωδικόνια έναρξης και λήξης. Το ενεργό κέντρο του 

ενζύμου κωδικοποιείται από  τα κωδικόνια 22 ως 28. 

Ποιο από τα παρακάτω θα μπορούσε να είναι το πιθανότερο αποτέλεσμα της έλλειψης ενός 

νουκλεοτιδίου στη θέση 76 της κωδικοποιούσας περιοχής του γονιδίου;  

α. Δεν θα παρατηρηθεί καμία αλλαγή στο ένζυμο.  

β. Θα υπάρξει αλλαγή στη δομή του ενζύμου χωρίς να επηρεαστεί η δραστικότητά του.   

γ. Θα υπάρχει αλλαγή στα τελευταία 12 αμινοξέα του ενζύμου.  

δ. Το ένζυμο θα χάσει τη λειτουργικότητά του.  

  

15.  H cDNA βιβλιοθήκη περιέχει αντίγραφα 

α.  του συνολικού DNA του οργανισμού δότη 

β.  όλων των γονιδίων του οργανισμού δότη 



ΑΡΧΗ 4ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 4ης ΑΠΟ 19 ΣΕΛΙΔΕΣ 

γ.  των RNA που μεταγράφονται σε ένα κύτταρο του οργανισμού   

    δότη 

  δ.  των γονιδίων που εκφράζονται σε ένα κύτταρο του οργανισμού   

    δότη 

  

16.  Ένα άτομο που έχει γονότυπο ΑαΒβ παράγει 24 γαμέτες. Σε πόσους από αυτούς 

αναμένεται να υπάρχει συνδυασμός και των δύο υπολειπόμενων γονιδίων;  

 α.   6 

β.   8 

γ.   12 

δ.  16 

  

17.   Στον άνθρωπο, ο δεύτερος νόμος του Mentel δεν ισχύει για τα   

  γονίδια   

α.  της αχρωματοψίας και της δρεπανοκυτταρικής αναιμίας 

β.  της αιμορροφιλίας και της κυστικής ίνωσης 

γ.  της φαινυλκετονουρίας και της αχρωματοψίας  

δ.  της αχρωματοψίας και της αιμορροφιλίας 

  

18. Σε ένα μιτοχονδριακό μόριο DNA ανιχνεύονται  944 δεσμοί υδρογόνου και 728 

φωσφοδιεστερικοί δεσμοί. Στο μόριο αυτό υπάρχουν 

α.  148  αδενίνες 

β.  214  γουανίνες 

γ.  146  κυτοσίνες 

δ.  216  θυμίνες 

 

19.  Η ριφαμπικίνη  που συνδέεται στην RNA πολυμεράση ενός προκαρυωτικού κυττάρου και 

αλλοιώνει το σχήμα του ενεργού της κέντρου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν  

α.  αντιβιοτικό  

β.  περιοριστική ενδονουκλεάση 

γ.  μεταγραφικός παράγοντας  

δ.  επιδιορθωτικό ένζυμο 

 

20. Για τα αντιγόνα δεν ισχύει ότι μπορεί να είναι 

α. πρωτεΐνες  στην επιφάνεια ενός καρκινικού κυττάρου 

β. στην επιφάνεια ενός ερυθρού αιμοσφαιρίου  

γ. μη τοξικές ουσίες που παράγονται από ένα βακτήριο  

δ. ουσίες που παράγονται από τα Τ – βοηθητικά λεμφοκύτταρα  

 

 



ΑΡΧΗ 5ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 5ης ΑΠΟ 19 ΣΕΛΙΔΕΣ 

21. Ο χιμπατζής έχει 48 χρωμοσώματα. Σε ένα κύτταρο που βρίσκεται στην αρχή της μίτωσης 

θα υπάρχουν  

α.   48 χρωματίδες 

β.   24 χρωμοσώματα 

γ.   24 μόρια DNA 

δ.   96 ινίδια χρωματίνης 
 

22. Αν δεν υπάρξει κάποια μετάλλαξη, οι αδελφές χρωματίδες  

α. φέρουν διαφορετικά αλληλόμορφα γονίδια  

β. φέρουν τα ίδια αλληλόμορφα γονίδια  

γ. μεταβιβάζονται στον ίδιο γαμέτη  

δ. σχηματίζονται κατά τη μετάφαση  

 

23. Μετά τον εμβολιασμό ενός βρέφους με εμβόλιο που περιέχει έναν εξασθενημένο 

μικροοργανισμό, το βρέφος θα προστατευτεί  

α. λόγω των αντισωμάτων που παρέλαβε ο οργανισμός του από το εμβόλιο  

β. από τα αντισώματα που θα παραχθούν  στον οργανισμό του 

γ. για τα πρώτα χρόνια της ζωής του και μέχρι να αποκτήσει δυνατό ανοσοποιητικό 

σύστημα  

δ. μόνο αν του έχει χορηγηθεί συνδυασμός πολλών αντιγόνων του μικροοργανισμού 

 

24. Ένα ζυγωτό με χρωμοσωμική ανωμαλία ΧΧΧΥ μπορεί να προκύψει  

α. από μη διαχωρισμό στην 1η ή στη 2η μειωτική του πατέρα  

β. από μη διαχωρισμό στην 1η μειωτική του πατέρα ή της μητέρας  

γ. από μη διαχωρισμό στην 1η μειωτική του πατέρα και στη 2η της μητέρας  

δ. από μη διαχωρισμό στην 1η μειωτική της μητέρας και στη 2η του πατέρα  

 

25.  Ένα τροφικό πλέγμα είναι πιο αντιπροσωπευτικό από μία τροφική   αλυσίδα, επειδή  στο 

