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∆ΙΑΓ%ΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Ο.Π. 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.
Όλα ισχύουν για τα <λασ=ίδια εκτός:
α. είναι δίκλωνα κυκλικά =όρια DNA
β. διαθέτουν γονίδια ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά
γ. αντιγράφονται ανεξάρτητα α<ό το κύριο =όριο DNA του βακτηρίου
δ. είναι δίκλωνα γρα==ικά =όρια DNA
2.
O αριθ=ός των ζευγών βάσεων DNA:
α. σχετίζεται =ε το είδος του οργανισ=ού
β. σχετίζεται =ε την <ολυ<λοκότητα του οργανισ=ού
γ. σχετίζεται =ε το είδος του κυττάρου
δ. όλα τα <αρα<άνω
3.
Ο καρυότυ<ος δύο φυσιολογικών ατό=ων του ίδιου είδους:
α. διαφέρει ως <ρος τον αριθ=ό των χρω=οσω=άτων
β. διαφέρει <ιθανόν ως <ρος τον αριθ=ό και το είδος των φυλετικών χρω=οσω=άτων
γ. δε διαφέρει ως <ρος τα αυτοσω=ικά χρω=οσώ=ατα
δ. δε διαφέρει
4.
Σε κάθε ανθρώ<ινο γα=έτη θα υ<άρχουν:
α. τα ίδια ακριβώς νουκλεοτίδια
β. η ίδια ακριβώς <οσότητα DNA
γ. η =ισή <οσότητα γενετικού υλικού σε σχέση =ε ένα σω=ατικό κύτταρο <ου βρίσκεται στην
αρχή της =εσόφασης
δ. η =ισή <οσότητα γενετικού υλικού σε σχέση =ε ένα σω=ατικό κύτταρο <ου βρίσκεται στο
τέλος της =εσόφασης
5.
Σε ιό συναντά=ε γενετικό υλικό:
α. DNA και RNA
β. RNA =ονόκλωνο <άντα
γ. DNA ή RNA
δ. σε κυτταρο<λασ=ατικά οργανίδια
Μονάδες 25
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ΘΕΜΑ Β
Β1. Να δώσετε τους ορισ=ούς: α<οικία και ιχνηθέτηση.
Μονάδες 4
Β2. Να <εριγραφεί το =οντέλο της δι<λής έλικας. Με βάση αυτό, αν γνωρίζετε το <οσοστό
A+T δυο οργανισ=ών, =<ορείτε να τους συγκρίνετε ως <ρος τη σταθερότητα του γενετικού
τους υλικού; Να αιτιολογήσετε.
Μονάδες 5
B3. Να αναφέρετε και να εξηγήσετε τις λειτουργίες του γενετικού υλικού.
Μονάδες 5
Β4. Γιατί στο <είρα=α τους οι Hersey και Chase δεν ε<έλεξαν ραδιενεργό άζωτο για να
ανιχεύσουν τις <ρωτεΐνες ή το DNA του φάγου;
Μονάδες 5
B5. Σε καρυότυ<ο άνδρα <αρατηρήθηκε ότι διαθέτει στο ζεύγος των φυλετικών του
χρω=οσω=άτων χρω=οσώ=ατα XYY (αντί για το φυσιολογικό XY). Με βάση το δεδο=ένο αυτό
α) Πόσα συνολικά χρω=οσώ=ατα έχει;
β) Να συ=<ληρώσετε τον <ίνακα:
Αρχή μεσόφασης

