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ΘΔΜΑ 1ο

Να θσθιώζεηε ηε ζωζηή απάληεζε
Α1. Πόζα απηνζσκηθά ρξσκνζώκαηα έρνπλ θπζηνινγηθά έλα ζσκαηηθό θύηηαξν θαη
έλαο γακέηεο ζηνλ άλζξσπν:
α. 46 θαη 23 αληίζηνηρα
β. 45 θαη 23 αληίζηνηρα
γ. 44 θαη 23 αληίζηνηρα
δ. 44 θαη 22 αληίζηνηρα
Μονάδες 5
Β1. ηε ζπζπείξσζε ηνπ DNA πνπ παξνπζηάδνπλ ηα ηλίδηα ρξσκαηίλεο θαηά ηε
κεζνθάζε ζπκβάινπλ:
α. ε δηπιή έιηθα
β. νη ηζηόλεο
γ. εθηόο από ηηο ηζηόλεο θαη άιιεο πξσηεΐλεο
δ. όια ηα πξνεγνύκελα
Μονάδες 5
Γ1. Πσο ραξαθηεξίδνληαη ε θνξά κηαο πνιπλνπθιενηηδηθήο αιπζίδαο θαη ν
θσζθνξηθόο δεζκόο ;
α. 5΄ -3΄
β. 5΄ -3΄ θαη 3΄-5΄ αληίζηνηρα
γ. 3΄-5΄ θαη 5΄ -3΄ αληίζηνηρα
δ. 3΄-5΄
Μονάδες 5
Γ1. Πσο πεξηγξάθεηαη ην κήθνο ελόο λνπθιετθνύ νμένο ;
α. κε ηνλ αξηζκό ησλ αδσηνύρσλ βάζεσλ
β. κε ηελ αιιεινπρία ησλ αδσηνύρσλ βάζεσλ
γ. κε ηνλ αξηζκό ησλ αδσηνύρσλ βάζεσλ ή ησλ δεπγώλ ηνπο
δ. όια ηα πξνεγνύκελα αιεζεύνπλ
Μονάδες 5
Α2. Aλαθέξεηε παξαδείγκαηα βηνρεκηθώλ δεδνκέλσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ όηη ην DNA
είλαη ην γελεηηθό πιηθό.
Μονάδες 5

ΘΔΜΑ 2ο
1. Πεξηγξάςηε ηνλ ηξόπν ζρεκαηηζκνύ κηαο πνιπλνπθιενηηδηθήο αιπζίδαο.
Μονάδες 6
2. Ση γλσξίδεηε γηα ηα πιαζκίδηα;
Μονάδες 7
3. Tη γλσξίδεηε γηα ην γελεηηθό πιηθό ησλ ηώλ;
Μονάδες 5
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4.Πεξηγξάςηε ηελ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ παξαζθεπή θαξπνηύπνπ.
Μονάδες 7

ΘΔΜΑ 3ο
Α. Να πεξηγξάςεηε ηηο ραξαθηεξηζηηθέο κνξθέο κε ηηο νπνίεο βξίζθεηαη ην γελεηηθό
πιηθό ελόο επθαξπσηηθνύ θπηηάξνπ αλάινγα κε ην ζηάδην ηνπ θπηηαξηθνύ θύθινπ
πνπ βξίζθεηαη.
Μονάδες 15
Β. Να ζσκπιερωζεί ο πίλαθας
ΠΗΝΑΚΑ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΣΑ ΜΔΓΔΘΖ ΣΟΤ ΓΔΝΔΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ Δ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΑ ΑΝΘΡΩΠΗΝΑ ΚΤΣΣΑΡΑ

ΩΜΑΣΗΚΟ ΚΤΣΣΑΡΟ
Μεζνθαζε
πξηλ ηελ
Μίησζε
αληηγξαθή
Εεύγε βάζεσλ

ΓΑΜΔΣΖ
( σάξην ,ζπεξκαηνδσάξην)

Μνξηα DNA
πλνιηθό
κήθνο
Γνλίδηα

< 40000
δεύγε

Υξσκνζώκαηα
Ηλίδηα
ρξσκαηίλεο
Μονάδες 10

ΘΔΜΑ 4ο
Σε έλα δίθιωλο θσθιηθό κόρηο DNA αποηειούκελο από 3000 δεύγε
λοσθιεοηηδίωλ βρέζεθε όηη ηο ποζοζηό ηες αδελίλες ζηο ζύλοιο ηωλ βάζεωλ
ηοσ είλαη 15%.
α) Πνην είλαη ην πνζνζηό ησλ ππόινηπσλ βάζεσλ;
β) Πόζνη δεζκνί πδξνγόλνπ αλαπηύζζνληαη ζην κόξην;
γ) Πόζνη θσζθνδηεζηεξηθνί δεζκνί αλαπηύζζνληαη κεηαμύ ησλ λνπθιενηηδίσλ ηνπ;
Τπάξρνπλ ειεύζεξεο θσζθνξηθέο νκάδεο ζηελ πεξίπησζε απηή; Πνηα ζα
κπνξνύζε λα είλαη ε πξνέιεπζε ηνπ κνξίνπ;
α: 5 μονάδες , β 7 μονάδες ,γ: 7+2+4 μονάδες