τροφικό πλέγμα  

  α. μεταφέρεται η ενέργεια όλων των παραγωγών στα σαρκοφάγα ζώα  

  β. όλοι οι οργανισμοί ζουν στον ίδιο βιότοπο  

  γ. περιλαμβάνονται  εναλλακτικές διαδρομές ροής ενέργειας  

  δ. περιλαμβάνονται περισσότεροι παραγωγοί από ότι καταναλωτές 

   

26. Σε ανάλυση αιμοσφαιρινών σε ασθενή βρέθηκαν τα εξής αποτελέσματα: HbA 46%,  HbF: 

2%, HbS: 0%, HbA2: 48%  

H διάγνωση θα είναι: 

α.  δρεπανοκυτταρική αναιμία 

β.  β-μεσογειακή αναιμία 

γ.  ετερόζυγος για δρεπανοκυτταρική αναιμία  

δ.  ετερόζυγος για β-μεσογειακή αναιμία 



ΑΡΧΗ 6ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 6ης ΑΠΟ 19 ΣΕΛΙΔΕΣ 

27. Ένα παγκρεατικό κύτταρο  και ένα Β λεμφοκύτταρο του ίδιου ανθρώπου διαφέρουν 

μεταξύ τους 

α.  στην ποσότητα του DNA που περιέχουν 

β.  στην αλληλουχία των νουκλεοτιδίων του DNA που περιέχουν 

γ.  στον αριθμό των γονιδίων που περιέχουν  

δ.  στα είδη των mRNA που περιέχουν 

   

28.   Η παροδική αύξηση της συγκέντρωσης της αμμωνίας στο έδαφος ενός λιβαδιού μπορεί 

να οφείλεται σε    

  α.  εντατική καλλιέργεια με τη χρήση χημικών λιπασμάτων 

  β.  μεγάλο διάστημα ανομβρίας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού 

  γ.  έλλειψη ψυχανθών λόγω αντικατάστασής τους από καλλιεργούμενα είδη 

  δ.  παρουσία πολλών φυλλοβόλων ειδών κατά τους φθινοπωρινούς μήνες 
 

29.   Το κωδικόνιο 5΄UGA3΄ ενός μιτοχονδριακού mRNA που μεταφράζεται εντός του 

μιτοχονδρίου αντιστοιχεί στο αμινοξύ trp. Για το λόγο αυτό ο γενετικός κώδικας 

χαρακτηρίζεται σαν 

α. συνεχής  

β. μη επικαλυπτόμενος  

γ. εκφυλισμένος  

δ. σχεδόν καθολικός 
  

30.  Όταν εμφανίζεται μία νέα ιογενής λοίμωξη όπως συμβαίνει στις μέρες μας με τον  κοροναϊό, 

οι επιστήμονες συνήθως προσπαθούν να αναπτύξουν ένα εμβόλιο κατά του ιού. Το εμβόλιο 

μπορεί να περιλαμβάνει  

α. βακτήρια για την καταστροφή του ιού 

β. λευκά αιμοσφαίρια από μολυσμένο άτομο  

γ. συγκεκριμένο είδος αντισωμάτων ειδικών ενάντια στον ίο αυτό  

δ. πρωτεΐνες από το έλυτρο ή το καψίδιο του ιού  

  

31.   Σε ένα εργαστήριο μοριακής βιολογίας προσδιορίστηκε τμήμα της αλληλουχίας 

αμινοξέων μιας πρωτεΐνης που βρέθηκε στο έντερο ενός ζώου. Τα διαφορετικά μόρια των t 

RNA που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνθεση αυτού του πρωτεϊνικού τμήματος φέρουν τα 

παρακάτω αντικωδικόνια. 3´ GGA 5´ 3´ UUU 5´ 3´ GCU 5´ 3´ UAC 5´ 3´ CGA 5´ Ποια 

από τις παρακάτω νουκλεοτιδικές αλληλουχίες του DNA αφορά στο τμήμα της κωδικής 

αλυσίδας του μορίου DNA με την πληροφορία σύνθεσης του τμήματος της παραπάνω 

πρωτεΐνης; 

 α. 5´-ATG-GCT-GGT-CGA-AAA-CCT-3´  

β. 5´-ATG-GCT-CCT-CGA-AAA-CCT-3´  

γ. 5´-ATG-GCT-GCT-CGA-AAA-GCT-3´  

δ. 3´-ATG-GCT-CCT-CGA-AAA-CCT-5´ 



ΑΡΧΗ 7ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 7ης ΑΠΟ 19 ΣΕΛΙΔΕΣ 

32. Στο πείραμά του  ο Griffith χρησιμοποίησε   

α.  βακτήρια E.coli  

β.  φάγους Τ2 

γ.  πνευμονιόκοκκους 

δ.   βακτηριοφάγους λ 

 

33. και παρατήρησε ότι οι μικροοργανισμοί που ήταν 

α.  λείοι παθογόνοι μετατράπηκαν σε αδρούς,  μη παθογόνους  

β.  αδροί παθογόνοι μετατράπηκαν σε λείους, μη παθογόνους 

γ.  λείοι, μη παθογόνοι μετατράπηκαν σε αδρούς παθογόνους 

δ.   αδροί, μη παθογόνοι μετατράπηκαν σε λείους παθογόνους 

  

34.   Σε ένα οικοσύστημα λειτουργούν οι παρακάτω τροφικές αλυσίδες: Τροφική αλυσίδα 1:  

