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∆ΙΑΓ%ΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΟΝΟΜΑ:……………………………………………………..…
ΘΕΜΑ Α
Α. Να ση)ειώσετε στο γρα1τό σας δί1λα α1ό τον αριθ)ό καθε)ιάς α1ό τις 1αρακάτω
η)ιτελείς 1ροτάσεις 1 έως 5 το γρά))α 1ου αντιστοιχεί στη λέξη ή τη φράση, η ο1οία
συ)1ληρώνει σωστά την 1ρόταση.
1.
Η δι4λή έλικα του DNA
α. έχει ?εταβαλλό?ενο σκελετό.
β. έχει υδρόφιλο σκελετό.
γ. έχει 4ε4τιδικούς δεσ?ούς.
δ. είναι αριστερόστροφη.
2.
Για τη δη?ιουργία του καρυότυ4ου:
α. α4αιτείται χρώση.
β. 4ρέ4ει το κύτταρο να βρίσκεται στη ?ετάφαση.
γ. χρειάζεται υ4οτονικό διάλυ?α.
δ. όλα τα 4αρα4άνω.
3.
Τα νουκλεοσώ?ατα
α. α4οτελούνται α4οκλειστικά α4ό DNA.
β. δεν σχη?ατίζονται κατά τη ?εσόφαση.
γ. α4οτελούνται α4ό DNA 4ου τυλίγεται γύρω α4ό 4ρωτεΐνες.
δ. είναι ορατά ?όνο ?ε το ο4τικό ?ικροσκό4ιο.
4.
Το βακτηριακό DNA:
α. έχει συνολικό ?ήκος 2m.
β. βρίσκεται στον 4υρήνα του κυττάρου.
γ. βρίσκεται διάχυτο στην 4υρηνική 4εριοχή.
δ. είναι γρα??ικό και δίκλωνο ?όριο DNA.
5.
Το 4λασ?ίδιο είναι
α. δίκλωνο γρα??ικό ?όριο DNA.
β. δίκλωνο κυκλικό ?όριο DNA.
γ. δίκλωνο κυκλικό ?όριο RNA.
δ. δίκλωνο γρα??ικό ?όριο RNA.
Μονάδες 15
Β. Να χαρακτηρίσετε τις 1αρακάτω 1ροτάσεις )ε Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ).
1.
2.
3.
4.
5.

Σε κάθε ?ονόκλωνο DNA ο αριθ?ός των φωσφοδιεστερικών δεσ?ών είναι ?ικρότερος α4ό
τον αριθ?ό των δεσ?ών υδρογόνου.
Τα ?ιτοχόνδρια και οι χλωρο4λάστες είναι οργανίδια η?ιαυτόνο?α.
Τα 4ειρά?ατα των Hershey και Chase έδειξαν ότι το θείο ενσω?ατώνεται στις 4ρωτεΐνες.
Η δράση των ε4ιδιορθωτικών ενζύ?ων είναι α4αραίτητη για την ολοκλήρωση της
αντιγραφής.
Στα 4λασ?ίδια εντο4ίζονται γονίδια, τα ο4οία είναι ανθεκτικά σε αντιβιοτικά.
Μονάδες 10
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ΘΕΜΑ Β
Β1. Να 4εριγράψετε τον σχη?ατισ?ό του 3΄-5΄ φωσφοδιεστερικού δεσ?ού.
Μονάδες 10
Β2. Να συ?4ληρώσετε τον 4αρακάτω 4ίνακα:
Φάση

Χρωμοσώματα

Μόρια DNA

Ζεύγη βάσεων

Αρχή μεσόφασης
σωματικού κυττάρου
Μετάφαση σωματικού
κυττάρου
Γαμέτης

Μονάδες 4
B3. Ποια κυτταρικά οργανίδια χαρακτηρίζονται ως η?ιαυτόνο?α και για 4οιο λόγο;
Μονάδες 6
Β4. Να 4εριγράψετε το 4είρα?α του Griffith και να αναφέρετε το συ?4έρασ?α στο ο4οίο
κατέληξε
Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Γ
Γ1. Τι είναι ο καρυότυ4ος; Τι 4ληροφορίες ?ας δίνει;
Μονάδες 4
Γ2. Να εξηγήσετε τη φράση: “Ινίδια χρω?ατίνης, χρω?οσώ?ατα, χρω?ατίδες α4οτελούν
διαφορετικές όψεις του ίδιου νο?ίσ?ατος”.
Μονάδες 5
Γ3. Η ανάλυση δειγ?άτων DNA α4ό δύο βακτηριακές καλλιέργειες έδωσε τα εξής
α4οτελέσ?ατα: στην 4ρώτη καλλιέργεια βρέθηκε 4οσοστό αδενίνης (Α) 28% και στη δεύτερη
βρέθηκε 4οσοστό γουανίνης (G) 28%. Να εξηγήσετε αν τα βακτήρια των δύο καλλιεργειών
ανήκουν στο ίδιο ή σε διαφορετικό είδος.
Μονάδες 8
Γ4. Πυρηνικό DNA έχει ?ήκος 50.000 ζεύγη βάσεων. Εάν η Α = 30% να βρείτε:
α. το 4λήθος των αζωτούχων βάσεων για καθε?ιά α4ό αυτές
β. το 4λήθος των δεσ?ών υδρογόνου
γ. το 4λήθος των φωσφοδιεστερικών δεσ?ών
δ. το συνολικό αριθ?ό ?ορίων H2O 4ου χρειάζεται για να υδρολυθεί το ?όριο αυτό του DNA.
Σε κάθε 4ερί4τωση αιτιολογήστε την α4άντησή σας.
Μονάδες 8
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ΘΕΜΑ ∆

∆1.
Α4ό τ?ή?α 4υρηνικού DNA, α4ο?ονώθηκαν 4 νουκλεοσώ?ατα. Βρέθηκε ότι ο λόγος
Τ/C στο DNA 4ου 4εριέχουν είναι 1. Βρείτε τον αριθ?ό των δεσ?ών υδρογόνου και των
φωσφοδιεστερικών δεσ?ών 4ου 4εριέχει το δείγ?α αυτό. (Να θεωρήσετε ότι το δείγ?α δεν
έχει συνδετικά κο??άτια). Τι είναι τα νουκλεοσώ?ατα;
Mονάδες 5
∆2.
Ένας ερευνητής ?ελετά τους καρυότυ4ους δυο 4ολυκύτταρων οργανισ?ών. Α4ό
αυτούς τους οργανισ?ούς ο ένας είναι α4λοειδής και ο άλλος δι4λοειδής. Ο αριθ?ός των
χρω?οσω?άτων 4ου α4εικονίζονται στους δύο καρυότυ4ους είναι 30 και 41 αντίστοιχα.
Μ4ορείτε να ξεχωρίσετε 4οιος καρυότυ4ος αντιστοιχεί σε κάθε οργανισ?ό;
Mονάδες 6
∆3.
Μια 4λήρης στροφή της έλικας του DNA έχει ?ήκος 3,4nm και 4εριέχει 10 ζεύγη
αζωτούχων συ?4ληρω?ατικών βάσεων. Αν ένα τ?ή?α DNA έχει ?ήκος 13600nm και το 30%
των βάσεων είναι αδενίνες, να βρεθεί ο αριθ?ός: α) των υ4ολοί4ων βάσεων, β) των
φωσφοδιεστερικών δεσ?ών, γ) των δεσ?ών υδρογόνου στο ?όριο.
Mονάδες 9
∆4.

Ποια είναι η διαφορά ?εταξύ γονιδίου και γονιδιώ?ατος;
Mονάδες 5
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