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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΟΝΟΜΑ:……………………………………………………..…  
 
ΘΕΜΑ Α 
Α. Να σημειώσετε στο γραπτό σας δίπλα από τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς 
προτάσεις 1 έως 5 το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη φράση, η οποία συμπληρώνει 
σωστά την πρόταση. 

1. Στον ανθρώπινο καρυότυπο υπάρχουν: 
α. 46 ινίδια χρωματίνης  
β. 23 χρωμοσώματα 
γ. 184 βραχίονες 
δ. 92 κεντρομερίδια 

2. Για το ριβοσωμικό RNA (rRNA) ισχύει:  
α. Ότι συνδέεται με πρωτεΐνες 
β. Ότι αποτελείται μόνο από RNA 
γ. Ότι συμμετέχει στη διαδικασία της πρωτεϊνοσύνθεσης 
δ. όλα τα παραπάνω 

3. Για το γενετικό κώδικα ισχύει: 
α. είναι καθολικός 
β. τα κωδικόνια λήξης είναι συνώνυμα 
γ. το κωδικόνιο έναρξης είναι πάντοντε το AUG 
δ.  αφορά στα αντικωδικόνια 

4. Από δύο γονείς που είναι φορείς θνησιγόνου γονιδίου, η πιθανότητα να γεννηθεί φορέας 
του θνησιγόνου γονιδίου είναι 
α. 1/4 
β. 1/2 
γ. 2/3 
δ. Όλοι οι απόγονοι είναι φορείς 

5. Η γονιδιωματική βιβλιοθήκη: 
α. απαιτεί την απομόνωση ολικού mRNA από τα κύτταρα, για την κατασκευή της 
β. αποτελείται από RNA 
γ. χρησιμοποιείται όταν μελετάμε το ολικό γενετικό υλικό ενός οργανισμού 
δ. είναι πρωτεϊνικής φύσης 

 Μονάδες 15 
Β. Να χαρακτηρίσετε με σωστό (Σ) ή λάθος (Λ) τις παρακάτω προτάσεις. 

1. Η κυστική ίνωση είναι αυτοσωμικός υπολειπόμενος χαρακτήρας.  
2. Ως ανιχνευτές μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αποκλειστικά ιχνηθετημένα μόρια DNA. 
3. Στη σύνδεση κωδικονίου- αντικωδικονίου κατά τη διαδικασία της μετάφρασης, οι δεσμοί 

που σχηματίζονται είναι φωσφοδιεστερικοί δεσμοί. 
4. Δεν υπάρχει tRNA λήξης. 
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5. Η αχρωματοψία στο κυανό είναι φυλοσύνδετος χαρακτήρας. 
 

Μονάδες 10 
ΘΕΜΑ Β 
Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις. 
Β1. Από γονείς ομάδας αίματος ΑΒ, προέκυψαν παιδιά ομάδας αίματος 0 και ομάδας αίματος Α. 
Να εξηγήσετε αν τίθεται θέμα πατρότητος. 

Μονάδες 5 
Β2. Έχουμε στη διάθεση μας τη γονιδιωματική βιβλιοθήκη ενός ανθρώπου και τη cDNA 
βιβλιοθήκη ενός πρόδρομου ερυθροκυττάρου του ανθρώπου. Να σημειώσετε με το σύμβολο (+) 
ή (-) στις στήλες ΙΙ και ΙΙΙ το θετικό η αρνητικό σήμα υβριδοποίησης αντίστοιχα, των μορίων 
ανιχνευτών της στήλης Ι. 

 Στήλη Ι Στήλη ΙΙ Στήλη ΙΙΙ 

 Ανιχνευτής Γονιδιωματική 
βιβλιοθήκη 
ανθρώπου 

cDNA βιβλιοθήκη 
πρόδρομου 
ερυθροκυττάρου 

1 Γονιδίου της RNA πολυμεράσης   

2 Γονιδίου σύνθεσης του αντιγόνου Α (σε άνθρωπο 
με ομάδα αίματος Α) 

  

3 5΄αμετάφραστης περιοχής του γονιδίου μιας 
ιστόνης 

  

4 Ανθρώπινου γονιδίου του tRNA σερίνης   

5 Ανθρώπινου γονιδίου rRNA μικρής υπομονάδας 
ριβοσώματος 

  

6 Γονιδίου της βακτηριακής RNA πολυμεράσης   

 
Μονάδες 6 

Β3. Τι είναι το ανασυνδυασμένο DNA; Πόσοι και ποιοι δεσμοί σπάνε με τη δράση της EcoRI; 
Μονάδες 4 

Β4. Να περιγράψετε τη διαδικασία της μεταγραφής. Να αναφέρετε (με συντομία) τις διαφορές 
που εμφανίζει η διαδικασία μεταξύ προκαρυωτικών και ευκαρυωτικών οργανισμών. 