υδρόβια φυτά  έντομα  βάτραχοι  γεράκια Τροφική αλυσίδα 2:  γρασίδι  κουνέλια 

 γεράκια  

Η παρουσία των αποικοδομητών για την τροφοδότηση του παραπάνω οικοσυστήματος με 

ενέργεια, είναι απαραίτητη 

α. στην τροφική αλυσίδα  1  

β. στην τροφική αλυσίδα  2  

γ. και στην 1 και στην  2  

δ. ούτε στην 1 ούτε στην  2 

  

35.  Για το  σχηματισμό ενός μορίου αιμοσφαιρίνης απαιτείται η  μεταγραφή                                        

  α.  ενός μόνο γονιδίου                                           

β.  δύο μη αλληλόμορφων  γονιδίων                                            

γ.  δύο αλληλόμορφων γονιδίων                                  

δ.  τεσσάρων αλληλόμορφων  γονιδίων                                            

 

36. Στη μετάφραση του/των παραπάνω μορίου/ων mRNA για τον σχηματισμό ενός μορίου 

αιμοσφαιρίνης, θα συμμετάσχει/ουν  

α.  ένα μόριο mRNA 

β.  δύο όμοια μόρια mRNA 

γ.  τέσσερα όμοια μόρια mRNA 

δ.  δύο διαφορετικά μόρια mRNA 

 

37. Μια περιοριστική ενδονουκλεάση μπορεί να απομονωθεί από  

α.  ένα μύκητα 

β.  ένα πρωτόζωο 

γ.  έναν ιό 

δ. ένα βακτήριο   

 



ΑΡΧΗ 8ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 8ης ΑΠΟ 19 ΣΕΛΙΔΕΣ 

38. Στη διαδικασία του σχηματισμού των σπερματοζωαρίων, σε ένα σπερματοζωάριο δεν 

αποχωρίστηκαν οι αδερφές χρωματίδες του 5ου χρωμοσώματος.  Αυτό μπορεί να έχει σαν 

αποτέλεσμα τη δημιουργία ζυγωτού 

    α.  με σύνδρομο cri du chat 

β.   με μονοσωμία, μη βιώσιμο 

γ.   με σύνδρομο Turner 

δ.  με σύνδρομο Klinefelter 

  

39. Μία σιωπηλή μετάλλαξη σε ένα ογκοκατασταλτικό γονίδιο σε  κύτταρο του παχέος 

εντέρου 

α.  θα οδηγήσει σε καρκίνο του παχέος εντέρου 

β.  μπορεί να προκαλέσει καρκίνο του παχέος εντέρου  

γ.  μπορεί να προκαλέσει καρκίνο του παχέος εντέρου αν συνδυαστεί  

    και με άλλες μεταλλάξεις  

δ.  δε μπορεί να προκαλέσει ασθένεια 

 

40. Η RNA πολυμεράση  

    α.  σχηματίζει 3΄    5΄φωσφοδιεστερικούς δεσμούς 

β.   εκφράζεται μόνο σε ευκαρυωτικά κύτταρα 

γ.   συμμετέχει στη μετάφραση 

δ.   είναι απαραίτητη για την κατασκευή cDNA βιβλιοθήκης 

 

41.    H  α αλυσίδα της αιμοσφαιρίνης αποτελείται από 141 αμινοξέα.   

   Στις αμετάφραστες περιοχές τoυ  ώριμου mRNA της  υπάρχουν 50 νουκλεοτίδια ενώ 

ακόμα 400 νουκλεοτίδια απομακρύνονται με την ωρίμανση. Το γονίδιο της α αλυσίδας 

της αιμοσφαιρίνης περιέχει 

α.  873  νουκλεοτίδια 

β.  873  ζεύγη βάσεων 

γ.  876  νουκλεοτίδια 

δ.  876  ζεύγη βάσεων 

  

42. Άντρας με ομάδα αίματος ΑΒ και γυναίκα με ομάδα αίματος Ο αποκτούν φαινοτυπικά 

φυσιολογικό αγόρι με ομάδα αίματος Ο.   Αν δεν υπάρχει θέμα πατρότητας του παιδιού η 

ομάδα αίματος μπορεί να εξηγηθεί από  

α.  γονιδιακή μετάλλαξη στο ωάριο 

β.  αριθμητική μετάλλαξη στο ωάριο 

γ.  γονιδιακή μετάλλαξη στο σπερματοζωάριο 

δ.  αριθμητική μετάλλαξη στο σπερματοζωάριο 

  



ΑΡΧΗ 9ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 9ης ΑΠΟ 19 ΣΕΛΙΔΕΣ 

43. Ένα επιθηλιακό κύτταρο του πνεύμονα σε άνθρωπο που έπασχε από κυστική ίνωση και 

έχει υποβληθεί σε γονιδιακή θεραπεία σε σχέση με ένα επιθηλιακό κύτταρο ενός υγιούς 

ατόμου 

α.  δε διαφέρουν σε ποσότητα αλλά μόνο σε ποιότητα γενετικού   

     υλικού 

β.  διαφέρουν μόνο στην ποσότητα του γενετικού υλικού 

γ.  διαφέρουν μόνο στην ποιότητα του γενετικού υλικού 

δ.  διαφέρουν και στην ποσότητα και στην ποιότητα του γενετικού  

    υλικού 

 

44.    Σε ένα ανθρώπινο κύτταρο δεν υπάρχει γονίδιο που να κωδικοποιεί   

   α.  την RNA πολυμεράση 

β.  την αντίστροφη μεταγραφάση 

γ.  την DNA ελικάση 

δ.  τα επιδιορθωτικά ένζυμα 

 

