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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΥΛΗ
ΟΝΟΜΑ:……………………………………………………..…
ΘΕΜΑ Α
Α. Να ση6ειώσετε στο γρα4τό σας δί4λα α4ό τον αριθ6ό καθε6ιάς α4ό τις 4αρακάτω
η6ιτελείς 4ροτάσεις 1 έως 5 το γρά66α 4ου αντιστοιχεί στη λέξη ή τη φράση, η ο4οία
συ64ληρώνει σωστά την 4ρόταση.
1. Στη δι/λανή εικόνα (δο8ή του αντισώ8ατος)
/αρατηρήσου8ε:
α. Ζ: σταθερή /εριοχή, Η: 8εταβλητή /εριοχή
β. 4 /ολυ/ε/τιδικές αλυσίδες, όλες ό8οιες 8εταξύ τους
γ. Ζ: 8εταβλητή /εριοχή, Η: σταθερή /εριοχή
δ. 4 ελαφριές /ολυ/ε/τιδικές αλυσίδες

8/ορού8ε

να

2. Κατά τη διάρκεια της 8ετάφρασης δε δη8ιουργούνται δεσ8οί ανά8εσα σε:
α. Τ8ή8ατα RNA
β. Α8ινοξέα
γ. Αλυσίδες DNA
δ. Κωδικόνια mRNA και αντικωδικόνια των tRNAs
3. ∆ιάγνωση δρε/ανοκυτταρικής αναι8ίας σε έ8βρυα 8/ορεί να γίνει:
α. 8ε καρυότυ/ο
β. 8ε 8οριακή διάγνωση
γ. 8ε δοκι8ασία δρε/άνωσης
δ. 8ε καρυότυ/ο και χρώση Giemsa
4. Σε καλλιέργεια ετερότροφου βακτηρίου σε βιοαντιδραστήρια 8/ορεί να χρησι8ο/οιείται
στο θρε/τικό υλικό:
α. Μελάσα ως /ηγή άνθρακα και άγαρ
β. Μελάσα ως /ηγή άνθρακα, /ηγή αζώτου, νερό και 8εταλλικά ιόντα
γ. Μελάσα και διοξείδιο του άνθρακα
δ. ∆ιοξείδιο του άνθρακα, /ηγή αζώτου, νερό και 8εταλλικά ιόντα
5. Οι α/οικοδο8ητές ενός οικοσυστή8ατος:
α. δη8ιουργούν α88ωνία α/ό τη νεκρή οργανική ύλη
β. /ροσλα8βάνουν διοξείδιο του άνθρακα και /αράγουν οξυγόνο
γ. 8/ορεί να είναι /ολυκύτταροι ζωικοί οργανισ8οί
δ. α/οτελούν έναν /ληθυσ8ό
Μονάδες 25
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ΘΕΜΑ Β
Β1. Στο /αρακάτω οικοσύστη8α, αγρότης ράντισε 8ε το εντο8οκτόνο DDT.
Α. Να συ8/ληρώσετε τον /ίνακα και να αιτιολογήσετε:
Βιομάζα (kg)

Ποσότητα DDT (mg)

Συγκέντρωση DDT (mg/
kg)

Καταναλωτές 3ης
τάξης
Καταναλωτές 2ης
τάξης

50

Καταναλωτές 1ης
τάξης

1

Παραγωγοί

Β. Πόσοι καταναλωτές 3ης τάξης 8έσης βιο8άζας 1kg 8/ορούν να ε/ιβιώσουν σε αυτό το
οικοσύστη8α;
Γ. Τι είναι η βιοσυσσώρευση DDT και /ώς ε/ηρεάζει τα αρ/ακτικά /τηνά;
Μονάδες 6
Β2. Στο /αρακάτω διάγρα88α α/εικονίζεται ο κύκλος του αζώτου:
Α. Να ονο8άσετε τους οργανισ8ούς Α, Β, Γ, ∆, Ε, Ζ;
Β. Ποιές είναι οι διαδικασίες 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;

Μονάδες 7
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B3. Να αντιστοιχίσετε τους 8ικροοργανισ8ούς της στήλης Ι 8ε τα χαρακτηριστικά της στήλης
ΙΙ. (Ένα στοιχείο της στήλης ΙΙ /ερισσεύει).
Στήλη Ι

Στήλη ΙΙ

1. Clostridium

α. Αναπτύσσεται σε ph 4-5

2. Lactobacillus

β. Αναπτύσσεται παρουσία οξυγόνου, με
ταχύτερο ρυθμό από ότι απουσία του

3. E. coli

γ. Είναι θερμόφιλο βακτήριο

4. Mycobacterium

δ. Αναπτύσσεται άριστα σε θερμοκρασία 37
βαθμών Κελσίου και χρησιμοποιείται σε
πειράματα μοριακής Βιολογίας

