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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 οριστική επιβεβαίωση ότι το DNA είναι το γενετικό υλικό ήρθε:

A. Από το πείραμα του Griffith
B. Από το πείραμα των Avery, Mc-Leod και McCarty
C. Από το πείραμα των Hersey και Chase
D. Ισχύουν τα Α και C

2. H Μενδελική κληρονομικότητα δεν ισχύει για:
A. θνησιγόνα γονίδια
B. ατελώς επικρατή γονίδια
C. μονογονιδιακούς χαρακτήρες
D. μιτοχονδριακά γονίδια

3. Ένζυμο που δεν καταλύει τη δημιουργία φωσφοδιεστερικού δεσμού είναι:
A. Η DNA πολυμεράση
B. Η RNA πολυμεράση
C. Η DNA ελικάση
D. Η DNA δεσμάση

4. Η ποικιλία των γαμετών που παράγονται από ένα άτομο στο οποίο παρατηρείται 
μετατόπιση είναι σε σχέση με αυτήν ενός φυσιολογικού:
A. μεγαλύτερη
B. μικρότερη
C. ίδια
D. άλλοτε  μεγαλύτερη,  άλλοτε  μικρότερη  ανάλογα  με  το  σε  ποιο  χρωμόσωμα 

παρατηρείται η μετατόπιση
5. Σε όλες τις καλλιέργειες χρησιμοποιείται/ χρησιμοποιούνται:

A. νερό
B. άγαρ
C. πηγή νιτρικών ιόντων
D. όλα τα προηγούμενα

Μονάδες 15

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

1. Ο όρος ζύμωση χρησιμοποιείται για να περιγράψει μόνο αναερόβιες διαδικασίες.
2. Τα διαγονιδιακά ζώα δεν μπορούν να κλωνοποιηθούν.
3. Τα γαμετικά κύτταρα ενός ανθρώπου, είναι απλοειδή και περιέχουν όλα την ίδια 

ακριβώς ποσότητα DNA.
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4. Τα ριβονουκλεοπρωτεϊνικά σωματίδια που βοηθούν στη διαδικασία της ωρίμανσης 
λέγονται πριμοσώματα.

5. Τα κωδικόνια που κωδικοποιούν τη λήξη είναι συνώνυμα.
Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Β
Β1.  Να  γράψετε  ορισμούς  για  τα  παρακάτω:  περιοριστικές  ενδονουκλεάσες, 
μετασχηματισμός,  επικρατές  αλληλόμορφο,  μονοϋβριδισμός.  Ποιός  είναι  ο 
φυσιολογικός  ρόλος  των  περιοριστικών  ενδονουκλεασών  και  από  που 
παράγονται;

Μονάδες 10

Β2.  Να  συμπληρώσετε  τον  παρακάτω  πίνακα  για  ένα  σωματικό  κύτταρο 
φυσιολογικού ατόμου και ενός ατόμου με σύνδρομο Down.

Μονάδες 4

B3.  Το  βακτήριο  E.coli  αναπτύσσεται  παρουσία  γλυκόζης.  Πώς  επιτυγχάνει  το 
βακτήριο  την  καταστολή  της  παραγωγής  των  ενζύμων  που  χρησιμοποιεί  για  να 
μεταβολίσει τη λακτόζη;

Μονάδες 5

Β4.  Ποιούς  τρόπους  διάγνωσης  γενετικών  ασθενειών  γνωρίζετε;  Να  αναφέρετε  για 
κάθε τρόπο διάγνωσης μια γενετική ασθένεια, που μπορούμε να διαγνώσουμε με τη 
χρήση του.

Μονάδες 6

Φάση Χρωμοσώματα Μόρια DNA

Αρχή μεσόφασης 
(G1)

Τέλος μεσόφασης 
(G2)

Μετάφαση

Τέλος μίτωσης

Φυσιολογικό Down Φυσιολογικό Down
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ΘΕΜΑ Γ
Γ1.  Να  εξηγήσετε  γιατί  η  γενετική  τροποποίηση  κατά  τη  δημιουργία 
διαγονιδιακών ζώων έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβίβαση των ιδιοτήτων  στους 
απογόνους, ενώ η γονιδιακή θεραπεία όχι.