45. Στον καρυόπυπο ενός ανθρώπου βρίσκονται 46 χρωμοσώματα, στα  οποία 

περιλαμβάνεται ένα Υ. Ο άνθρωπος αυτός 

 α.  είναι σίγουρα φυσιολογικός άντρας 

 β.  έχει φυσιολογικό καρυότυπο 

 γ.  δεν μπορούμε να ξέρουμε σίγουρα αν είναι άντρας 

δ.   δεν μπορούμε  να ξέρουμε αν είναι φυσιολογικός 

  

46. Σε ένα βακτήριο Escherichia coli  συμβαίνει μια μετάλλαξη στο σήμα έναρξης στο γονίδιο 

που κωδικοποιεί την EcoRI. Ποιες θα είναι οι συνέπειες της μετάλλαξης αυτής για το 

βακτήριο;    

α.  Το βακτήριο θα καταστραφεί μετά την εισβολή του γενετικού  

     υλικού ενός ιού 

β.  Το βακτήριο θα συνεχίσει να παράγει την EcoRI εκφράζοντας το  

     δεύτερο και φυσιολογικό αλληλόμορφο του γονιδίου 

γ.  Θα παραχθεί μια τροποποιημένη EcoRI της οποίας η  

     λειτουργικότητα εξαρτάται  από τη θέση που έχει η μετάλλαξη σε  

    σχέση με το ενεργό κέντρο του ενζύμου 

δ.  Δεν επηρεάζεται η δομή και η λειτουργία της EcoRI από τη  

     μετάλλαξη αυτή 

 

 

 

 

 



ΑΡΧΗ 10ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 10ης ΑΠΟ 19 ΣΕΛΙΔΕΣ 

47.  Ένας  άντρας  που πάσχει από αιμορροφιλία και κυστική ίνωση μπορεί να 

δώσει………συνδυασμό/ούς των γονιδίων αυτών στους γαμέτες του 

 α.   ένα 

 β.   δύο 

 γ.   τρεις 

 δ.  τέσσερεις 

 

48. Δύο αδέρφια δίδυμα, αγόρι και κορίτσι, έχουν 

 α.  πανομοιότυπο DNA 

 β.  πανομοιότυπο DNA  εκτός από τα φυλετικά τους χρωμοσώματα 

 γ.  διαφορετικό πυρηνικό DNA  αλλά ίδιο μιτοχονδριακό 

 δ.  διαφορετικό DNA 

 

49. Το sn RNA  συντίθεται  

 α.  στον πυρήνα των ευκαρυωτικών κυττάρων 

 β.  στα μιτοχόνδρια των ευκαρυωτικών κυττάρων 

 γ.  στα ριβοσώματα των ευκαρυωτικών και προκαρυωτικών  

      κυττάρων 

 δ.  στα ριβοσώματα των ευκαρυωτικών κυττάρων 

 

50. H  RNA πολυμεράση συντίθεται  

 α.  στον πυρήνα των ευκαρυωτικών κυττάρων 

 β.  στα μιτοχόνδρια των ευκαρυωτικών κυττάρων 

 γ.  στα ριβοσώματα των ευκαρυωτικών και προκαρυωτικών  

      κυττάρων 

 δ.  στα ριβοσώματα των ευκαρυωτικών κυττάρων 

 

51. Δεν αποτελεί χαρακτηριστικό του ανοσοβιολογικού συστήματος;  

 α. Ένα αντιγόνο μπορεί να προκαλέσει την παραγωγή διαφορετικών αντισωμάτων.  

β. Ένα λεμφοκύτταρο έχει υποδοχείς ειδικούς για πολλά διαφορετικά αντιγόνα.  

γ. Ένα παθογόνο μικρόβιο μπορεί να διαθέτει περισσότερους από έναν αντιγονικούς 

καθοριστές.  

δ. Ένα αντίσωμα διαθέτει παραπάνω από μια θέση σύνδεσης για ένα αντιγόνο.  

 

52. Δεν υπάρχει γονίδιο που κωδικοποιεί το μόριο του  tRNA  με το  αντικωδικόνιο   

  α.  3΄ ACU 5΄ 

 β.   3΄ UAC 5΄ 

 γ.   3΄ ACC 5΄ 

 δ.  3΄ GUA 5΄ 

 



ΑΡΧΗ 11ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 11ης ΑΠΟ 19 ΣΕΛΙΔΕΣ 

53. Σε ένα μόριο DNA υπάρχει αδενίνη σε ποσοστό 28% και σε ένα άλλο  υπάρχει κυτοσίνη 

σε ποσοστό 22%. Αυτά τα δύο μόρια 

 α.  ανήκουν σε διαφορετικά είδη  οργανισμών 

 β.  ανήκουν  σε οργανισμούς του ίδιου είδους 

 γ.  έχουν τον ίδιο αριθμό φωσφοδιεστερικών δεσμών 

δ.  έχουν τον ίδιο αριθμό δεσμών υδρογόνου 

 

54. Τα γονίδια των αντισωμάτων υπάρχουν  

 α.  σε όλα τα κύτταρα του ανθρώπου 

 β.  στα πρόδρομα ερυθρά αιμοσφαίρια 

 γ.  στα Β λεμφοκύτταρα 

 δ.  στα Τ λεμφοκύτταρα 

 

55. Ναρκωτική ουσία που απορροφάται από το πεπτικό είναι  

 α.  η μορφίνη 

 β.  η ηρωίνη 

 γ.  η κοκαΐνη  

 δ. η μεθαδόνη 

 

56. Σε ένα γραμμικό μόριο DNA οι δεσμοί υδρογόνου που σχηματίζονται είναι όσοι και τα 

νουκλεοτίδια. Το μόριο αυτό περιέχει 

 α.  ίσο αριθμό Α και G  

 β.  διπλάσιο αριθμό Τ από C 

 γ.  μόνο G και C  

 δ.  μόνο Α και Τ 

  