5. Saccharomyces cerevisiae ε. Το οξυγόνο για αυτό είναι τοξικό
στ. Για την ανάπτυξη του απαιτεί υψηλή
συγκέντρωση οξυγόνου, pH>6, και δε
χρησιμοποιείται σε πειράματα μοριακής
βιολογίας

Μονάδες 6
Β4. Να α/αντήσετε στις /αρακάτω ερωτήσεις:
Α. Πώς συνδέονται οι βροχο/τώσεις 8ε την ερη8ο/οίηση;
Β. Ποιό στοιχείο έχει “διττή” δράση στο /εριβάλλον, 8ε βάση το ύψος στο ο/οίο βρίσκεται;
Εξηγήστε /ότε είναι ε/ωφελές και /ότε βλα/τικό για τον άνθρω/ο.
Γ. Πώς η ακτινοβολία σχετίζεται 8ε τη δη8ιουργία οικολογικών /ροβλη8άτων;
Μονάδες 6

ΘΕΜΑ Γ
Γ1. Στο /αρακάτω διάγρα88α, /αρουσιάζονται, σε συνάρτηση 8ε το χρόνο, τα στάδια
εξέλιξης της ασθένειας του AIDS σε άτο8ο /ου έχει 8ολυνθεί α/ό τον ιό.
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Α. Με βάση το σχεδιάγρα88α, /οια κα8/ύλη α/εικονίζει τη συγκέντρωση των αντισω8άτων,
/οια τη συγκέντρωση του ιού HIV στον οργανισ8ό του ατό8ου και /οια τη συγκέντρωση των
βοηθητικών Τ-λε8φοκυττάρων. (Α/λή αναφορά).
Β. Με βάση το /αρα/άνω διάγρα88α να /εριγράψετε τα στάδια της ασθένειας α/ό τη στιγ8ή
της 8όλυνσης 8έχρι τη στιγ8ή t1 και α/ό τη στιγ8ή t2 και 8ετά.
Μονάδες 5

Γ2. ∆ίνεται συνεχές τ8ή8α της κωδικής αλυσίδας ενός ανθρώ/ινου γονιδίου /ου κωδικο/οιεί
για τα 8 τελευταία α8ινοξέα της σταθερής /εριοχής ενός αντισώ8ατος /ου σχετίζεται 8ε την
αντι8ετώ/ιση βακτηριακών αντιγόνων.
…ΑGCTACCTGGGGCCAATCCCGCTGGGGTGAΑΑΤΤGGCCCTA…
A. Να γραψετε, 8ε βάση τη δοθείσα αλληλουχία το τ8ή8α του mRNA /ου /αράγεται α/ό την
έκφραση του γονιδίου.
Μονάδες 3
Β. Στη θέση 16 α/ό το αριστερό ακρό συνέβη αντικατάσταση της βάσης Α α/ό C. Να
εξηγήσετε τις /ιθανές ε/ι/τώσεις στο /ρωτεϊνικό /αράγωγο. Ε/ηρεάζεται η θέση /ρόσδεσης
του αντισώ8ατος στο αντιγόνο του; Ε/ηρεάζεται η λειτουργικότητα του αντισώ8ατος;
Μονάδες 4
Γ. Αναφερθείτε σε /ερι/τώσεις, ό/ου στοιχεία της 8η ειδικής ανοσίας συνεργάζονται 8ε
στοιχεία της ειδικής. (να είναι ε8φανής σύντο8α και /εριεκτικά η σύνδεση)
Μονάδες 3

Γ3. ∆ιασταυρώθηκε διαγονιδιακό /ρόβατο, /ου φέρει ένα αντίγραφο του ανθρώ/ινου
γονιδίου για την ορ8όνη χοριακή γοναδοτρο/ίνη /άνω στο ένα χρω8όσω8α του 3ου ζεύγους
8ε ένα άλλο διαγονιδιακό /ρόβατο /ου φέρει ε/ίσης ένα αντίγραφο του ανθρώ/ινου γονιδίου
για την ορ8όνη αδρεναλίνη /άνω σε ένα χρω8όσω8α του 6ου ζεύγους χρω8οσω8άτων.
(Τα χρω8οσώ8ατα του 3ου και 6ου ζεύγους χρω8οσω8άτων είναι αυτοσω8ικά)
Α. Με /οια /ιθανότητα /ροκύ/τουν α/όγονοι /ου είναι διαγονιδιακοί και για τα δύο
ανθρώ/ινα γονίδια;
Μονάδες 3
Β. Με /οια /ιθανότητα /ροκύ/τουν α/όγονοι α/ό τους ο/οίους 8/ορού8ε να συλλέξου8ε
και τις δύο ορ8όνες στο γάλα τους.
Να αιτιολογήσετε τα Α και Β, κάνοντας τις αντίστοιχες διασταυρώσεις.
Μονάδες 3
Γ. Γιατί ε/ιλέγου8ε ως σύγχρονη 8έθοδο /αραγωγής ανθρώ/ινων /ρωτεϊνών τα
διαγονιδιακά ζώα; (Πλεονεκτή8ατα συγκριτικά 8ε /αραγωγή α/ό γενετικά τρο/ο/οιη8ένα
βακτήρια και /αραδοσιακή 8έθοδο διασταυρώσεων).
Μονάδες 4

