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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1, 2, 4
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 εισαγωγή ανασυνδυασμένου DNA σε βακτηριακό κύτταρο- ξενιστή ονομάζεται:
α. ιχνηθέτηση
β. μετασχηματισμός
γ. εμβολιασμός
δ. μικροέγχυση
2. Οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες:
α. κόβουν σε ειδικές αλληλουχίες δίκλωνου DNA
β. χρησιμοποιούνται στην κατασκευή ανασυνδυασμένου DNA
γ. προστατεύουν τα βακτήρια από την εισβολή ξένου DNA
δ. όλα τα παραπάνω
3. Οι ιστόνες είναι:
α. DNA 
β. RNA
γ. πρωτεΐνες
δ. υδατάνθρακες
4. Επιδιορθωτικά ένζυμα χρησιμοποιούνται από το κύτταρο κατά:
α. την αντιγραφή
β. τη μεταγραφή
γ. τη μετάφραση
δ. την ωρίμανση
5. Ο όρος κωδικόνιο αναφέρεται:
α. Στο mRNA 
β. Στο DNA
γ. Στο tRNA
δ. Τα α και β

Μονάδες 15

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

1. Σε ένα σωματικό κύτταρο του ανθρώπου, τα γονίδια περιλαμβάνουν συνολικά, περίπου 
3*x 109 ζεύγη βάσεων. 

2. Το DNA των χλωροπλαστών είναι μεγαλύτερο από εκείνο των μιτοχονδρίων.
3. Σε όλους τους ιστούς μεταγράφονται τα ίδια γονίδια.
4. Η DNA πολυμεράση είναι υποχρεωτική για να γίνει η αντιγραφή του DNA.
5. Το ανασυνδυασμένο DNA είναι φορέας κλωνοποιήσης.

Μονάδες 10
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ΘΕΜΑ Β
Β1. Να τοποθετήσετε στη σωστή σειρά τα παρακάτω βήματα για την κατασκευή καρυότυπου 
γράφοντας τους αριθμούς στο τετράδιο σας.
1. Τα κύτταρα επωάζονται σε υποτονικό διάλυμα.
2. Αναστέλλεται ο κυτταρικός κύκλος στο στάδιο της μετάφασης.
3. Τα χρωμοσώματα παρατηρούνται στο μικροσκόπιο.
4. Γίνεται επαγωγή κυτταρικών διαιρέσεων με ουσίες που έχουν μιτογόνο δράση.
5. Τα χρωμοσώματα ταξινομούνται σε ζεύγη κατά σειρά ελαττούμενου μεγέθους.
6. Τα  χρωμοσώματα  απλώνονται  σε  αντικειμενοφόρο  πλάκα  και  χρωματίζονται  με 
ειδικές χρωστικές ουσίες.
Ποιές πληροφορίες μας δίνει ο καρυότυπος;

Μονάδες 8

Β2. Να αντιστοιχήσετε τα ένζυμα ή τα σύμπλοκα ενζύμων με τις διαδικασίες που καταλύουν

Μονάδες 7

B3. Ποια διαδικασία ονομάζεται αποδιάταξη και τι είναι η υβριδοποίηση;
Μονάδες 4

Β4. Πως επιβεβαίωσαν οι Hersey και Chase ότι το DNA είναι το γενετικό υλικό;
Μονάδες 6

ΘΕΜΑ Γ
Γ1.  Ποιες  ιδιότητες  των  πλασμιδίων,  γνωρίζετε,  που  βοηθούν  στη  χρήση  τους,  ως  φορείς 
κλωνοποίησης;

Μονάδες 6
Γ2.  Από  τι  αποτελείται  το  σύμπλοκο  έναρξης  της  πρωτεϊνοσύνθεσης;  Να  περιγράψετε  το 
στάδιο της λήξης της μετάφρασης.