57. Ένας φωτοσυνθετικός μονοκύτταρος μικροοργανισμός που ζει στα νερά ενός ποταμού  

 α.  ανήκει στο φυτοπλαγκτόν 

 β.  ανήκει στο ζωοπλαγκτόν 

γ.   μπορεί να είναι αζωτοδεσμευτικό βακτήριο 

δ.  είναι αποικοδομητής  

 

58.  Όταν δεν είναι απαραίτητη η λακτόζη για την E.coli, στο οπερόνιο  

 α.  ο επαγωγέας  συνδέεται στο χειριστή 

 β.  ο χειριστής συνδέεται στον υποκινητή του ρυθμιστικού γονιδίου 

 γ.  ο καταστολέας συνδέεται στο ρυθμιστικό γονίδιο  

 δ.  ο καταστολέας συνδέεται στο χειριστή  

 

 

 

 



ΑΡΧΗ 12ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 12ης ΑΠΟ 19 ΣΕΛΙΔΕΣ 

59.  Η νικοτίνη δεν προκαλεί 

 α.  υπόταση 

 β.  υπέρταση 

 γ.  καρκίνο του πνεύμονα 

 δ. γαστρίτιδα 

 

60. Δύο γονείς φέρουν ένα μορφολογικό γνώρισμα το οποίο κληρονομείται και στα 5 παιδιά 

τους. Το γνώρισμα αυτό κληρονομείται με γονίδια    

α.  αυτοσωμικά επικρατή 

β.  αυτοσωμικά υπολειπόμενα 

γ.  φυλοσύνδετα υπολειπόμενα 

δ.  δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπέρασμα 

  

61. Στη διαδικασία κατασκευής μιας cDNA βιβλιοθήκης δε συμμετέχει  

α.  η DNA δεσμάση 

β.   η DNA πολυμεράση 

γ.   η αντίστροφη μεταγραφάση  

δ.   η DNA ελικάση 

 

62. Μετά από μετάλλαξη στο γονιδίωμα της Ε.cοli δεν εκφράζονται τα τρία δομικά γονίδια. Η 

μετάλλαξη μπορεί να έγινε  

 α.  στο ρυθμιστικό γονίδιο 

β.   στον υποκινητή των δομικών γονιδίων 

γ.   στο χειριστή  

δ.   στον υποκινητή του ρυθμιστικού γονιδίου 

 

63. Το γνώρισμα που περιγράφεται στο δέντρο   

μπορεί να είναι  

α.  κυστική ίνωση 

β.  αχρωματοψία                          

γ.  οικογενής υπερχοληστερολαιμία  

δ.  όλα τα παραπάνω 

 

64. Γονείς με φυσιολογική πήξη αίματος αποκτούν κορίτσι με  αιμορροφιλία. Εύρημα στον 

καρυότυπο του κοριτσιού μπορεί να είναι   

α.  τρισωμία στα φυλετικά χρωμοσώματα 

β.   μονοσωμία σε αυτοσωμικά χρωμοσώματα 

γ.   έλλειψη σε φυλετικό χρωμόσωμα 

δ.   μετατόπιση μεταξύ αυτοσωμικών χρωμοσωμάτων 

 



ΑΡΧΗ 13ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 13ης ΑΠΟ 19 ΣΕΛΙΔΕΣ 

65. Από τη διασταύρωση ενός αρσενικού που εμφανίζει ένα υπολειπόμενο γνώρισμα με 

θηλυκό που εμφανίζει το αντίστοιχο επικρατές γνώρισμα, οι μισοί αρσενικοί απόγονοι 

παρουσιάζουν το γνώρισμα της μητέρας και οι μισοί θηλυκοί το γνώρισμα του πατέρα. Τα 

υπόλοιπα αρσενικά άτομα είναι φαινοτυπικά όμοια με τον πατέρα και τα υπόλοιπα θηλυκά 

με τη μητέρα. Το γνώρισμα κληρονομείται με γονίδιο   

α.  επικρατές αυτοσωμικό 

β.   υπολειπόμενο αυτοσωμικό 

γ.   φυλοσύνδετο υπολειπόμενο  

δ.  όλα τα παραπάνω είναι πιθανά 

 

66. Κυκλικό μόριο DNA δεν είναι  

α.  το γονιδίωμα του πνευμονιόκοκκου 

β.   το γενετικό υλικό ενός χλωροπλάστη 

γ.   το γενετικό υλικό της E. coli 

δ.   το γονιδίωμα της Βασιλικής 

 

67. Σε όλους τους οργανισμούς εκφράζονται τα γονίδια των 

α.   α και β αλυσίδων της αιμοσφαιρίνης 

β.  μεταφορικών και ριβοσωμικών RNA 

γ.  αντισωμάτων 

δ.  επιδιορθωτικών ενζύμων 

 

68. Τα είδη Α, Β, Γ και Δ περιλαμβάνουν καταναλωτές οι οποίοι ανήκουν σε μία από τις 

τροφικές αλυσίδες ενός οικοσυστήματος. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις, σχετικά με 

την τροφική αυτή αλυσίδα, είναι σωστή;  

α. Το είδος Α έχει μεγαλύτερη βιομάζα γιατί 

μπορεί να παράγει μόνο την τροφή του.  

β. Το είδος Γ αποτελεί τροφή για το είδος Δ.  

γ. Το είδος Δ είναι αποικοδομητής 

δ. Το είδος Β είναι πολύ πιθανό να είναι ο κορυφαίος καταναλωτής 

 

69. Σε ένα οικοσύστημα ζουν δύο διαφορετικά είδη βακτηρίων Ζ και Υ. 

