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∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 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. Η διπλή έλικα του DNA 
α. έχει μεταβαλλόμενο σκελετό 
β. έχει υδρόφιλο σκελετό 
γ. έχει πεπτιδικούς δεσμούς 
δ. είναι αριστερόστροφη
2. Τα πρωταρχικά τμήματα RNA συντίθενται από 
α. το πριμόσωμα
β. το νουκλεόσωμα
γ. την DΝΑ ελικάση
δ. την DΝΑ δεσμάση
3. Τα νουκλεοσώματα
α. αποτελούνται αποκλειστικά από DNA. 
β. δεν σχηματίζονται κατά τη μεσόφαση. 
γ. αποτελούνται από DNA που τυλίγεται γύρω από πρωτεΐνες. 
δ. είναι ορατά μόνο με το οπτικό μικροσκόπιο. 
4. Η μεταγραφή στα προκαρυωτικά κύτταρα πραγματοποιείται: 
α. στον πυρήνα. 
β. στο κυτταρόπλασμα. 
γ. στα μιτοχόνδρια. 
δ. στο κυτταρικό τοίχωμα.
5. Το πλασμίδιο είναι 
α. δίκλωνο γραμμικό μόριο DNA. 
β. δίκλωνο κυκλικό μόριο DNA. 
γ. δίκλωνο κυκλικό μόριο RNA. 
δ. δίκλωνο γραμμικό μόριο RNA.

Μονάδες 15

Β. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ).

1. Σε κάθε μονόκλωνο DNA ο αριθμός των φωσφοδιεστερικών δεσμών είναι μικρότερος από 
τον αριθμό των δεσμών υδρογόνου.

2. Τα προκαρυωτικά  κύτταρα διαθέτουν snRNA.
3. Τα πειράματα των Hershey και Chase έδειξαν ότι το θείο ενσωματώνεται στις πρωτεΐνες.
4. Η  δράση  των  επιδιορθωτικών  ενζύμων  είναι  απαραίτητη  για  την  ολοκλήρωση  της 

αντιγραφής.
5. Στα πλασμίδια εντοπίζονται γονίδια , τα οποία είναι ανθεκτικά σε αντιβιοτικά.

Μονάδες 10
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ΘΕΜΑ Β
Β1. Να περιγράψετε τον σχηματισμό του 3΄-5΄ φωσφοδιεστερικού δεσμού.

Μονάδες 10

Β2. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα:

Μονάδες 4

B3. Ποια κυτταρικά οργανίδια χαρακτηρίζονται ως ημιαυτόνομα και για ποιο λόγο;
Μονάδες 6

Β4.  Να  περιγράψετε  το  πείραμα  του  Griffith και  να  αναφέρετε  το  συμπέρασμα  στο  οποίο 
κατέληξε

Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Γ
Γ1. Ποιά σύμπλοκα RNA και πρωτεϊνών γνωρίζετε; Να περιγράψετε σύντομα το ρόλο τους.

Μονάδες 4

Γ2.  Ποιές  κατηγορίες  γονιδίων  γνωρίζετε;  Τι  διαφοροποιεί  τις  ομάδες  των  κυττάρων  ενός 
οργανισμού μεταξύ τους;

Μονάδες 5

Γ3.  Η  ανάλυση  δειγμάτων  DNA  από  δύο  βακτηριακές  καλλιέργειες  έδωσε  τα  εξής 
αποτελέσματα: στην πρώτη καλλιέργεια βρέθηκε ποσοστό αδενίνης (Α) 28% και στη δεύτερη 
βρέθηκε ποσοστό γουανίνης (G) 28%. Να εξηγήσετε αν τα βακτήρια των δύο καλλιεργειών 
ανήκουν στο ίδιο ή σε διαφορετικό είδος.

Μονάδες 8
Γ4. Πυρηνικό DNA έχει μήκος 50.000 ζεύγη βάσεων. Εάν η Α = 30% να βρείτε:
α. το πλήθος των αζωτούχων βάσεων για καθεμιά από αυτές
β. το πλήθος των δεσμών υδρογόνου
γ. το πλήθος των φωσφοδιεστερικών δεσμών
δ. το συνολικό αριθμό μορίων H2O που χρειάζεται για να υδρολυθεί το μόριο αυτό του DNA.
Σε κάθε περίπτωση αιτιολογήστε την απάντησή σας. 

Μονάδες 8

ΘΕΜΑ ∆
Σε μια θέση τμήματος μορίου DNA με κλώνους Α και Β, έχει ξεκινήσει η αντιγραφή, όπως 
φαίνεται στο παρακάτω σχήμα: 

Φάση Χρωμοσώματα Μόρια DNA Ζεύγη βάσεων

Αρχή μεσόφασης 
σωματικού κυττάρου

Μετάφαση σωματικού 
κυττάρου

Γαμέτης
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Η DNA-δεσμάση εκτός του ότι συνδέει όλα τα κομμάτια που προκύπτουν από τις διάφορες 
θέσεις έναρξης αντιγραφής, δρα κατά την αντιγραφή του κλώνου Β.
 
∆1. Ποιά ένζυμα τοποθετούν τα συμπληρωματικά νουκλεοτίδια και ποιους άλλους ρόλους 
έχουν; 

Mονάδες 8
∆2. Σε  κάθε  κλώνο  να  συμπληρώσετε  τον  προσανατολισμό  της  αντιγραφής  και  να 
χαρακτηρίσετε τον τρόπο σύνθεσης των νέων αλυσίδων DNA.

 Mονάδες 4 
∆3. Στην  κωδική  αλυσίδα  Α  το  γονίδιο,  που  είναι  υπεύθυνο  για  την  παραγωγή  ενός 
πεπτιδίου, έχει την εξής αλληλουχία βάσεων: 5΄.... ATGCCATGC AAA CCG AAA TGA …3΄. Να 
γράψετε την αλληλουχία του mRNA που προκύπτει. 

Mονάδες 3
∆4. Για ποιους λόγους οι ερευνητές χρησιμοποιούν προκαρυωτικά κύτταρα για τη μελέτη 
της αντιγραφής του DNA;

Mονάδες 7
∆5. Γιατί ο μηχανισμός διπλασιασμού του DNA ονομάζεται ημισυντηρητικός;

Mονάδες 3
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