ΘΕΜΑ ∆
∆1. Το κόκκινο χρώ8α 8ατιών /ου είναι χαρακτηριστικό των κανονικών δροσόφιλων (άγριου
τύ/ου) σχη8ατίζεται α/ό την ανά8ειξη δύο χρωστικών Β και ∆, καθε8ιά α/ό τις ο/οίες
/αράγεται α/ό τις /ρόδρο8ες άχρω8ες Α και Γ αντίστοιχα 8ε τη δράση των αντίστοιχων
ενζύ8ων Ε1 και Ε2 (ό/ως φαίνεται στο /αρακάτω σχή8α), /ου κωδικο/οιούνται α/ό δύο
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διαφορετικά ε/ικρατή γονίδια Λ (για το σχη8ατισ8ό της χρωστικής Β και Κ (για το
σχη8ατισ8ό της χρωστικής ∆). Τα δύο γονίδια συνδυάζονται ανεξάρτητα.

Α. Στον /αρακάτω /ίνακα να συ8/ληρωθούν οι /ιθανοί γονότυ/οι και οι αντίστοιχοι
φαινότυ/οι των ατό8ων 8ε βάση το είδος των τελικών /ροϊόντων και να αιτιολογήσετε.
Τελικά προϊόντα

Γονότυποι

Φαινότυποι

1. Β και Δ
2. Β και Γ
3. Δ και Α
4. Α και Γ

Μονάδες 7
Β. Να εξηγήσετε, κάνοντας την κατάλληλη διαστάυρωση, /οια φαινοτυ/ική αναλογία θα
/ροκύψει α/ό τη διασταύρωση δυο κανονικών δροσόφιλων /ου είναι ετερόζυγες και για τις
δύο γενετικές θέσεις.
Μονάδες 6
∆2. Έγινε έλεγχος αι8οσφαιρινών 8ε ηλεκτροφόρηση σε δείγ8α αί8ατος 5 ενήλικων ατό8ων
(1-5) και τα α/οτελέσ8ατα καταγράφονται στον /ίνακα. Σε κάθε στήλη α/εικονίζονται η
θέση των αι8οσφαιρινών κάθε ατό8ου στο τέλος της ηλεκτροφόρησης, ενώ δί/λα
ση8ειώνεται η αντίστοιχη αι8οσφαιρίνη για κάθε θέση.
Τα ίδια άτο8α /ροσήλθαν, 8ε τυχαία σειρά (Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ) σε άλλο εργαστήριο, ό/ου έγινε
έλεγχος στο DNA σω8ατικών τους κυττάρων για εντο/ισ8ό αλληλό8ορφων γονιδίων της β
αλυσίδας, 8ε τη χρήση κατάλληλων ιχνηθετη8ένων ανιχνευτών για αλληλό8ορφο της β
θαλασσαι8ίας (βθαλ) και για το γονίδιο βs. Ο ανιχνευτής βθαλ υβριδο/οιήθηκε 8ε το δείγ8α
DNA των ατό8ων Κ, Μ, Ν. Ο ανιχνευτής για το βs υβριδο/οιήθηκε 8ε το δείγ8α DNA των
ατό8ων Κ, Λ.
Είναι δεδο8ένο ότι 8όνο το άτο8ο Ν χρειάζεται και εφαρ8όζει αγωγή α/οσιδήρωσης.
Χρειάζεται να ταυτο/οιηθούν τα α/οτελέσ8ατα των δύο εργαστηρίων. Ποιο α/ό τα δείγ8ατα
1-5 νο8ίζετε ότι αντιστοιχεί σε κάθε άτο8ο Κ-Ξ και /οιος/οι ο/οι /ιθανός/οί γονότυ/ος/οι
κάθε ατό8ου.
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Μονάδες 7
∆3. Συγκρίνετε τα χρω8οσώ8ατα ενός ζεύγους ο8ολόγων (αυτοσω8ικών) χρω8οσω8άτων
φυσιολογικού άτό8ου. (ο8οιότητες και διαφορές).
Μονάδες 5

Βιβλιογραφικές 4ηγές:
• Βιολογία, Γ λυκείου. Ο8άδα /ροσανατολισ8ού θετικών σ/ουδών. Σαλα8αστράκης Σ.,
Μ/αρ8/αρή- Σαλα8αστράκη Μ., Σαλα8αστράκης Σ. Εκδόσεις Μεταίχ8ιο. 2018
• Βιολογία Γ γενικού λυκείου γενικής /αιδείας. Οικονό8ου Θω8άς- Ηλιάδης ΒαγγέληςΣ/ύρου Βασίλης. Ελληνοεκδοτική. 2014
• Ε/αναλη/τικά θέ8ατα ΟΕΦΕ 2015. Βιολογία γενικής /αιδείας.
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