Το Ζ χαρακτηρίζεται αποικοδομητής και το Υ παράσιτο. Και τα δύο 

είδη εξασφαλίζουν την απαραίτητη για αυτά ενέργεια από 

α. νεκρούς ζωικούς οργανισμούς.  

β. ζωντανούς ζωικούς οργανισμούς.  

γ. νεκρούς φυτικούς οργανισμούς.  

δ. οργανική ύλη που έχει συντεθεί από άλλους οργανισμούς του οικοσυστήματος.   

 

Είδος Βιομάζα 

   Α   5000 

   Β      5 

   Γ     50 

   Δ    500 



ΑΡΧΗ 14ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 14ης ΑΠΟ 19 ΣΕΛΙΔΕΣ 

70. Ένας ασθενής παρουσιάζει μια βακτηριακή λοίμωξη που δεν θεραπεύεται με αντιβιοτικά. 

Αυτό  μπορεί να οφείλεται στο ότι 

α. τα αντιβιοτικά προκαλούν μεταλλάξεις στα βακτήρια.  

β. ορισμένα βακτήρια παρουσιάζουν ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά.  

γ. η αλόγιστη χρήση αντιβιοτικών προκαλεί μεταλλάξεις στη δομή τους.  

δ. οι άνθρωποι είναι λιγότερο ευαίσθητοι στα αντιβιοτικά 

 

71. Σε ένα οικοσύστημα, οι σκίουροι αποτελούν ένα μεγάλο μέρος της διατροφής των λύκων. 

Μια θανατηφόρος ασθένεια στον πληθυσμό των σκίουρων αρχίζει να μειώνει τον 

πληθυσμό τους για μια περίοδο αρκετών μηνών. Ποιες θα είναι  οι αναμενόμενες αλλαγές 

στον  πληθυσμό των λύκων για το αντίστοιχο διάστημα;  

α. Δεν θα επηρεαστεί καθώς οι λύκοι θα έχουν άλλη τροφή στο διάστημα αυτό. 

β. Θα μείνει περίπου σταθερός. 

γ. Θα αυξηθεί αρχικά και θα μειωθεί στη συνέχεια. 

δ. Θα μειωθεί ακολουθώντας τη μείωση του αριθμού των σκίουρων. 

 

72. Η ρευματοειδής αρθρίτιδα χαρακτηρίζεται ως αυτοάνοσο νόσημα επειδή  

α. η θεραπεία της εξαρτάται και επιτυγχάνεται μόνο από τον ίδιο οργανισμό – τα φάρμακα 

δεν μπορούν να βοηθήσουν τον ασθενή  

β. εκδηλώνεται σαν αποτέλεσμα της λανθασμένης αντίδρασης του ανοσοποιητικού 

συστήματος του ίδιου του ατόμου που αναγνωρίζει τα δικά του συστατικά σαν ξένα.  

γ. θεραπεύεται μόνο με τη χορήγηση προϊόντων της ανοσολογικής απόκρισης, δηλαδή με 

αντισώματα τα οποία μπορεί να παραχθούν από τον ίδιο τον ασθενή ή από άλλον οργανισμό.  

δ. δεν οφείλεται σε λοίμωξη από παθογόνο μικροοργανισμό, αλλά σε περιβαλλοντικούς 

παράγοντες  

 

73. Από τη μελέτη της έκφρασης του γενετικού υλικού ενός μικροοργανισμού διαπιστώθηκε 

ότι στις πρωτεΐνες περιέχονται 15 αμινοξέα, κάθε αμινοξύ κωδικοποιείται από μία τριάδα 

νουκλεοτιδίων, η τριπλέτα AUG κωδικοποιεί το αμινοξύ βαλίνη και ότι περιλαμβάνει 

συνολικά 16 τριάδες νουκλεοτιδίων. Τα χαρακτηριστικά του γενετικού κώδικα που δεν 

ισχύουν για τον οργανισμό αυτό είναι 

α.  η καθολικότητα και η συνέχεια 

β.  η συνέχεια και η μη επικάλυψη  

γ.  η μη επικάλυψη και ο εκφυλισμός  

δ.  ο εκφυλισμός και η καθολικότητα 
 

74. Ένα οικοσύστημα που εμφανίζει μεγάλη βιοποικιλότητα 

α.   θα έχει πάρα πολλά τροφικά επίπεδα  

β.  θα απαιτεί πολύ μεγάλη ενέργεια για να συντηρηθεί 

γ.   θα έχει μεγάλη σταθερότητα 

δ.   θα έχει περισσότερα είδη παραγωγών από ότι καταναλωτών 



ΑΡΧΗ 15ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 15ης ΑΠΟ 19 ΣΕΛΙΔΕΣ 

75. Η αλλεργική αντίδραση συνήθως συμβαίνει όταν το ανοσοποιητικό σύστημα παράγει  

α. αντιβιοτικά εναντίον ακίνδυνων συνήθως αντιγόνων  

β. αντιγόνα εναντίον ακίνδυνων συνήθως αντισωμάτων  

γ. αντισώματα εναντίον ακίνδυνων συνήθως αντιγόνων  

δ. ένζυμα εναντίον ακίνδυνων συνήθως αντισωμάτων 

 

76. Για να παράγουμε την ανθρώπινη α.1 αντιθρυψίνη από βακτήρια με τη διαδικασία της 

cDNA βιβλιοθήκης, απομονώνουμε το ολικό ώριμο  mRNA από κύτταρα του 

α.  παγκρέατος  

β.  ήπατος   

γ.  πνεύμονα 

δ.  σπλήνα 

 