Ένζυμο ∆ιαδικασία

1. Πριμόσωμα Α. Επιμήκυνση πρωταρχικού τμήματος κατά 
την αντιγραφή

2. DNA ελικάση Β. Σύνθεση πρωταρχικών τμημάτων

3. DNA πολυμεράση Γ.  Ξετύλιγμα  της  διπλής  έλικας  του  DNA 
κατά την αντιγραφή

4. RNA πολυμεράση ∆.  Σύνδεση  ριβονουκλεοτιδίων  κατά  τη 
μεταγραφή

5. DNA δεσμάση Ε.  Σύνδεση  των  κομματιών  της  ασυνεχούς 
αλυσίδας μεταξύ τους κατά την αντιγραφή
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Μονάδες 4

Γ3. Το μόριο DNA ενός βακτηρίου αποτελείται από 2 x 105 ζεύγη βάσεων που περιέχουν το μη 
ραδιενεργό ισότοπο του φωσφόρου. Το βακτήριο αυτό τοποθετείται και πολλαπλασιάζεται σε 
θρεπτικό που περιέχει αποκλειστικά ως πηγή φωσφόρου ραδιενεργό 32P, και υφίσταται πέντε 
διαδοχικές  διαιρέσεις.  Ο  αριθμός  των  νουκλεοτιδίων,  που  θα  περιέχουν  το  μη  ραδιενεργό 
ισότοπο του φωσφόρου στο τέλος των πέντε διαιρέσεων θα είναι:
Α) 0
Β) 4 x 105

Γ) 2 x 105

Να  γράψετε  και  να  αιτιολογήσετε  την  απάντηση  σας.  Θεωρήστε  ότι  δεν  έχουν  συμβεί 
μεταλλάξεις ή ανταλλαγή γενετικού υλικού.

Μονάδες 6
Γ4. 
Α. Τι μήκος (σε ζεύγη βάσεων) έχει το DNA ενός ηπατικού κυττάρου του ανθρώπου; 
Β. Πόσα δεοξυριβονουκλεοτίδια χρειάζονται για την αντιγραφή του;
Γ. Που οφείλεται το γεγονός ότι ενώ όλα τα ανθρώπινα κύτταρα έχουν το ίδιο γενετικό υλικό 
είναι διαφορετικά μεταξύ τους; 

Μονάδες 6
Γ5. Από ποιές μορφές ζωής μπορείτε να απομονώσετε κυκλικά μόρια γενετικού υλικού;

Μονάδες 3 
ΘΕΜΑ ∆
∆1. ∆ίνεται τμήμα DNA το οποίο κωδικοποιεί τα οκτώ πρώτα αμινοξέα του πρώτου δομικού 
γονιδίου του οπερονίου της λακτόζης.

AGCTATGACCATGATTACGGATTCACTG αλυσίδα Ι. 
TCGATACTGGTACTAATGCCTAAGTGAC αλυσίδα ΙΙ 

Α. Να εντοπίσετε την κωδική αλυσίδα (Μονάδα 3). Να σημειώσετε τον προσανατολισμό των 
αλυσίδων (Μονάδα 3). Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας (Μονάδες 3).

Mονάδες 9
Β.  Να  γράψετε  το  τμήμα  του   mRNA που  θα  προκύψει  από  τη  μεταγραφή  του  παραπάνω 
τμήματος του γονιδίου και να ορίσετε τα 5΄και 3΄άκρα του (Μονάδες 3). Να αιτιολογήσετε την 
απάντηση σας (Μονάδες 2).

 Mονάδες 5
Γ. Να γράψετε το τμήμα του mRNA στο οποίο θα συνδεθεί η μικρή ριβοσωμική υπομονάδα 
κατά την έναρξη της μετάφρασης. 

Mονάδες 2
∆. Κατόπιν μιας μετάλλαξης, στο ρυθμιστικό γονίδιο του οπερονίου της λακτόζης, παράγεται 
τροποποιημένο mRNA, μετά τη μεταγραφή του. Ποια θα είναι η συνέπεια στην παραγωγή 
ενζύμων που μεταβολίζουν τη λακτόζη, όταν το βακτήριο αναπτύσσεται σε θρεπτικό υλικό 
απουσία λακτόζης και γλυκόζης.

Mονάδες 4
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∆2.  Ένα  τμήμα  του  DNA του  21ου  χρωμοσώματος  του  ανθρώπου,  αποτελείται  από  1000 
νουκλεοτίδια, εκ των οποίων τα 210 περιέχουν αδενίνη. Υπό την επίδραση της περιοριστικής 
ενδονουκλεάσης EcoRI το τμήμα αυτό κόβεται σε δύο μέρη ένα εκ των οποίων αποτελείται 
από 610 νουκλεοτίδια, από τα οποία τα 108 έχουν ως αζωτούχο βάση τη θυμίνη. Ποιος είναι ο 
αριθμός των φωσφωδιεστερικών δεσμών και των δεσμών υδρογόνου σε κάθε τμήμα DNA που 
προέκυψε από τη δράση της EcoRI.

Μονάδες 5
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