Μονάδες 10 
 
 
ΘΕΜΑ Γ 
Γ1. Με ποιους τρόπους ρυθμίζεται η γονιδιακή έκφραση στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς; Σε τι 
αποσκοπεί η ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης στους προκαρυωτικούς οργανισμούς; 

Μονάδες 5 
Γ2. Από τη διασταύρωση ατόμων δροσόφιλας προέκυψε η ακόλουθη αναλογία απογόνων: 
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90 θηλυκά με κόκκινα μάτια και κανονικές πτέρυγες 
30 θηλυκά με κόκκινα μάτια και ατροφικές πτέρυγες 
44 αρσενικά με κόκκινα μάτια και κανονικές πτέρυγες 
46 αρσενικά με λευκά μάτια και κανονικές πτέρυγες 
16 αρσενικά με κόκκινα μάτια και ατροφικές πτέρυγες 
14 αρσενικά με λευκά μάτια και ατροφικές πτέρυγες 
Να γράψετε τους γονότυπους των γονέων και να πραγματοποιήσετε τη διασταύρωση ή τις 
διασταυρώσεις αιτιολογώντας την απάντηση σας, χωρίς να διατυπώσετε τους Νόμους του 
Mendel.  
 

Μονάδες 10 
Γ3. Ποια σύμπλοκα, που αποτελούνται από νουκλεϊκά οξέα και πρωτεΐνες γνωρίζετε; 

Μονάδες 5 

Γ4. Έστω ένας άνδρας που πάσχει από αιμορροφιλία και μερική αχρωματοψία στο πράσινο και το 
κόκκινο. Ο άνδρας αυτός παντρεύεται μια γυναίκα, φυσιολογική και ως προς τις δύο ασθένειες. 
Το ζευγάρι αποκτά δύο παιδιά, ένα κορίτσι με αχρωματοψία και ένα αγόρι με αιμορροφιλία. 
Ποιοι είναι οι γονότυποι των γονέων;  Με ποια πιθανότητα ένα τρίτο παιδί της οικογένειας να 
πάσχει και από τις δυο ασθένειες; 

Μονάδες 5 

ΘΕΜΑ Δ 
Στην παρακάτω εικόνα το τμήμα του DNA, περιλαμβάνει ασυνεχές γονίδιο ευκαρυωτικού 
κυττάρου που κωδικοποιεί μικρό πεπτίδιο. Μέσα στην αγκύλη φαίνεται η αλληλουχία της 
αμετάφραστης περιοχής που ενώνεται με το rRNA της μικρής υπομονάδας του ριβοσώματος. 

Εικόνα 1 

Τα tRNAs που χρησιμοποιήθηκαν κατά σειρά στην παραγωγή του πεπτιδίου είχαν τα 
αντικωδικόνια: 
 
5’ CAU 3’, 5’ CCA 3’, 5’ AAA 3’, 5’ AGG 3’, 5’ CAU 3’, 5’ CCA 3’, 5’ AAC 3’.  
 
Δ1. Να σημειώσετε στο τετράδιο σας ποια από τις αλυσίδες Α ή Β είναι η κωδική αλυσίδα του 
γονιδίου (μονάδες 3). Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας (μονάδες 4). Να χαρακτηρίσετε ως 5’ ή 
3’ τα άκρα στα σημεία Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV (μονάδες 2). 

Μονάδες 9 
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Δ2. Να γράψετε στο τετράδιο σας το εσώνιο που υπάρχει στο παραπάνω γονίδιο. 
Μονάδα 1 

 
Δ3. Να γράψετε την αλληλουχία των βάσεων του mRNA, που θα χρησιμοποιηθεί κατά τη 
μετάφραση της πληροφορίας του γονιδίου της εικόνας 1. 

Μονάδες 5 
 
Δ4. Στην εικόνα 2 η αλληλουχία είναι τμήμα του γονιδίου που μεταγράφεται στο rRNA της μικρής 
υπομονάδας του ριβοσώματος που χρησιμοποιείται στη μετάφραση του ευκαρυωτικού γονιδίου 
της εικόνας 1. 

 
Εικόνα 2 

Ποια είναι η μεταγραφόμενη αλυσίδα του γονιδίου που μεταγράφεται στο rRNA (μονάδα 1). Να 
γραφεί ο προσανατολισμός της (μονάδα 1). Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας (μονάδες 2). 

Μονάδες 4 
 
Δ5. Στην εικόνα 3, υπάρχει το ίδιο τμήμα DNA με την εικόνα 1 και με το υπογραμμισμένα 
γράμματα φαίνεται η αλληλουχία των βάσεων στις οποίες γίνεται γονιδιακή μετάλλαξη 
προσθήκης των τριών παρακάτω συνεχόμενων ζευγών βάσεων: 
5’ AGC 3’ 
3’ TCG 5’ 

 
Εικόνα 3 

Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της μετάλλαξης αν η προσθήκη γίνει: 
Ι) στη θέση 1. 
ΙΙ) στη θέση 2. 

Μονάδες 6 
 