77. Η γλυκίνη κωδικοποιείται από την τριπλέτα 

α.  5΄ GAG  3΄ 

β.  5΄ GGA  3΄ 

γ.   5΄ AUG  3΄ 

δ.  5΄ GUG  3΄ 

 

78. Στο δέκτη μοσχεύματος χορηγούνται ανοσοκατασταλτικά φάρμακα με σκοπό  

α. την καταστροφή των αντιγόνων του μοσχεύματος  

β. την ενεργοποίηση της χυμικής ανοσίας 

γ.  την ενίσχυση της κυτταρικής ανοσίας 

δ.  την αναστολή της λειτουργίας του ανοσοβιολογικού συστήματος 

 

79. …και ένα ανεπιθύμητο αποτέλεσμα της χορήγησης των ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων 

είναι 

α. η απόρριψη του μοσχεύματος 

β. η παραγωγή αντισωμάτων κατά του μοσχεύματος σε πολύ υψηλές  συγκεντρώσεις 

γ. η ενεργοποίηση των Τ κυτταροτοξικών λεμφοκυττάρων 

δ. η μεγάλη ευαισθησία σε λοιμώξεις 

 

80. Η εξέταση με την οποία αποδεικνύεται η πατρότητα ενός παιδιού είναι   

α.  ο προσδιορισμός των ομάδων αίματος  

β.  η ανάλυση του DNA 

γ.   ο καρυότυπος 

δ.   η αμνιοπαρακέντηση 

 

 

 

 



ΑΡΧΗ 16ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 16ης ΑΠΟ 19 ΣΕΛΙΔΕΣ 

81. Τα νουκλεϊκά οξέα δε συμμετέχουν στη δομή ενός 

α.  ριβοσώματος  

β.  πριμοσώματος  

γ.   νουκλεοσώματος 

δ.   αντισώματος 

   

82. Για το χαρακτηριστικό που απεικονίζεται στο δέντρο   

α.  τα άτομα 4 και 5 έχουν σίγουρα τον ίδιο γονότυπο       

β.  μπορεί  μόνο η μητέρα να είναι φορέας  

γ.   μόνο ο πατέρας  είναι φορέας  

δ.  το γονίδιο είναι σίγουρα αυτοσωμικό                        

     υπολειπόμενο                                                             3            4       5                          

                                                                                                

83. Η διαφοροποίηση παρατηρείται   

α.  στους πολυκύτταρους οργανισμούς 

β.  στους γαμέτες των ανώτερων διπλοειδικών οργανισμών 

γ.  σε προκαρυωτικούς μικροοργανισμούς  

δ.  σε όλους τους οργανισμούς   

 

84. Τα βακτήρια ενός κλώνου 

α.  έχουν αντοχή στα ίδια αντιβιοτικά 

β.   περιέχουν τα ίδια πλασμίδια 

γ.   προέρχονται από το ίδιο κύτταρο 

δ.   όλα τα παραπάνω 

 

85. Στο σταθερό οικοσύστημα μιας μικρής λίμνης ένας τοξικός ρύπος προκαλεί το θάνατο σε 

όλα τα φυτά με αποτέλεσμα  

α. τη μείωση της συγκέντρωσης του διοξειδίου του άνθρακα στο νερό 

β. τη μείωση της συγκέντρωσης των νιτρικών ιόντων στο νερό 

γ. την αύξηση της συγκέντρωσης του διοξειδίου του άνθρακα στο νερό 

δ. την αύξηση  της συγκέντρωσης του οξυγόνου στο νερό 

 

86. Ο Γιάννης εμφανίζει προσκολλημένους λοβούς αυτιών, ένα χαρακτηριστικό που δεν 

παρουσιάζει κανένας άλλος συγγενής του. Αυτό πιθανόν να συμβαίνει γιατί 

α.  ο Γιάννης είναι υιοθετημένος  

β.  το διαφορετικό γνώρισμα του  Γιάννη οφείλεται σε μετάλλαξη 

γ.  το  διαφορετικό  γνώρισμα  του  Γιάννη  κληρονομείται  με  

    υπολειπόμενο γονίδιο 

δ.  ο Γιάννης έχει χρωμοσωμική μονοσωμία  

 

 



ΑΡΧΗ 17ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 17ης ΑΠΟ 19 ΣΕΛΙΔΕΣ 

87. Τα γονίδια των ιντερφερονών εκφράζονται  

α.  στα επιθηλιακά κύτταρα των πνευμόνων 

β.  στα κύτταρα που έχουν προσβληθεί από ιό 

γ.   στα καρκινικά κύτταρα 

δ.   στα λεμφοκύτταρα  

 

88.  Ένα άτομο που  μολύνεται από ένα παθογόνο μικροοργανισμό, για τον οποίο είχε 

εμβολιαστεί στο παρελθόν, δεν θα νοσήσει γιατί  

α. τα Τ λεμφοκύτταρα θα αρχίσουν να παράγουν άμεσα αντισώματα, λόγω δευτερογενούς 

ανοσοβιολογικής απόκρισης.  

β. λόγω του προηγούμενου εμβολιασμού, υπάρχει μεγάλη ποσότητα αντισωμάτων στο αίμα 

που θα αντιμετωπίσει τον μικροοργανισμό.  

γ. τα Β λεμφοκύτταρα μνήμης διαφοροποιούνται γρήγορα σε πλασματοκύτταρα, τα οποία 

παράγουν αυξημένες ποσότητες αντισωμάτων.  

δ. τα Τ κατασταλτικά κύτταρα ενεργοποιούνται ταχύτατα.  