Τέλος μεσόφασης

Μετάφαση

Μόρια DNA
Ινίδια χρωματίνης
Κεντρομερίδια
Χρωμοσώματα
Αδελφές χρωματίδες

Μονάδες 6

ΘΕΜΑ Γ
Γ1. Έγινε <οσοτική =οριακή ανάλυση στο γονιδίω=α των κυττάρων δύο ευκαρυωτικών
<ολυκύτταρων οργανισ=ών Α και Β <ου ανήκουν σε διαφορετικά είδη. Στα κύτταρα του
οργανισ=ού Α <ου =ελετήθηκαν στην αρχή της =εσόφασης, <ροσδιορίστηκε <οσότητα DNA
στον <υρήνα τους ίση =ε 2.400.000.000 ζεύγη βάσεων <ου αντιστοιχεί σε 39 ζεύγη
χρω=οσω=άτων, ενω στα κύτταρα του οργανισ=ού Β <ροσδιορίστηκε <οσότητα DNA στον
<υρήνα των κυττάρων κατά τη =ετάφαση ίση =ε 12.000.000.000 ζεύγη βάσεων, <ου αντιστοιχεί
σε 20 ζεύγη =εταφασικών χρω=οσω=άτων. Να εξηγήσετε <οιος α<ό τους δύο οργανισ=ούς Α
ή Β =<ορεί να θεωρηθεί εξελικτικά ανώτερος.
Μονάδες 8
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Γ2. Σε όλους τους δι<λοειδείς οργανισ=ούς τα χρω=οσώ=ατα βρίσκονται σε ζεύγη. Να
εξηγήσετε γιατί συ=βαίνει αυτό. Να αναφέρετε τις ο=οιότητες και τις διαφορές ανά=εσα σε
δυο χρω=οσώ=ατα του ίδιου ζεύγους χρω=οσω=άτων.
Μονάδες 8
Γ3. Ο αριθ=ός των ζευγών των βάσεων στο Υ φυλετικό χρω=όσω=α ενός οργανισ=ού <ου έχει
τον ίδιο φυλοκαθορισ=ό =ε εκείνο του ανθρώ<ου είναι 25Mbp. Αν ο συνολικός αριθ=ός των
ζευγών βάσεων DNA στον <υρήνα ενός ωαρίου είναι 750Mbp και στον <υρήνα =ερικών
σ<ερ=ατοζωαρίων 705Mbp, να υ<ολογίσετε το =έγεθος σε Mbp:
Α) Στο Χ φυλετικό χρω=όσω=α
Β) του DNA στον <υρήνα ενός σω=ατικού κυττάρου αρσενικού ατό=ου
∆ίνεται ότι 1Mbp=1.000.000 ζεύγη βάσεων. (Υ<ολογίστε σε Mbp)
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ ∆
∆1. Α<ό ανάλυση <ου έγινε στο γενετικό υλικό δύο διαφορετικών οργανισ=ών η εκατοστιαία
αναλογία βάσεων ήταν η εξής:
Οργανισ=ός 1: 12%Α, 12% Τ, 38%G, 38%C
Οργανισ=ός 2: 20% A, 20% U, 30% G, 30% C
α) Τι είδους γενετικό υλικό έχει κάθε οργανισ=ός;
β) Σε <οια =ορφή ζωής ανήκει κάθε οργανισ=ός;
γ) Αναλύσεις γενετικού υλικού των 1 και 2 έδειξαν: Το γενετικό υλικό του οργανισ=ού 1
<εριέχει στον έναν κλώνο του 2.500 Α και 3.356 Τ, ενώ στον άλλο του υ<άρχουν 24.399
φωσφοδιεστερικοί δεσ=οί. Το γενετικό υλικό του οργανισ=ού 2 <εριέχει στον έναν κλώνο του
500 Α και 2.500 U, ενώ <εριέχει 15.000 φωσφοδιεστερικούς δεσ=ούς. Με βάση τα στοιχεία αυτά
<οια ε<ι<λέον συ=<εράσ=ατα =<ορείτε να εξάγετε για τη φύση του γενετικού υλικού των
δυο οργανισ=ών;
Μονάδες 6
∆2. Μόριο DNA <εριέχει 1000 φωσφοδιεστερικούς δεσ=ούς και 1000 νουκλεοτίδια, εκ των
ο<οίων 200 <εριέχουν τη βάση αδενίνη και 200 την κυτοσίνη.
α) Να εξηγήσετε <οια είναι η =ορφή του =ορίου DNA.
β) Α<ό <ου =<ορεί να α<ο=ονώθηκε το =όριο αυτό;
Mονάδες 6
∆3. Σε γρα==ικό =όριο DNA το 20% είναι αδενίνη. Να υ<ολογίσετε το λόγο A+T/C+G στο
=όριο και στη =ία αλυσίδα του.
Mονάδες 5
∆4. Η Πό<η είναι =ια υγιής γάτα, <ου ό=ως ε=φάνισε συ=<τώ=ατα λοί=ωξης του
ανα<νευστικού συστή=ατος. Η κτηνίατρος της, α<ο=όνωσε κύτταρα α<ό τον οσφρητικό
βλεννογόνο της Πό<ης, =ελέτησε τα =όρια DNA <ου υ<ήρχαν σε αυτά και συ=<έρανε ότι η
γάτα είχε =ολυνθεί α<ό ιό. Για ένα α<ό τα κύτταρα του οσφρητικού βλεννογόνου της Πό<ης
<ου βρισκόταν στην αρχή της =εσόφασης, τα α<οτελέσ=ατα α<εικονίζονται στον <ίνακα.
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Μόρια DNA

Γραμμικά
μονόκλωνα μόρια
DNA

Αριθμός μορίων
DNA

-

Μήκος μορίων
DNA

-

Γραμμικά δίκλωνα
μόρια DNA

Κυκλικά
μονόκλωνα μόρια
DNA

38
Από 14Mb ως
36Mb

Κυκλικά δίκλωνα
μόρια DNA

5

40

400kb

4000kb

α) Να εξηγήσετε το είδος του γενετικού υλικού του ιού <ου είχε =ολύνει την Πό<η και την
<ροέλευση των =ορίων DNA στο κύτταρο <ου =ελετήθηκε.
β) Να <ροσδιορίσετε τον αριθ=ό των =ορίων DNA και των χρω=οσω=άτων στον καρυότυ<ο
της Πό<ης.
γ) Να <ροσδιορίσετε τον αριθ=ό των =ορίων DNA σε ένα γα=έτη της Πό<ης.
∆ίνεται ότι 1ΜΒ=1.000.000 ζεύγη βάσεων και 1kb=1.000 ζεύγη βάσεων.
Μονάδες 8
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