Μονάδες 5

Γ2.  Σε  ένα  είδος  μύγας  από  τη  διασταύρωση  δύο  πράσινων  εντόμων  πήραμε  τους 
παρακάτω απογόνους.
120 θηλυκά με πράσινο χρώμα
121 αρσενικά με πράσινο χρώμα
43 θηλυκά με καφέ χρώμα
40 αρσενικά με καφέ χρώμα
Το ίδιο αρσενικό διασταυρώθηκε με ένα άλλο θηλυκό που ήταν επίσης πράσινο, τα 
αποτελέσματα αυτή τη φορά, ήταν τα εξής:
62 θηλυκά με πράσινο χρώμα
22 θηλυκά με καφέ χρώμα
33 αρσενικά με πράσινο χρώμα
10 αρσενικά με καφέ χρώμα
Ι.  Με  ποιόν  τρόπο  κληρονομείται  ο  χαρακτήρας  χρώμα  του  σώματος  στα 
συγκεκριμένα έντομα;

Μονάδες 8
ΙΙ.  Παρατηρούμε  ότι  υπάρχει  διαφοροποιήση  στα  αποτελέσματα  των  δύο 
διασταυρώσεων; Πώς εξηγείται αυτό;

Μονάδες 6

Γ3. Περιγράψτε τη διαδικασία που θα ακολουθούσατε για να θεραπεύσετε γονιδιακά 
ένα άτομο που πάσχει από β-θαλασσαιμία.

Μονάδες 6

ΘΕΜΑ ∆
∆1.  Σε  ένα  είδος  ποντικιών  υπάρχει  ένα  ζεύγος  ατελώς  επικρατών  φυλοσύνδετων 
αλληλόμορφων  γονιδίων  Α1,  Α2  που  ελέγχει  το  μήκος  της  ουράς.  Το  Α1  είναι 
υπεύθυνο για μακριά ουρά, το Α2 για κοντή, ενώ ο ετερόζυγος γονότυπος εμφανίζει 
μεσαίο μήκος ουράς. Από διασταύρωση αρσενικού ατόμου με κοντή ουρά με θηλυκό 
με  μεσαία  σπάνια  μπορεί  προκύψει  άτομο  θηλυκό  και  στείρο  με  μακριά  ουρά.  Να 
προτείνετε μια πιθανή εξήγηση.

Μονάδες 6

∆2.  Η  ακόλουθη  αλληλουχία  DNA που  δίνεται  αντιγράφεται  με  συνεχή  τρόπο  και 
είναι τμήμα ενός πρωτο- ογκογονιδίου.
5’ CAATTAAACTAAGGGGATAAGGGATTATCCATGCGGATTAG 3’
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I. Αν  το  πρωταρχικό  τμήμα  που  συντίθεται  κατά  την  αντιγραφή  της  αποτελείται 
από  6  νουκλεοτίδια,  να  γράψετε  την  αλληλουχία  του  πρωταρχικού  τμήματος 
σημειώνοντας τα άκρα του. Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας.

Μονάδες 6

II. Η ακόλουθη αλληλουχία περιλαμβάνεται στο εσωτερικό της αρχικής αποτελεί τη 
μία από τις δύο αλυσίδες γονιδίου:

5’ ΑΑΑCTAAGGGGATAAGGGATTATCCATGCGG 3’
Το γονίδιο περιέχει ένα εσώνιο και κωδικοποιεί το ολιγοπεπτίδιο met-asp-asn-pro-pro, 
από το οποίο δεν απομακρύνονται αμινοξέα μετά τη σύνθεση του. Να γράψετε την 
αλληλουχία του mRNA που παράγεται αμέσως μετά τη μεταγραφή του γονιδίου, την 
αλληλουχία  βάσεων  στο  5’  και  3’  άκρο  του  ώριμου  mRNA (σημειώνοντας  τα  άκρα 
τους) και τα αντικωδικόνια του tRNA με τη σειρά που χρησιμοποιούνται.

Μονάδες 8

ΙΙΙ.  Αν  στο  10  νουκλεοτίδιο  από  το  5’  άκρο  συμβεί  γονιδιακή  μετάλλαξη 
(αντικατάσταση G από C) τι συνέπειες αναμένονται στο γονιδιακό προϊόν; Υπάρχουν 
προεκτάσεις στον ανθρώπινο οργανισμό, με βάση τα παρόντα δεδομένα; 

Μονάδες 5
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