 

89. Ένα νεογέννητο ποντίκι από το  οποίο αφαιρείται χειρουργικά ο θύμος   αδένας 

πιθανότατα  

        α. θα εκφράζει λιγότερα αντιγόνα ιστοσυμβατότητας στα κύτταρά του.  

 β. θα στερείται χυμικής ανοσίας.  

       γ. δεν θα είναι σε θέση να διαφοροποιήσει και να ωριμάσει Τ κύτταρα.  

      δ. θα έχει μειωμένο αριθμό Β κυττάρων και δεν θα μπορεί να παράγει 

αντισώματα.  

 

90. Ένας ασθενής που παράγει αντισώματα εναντίον των παθογόνων  βακτηρίων ,  

αλλά δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις ιογενείς λοιμώξεις, είναι πιθανότερο να 

εμφανίζει διαταραχή στα  

        α. πλασματοκύτταρά του  

        β. κατασταλτικά Τ λεμφοκύτταρά του  

        γ. στα κυτταροτοξικά Τ λεμφοκύτταρά του  

       δ. στα μακροφάγα του  

 

91. Σε έναν άνθρωπο εκφράζεται το γονίδιο της γ αλυσίδας της αιμοσφαιρίνης, 

αλλά όχι το γονίδιο της β αλυσίδας. Ο άνθρωπος αυτός   
α.  πάσχει από δρεπανοκυτταρική αναιμία  

β.  είναι φυσιολογικός ενήλικος   

γ.  είναι φυσιολογικό παιδί   

δ.  είναι έμβρυο 

 

 

 

 



ΑΡΧΗ 18ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 18ης ΑΠΟ 19 ΣΕΛΙΔΕΣ 

92. Τα Β λεμφοκύτταρα   

     α.  φέρουν στην επιφάνειά τους ειδικούς αντιγονικούς καθοριστές  

β.  παράγουν εξειδικευμένα αντισώματα  

γ.   παράγονται στο σπλήνα  

δ.   ενεργοποιούνται μόνο κατά των ιών 

   

93. Η μετάλλαξη που στο μεταγραφόμενο κλώνο μετατρέπει την τριπλέτα    

      3΄ ΑΤC 5΄ σε 3΄ΑΤΤ 5΄ χαρακτηρίζεται σαν   

α.  ουδέτερη  

β.   σιωπηλή 

γ.   επιβλαβής 

δ.   δε μπορούμε να ξέρουμε χωρίς να συμβουλευτούμε το γενετικό  

     κώδικα 

 

94. Οι ιοί μολύνουν μόνο έναν ορισμένο τύπο κυττάρων επειδή  

α. συνδέονται με άλλους ιούς που υπάρχουν στην επιφάνεια αυτών των κυττάρων.  

β. προσκολλώνται στα μιτοχόνδρια αυτών των κυττάρων.  

γ. αναγνωρίζουν ορμόνες αυτών των κυττάρων.  

δ. χρησιμοποιούν ειδικούς υποδοχείς στην επιφάνεια αυτών των κυττάρων. 

 

95. Στο 5΄ άκρο ενός γονιδίου υπάρχει η αλληλουχία ΑΤΑΤΑΤΑΤ πριν την τριπλέτα έναρξης. 

Το RNA της μικρής ριβοσωμικής υπομονάδας που θα συμμετάσχει στη μετάφραση του 

γονιδίου, θα έχει αλληλουχία   

α.  3΄  ΤΑΤΑΤΑΤΑ  5΄ 

β.  3΄ UAUAUAUA  5΄ 

γ.  5΄ ΑΤΑΤΑΤΑΤ  3΄  

δ.  5΄ UAUAUAUA  3΄ 

 

96. Ένα κύτταρο από φύλλα ελιάς  

α.  περιέχει χλωροπλάστες και μιτοχόνδρια 

β.  εκφράζει το γονίδιο του snRNA  

γ.  είναι διπλοειδικό με ασυνεχή γονίδια 

δ.   όλα τα παραπάνω 

 

97. Ζευγάρι φαινοτυπικά υγιών γονιών αποκτούν κορίτσι με ρετινοβλάστωμα. Το γνώρισμα 

του παιδιού οφείλεται σε   

α.  αυτοσωμικό υπολειπόμενο γονίδιο  

β.  φυλοσύνδετο υπολειπόμενο γονίδιο  

γ.   μετάλλαξη 

δ.  θνησιγόνο γονίδιο 

    



ΑΡΧΗ 19ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 19ης ΑΠΟ 19 ΣΕΛΙΔΕΣ 

98. Ένα σπερματοζωάριο που περιέχει 22 χρωμοσώματα γονιμοποιεί ένα ωάριο. Το άτομο που 

προκύπτει θα έχει φαινότυπο συνδρόμου 

α.  Down 

β.  Turner 

γ.   Klinefelter 

δ.  cri du chat 

 

99. Σε όλα τα κύτταρα ενός ανθρώπου εκφράζονται τα γονίδια των 

α.  αντισωμάτων 

β.   αιμοσφαιρινών 

γ.   ενδονουκλεασών 

δ.   ιστονών 

  

 

100. Σε ένα πληθυσμό λαγών συναντάμε θηλυκά με άσπρο, μαύρο ή γκρι χρώμα τριχώματος 

και αρσενικά με άσπρο ή μαύρο χρώμα. Τα γονίδια που ελέγχουν το χρώμα είναι  

α.  αυτοσωμικά με επικρατές το μαύρο 

β.  αυτοσωμικά ατελώς επικρατή 

γ.   φυλοσύνδετα με επικρατές το μαύρο 

δ.  φυλοσύνδετα ατελώς επικρατή 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


