
 

 

Μάθημα / Τάξη: Βιολογία προσανατολισμού Γ’ Λυκείου 

Ημερομηνία: 28/2/2021 

Ονοματεπώνυμο:  

Εξεταστέα ύλη: Κεφάλαια 4.1 και 4.3 (από Β’ Λυκείου), 1, 2, 4, 5, 6 (από Γ’ Λυκείου) 

 

ΘΕΜΑ Α  

Α1. Το χρωμόσωμα Χ έχει μήκος:  

            α. 146 ζεύγη βάσεων  

            β. 1,5x108 ζεύγη βάσεων  

            γ. 3x109 ζεύγη βάσεων  

            δ. 6x109 ζεύγη βάσεων 

Μονάδες 5 

 

Α2. Κατά τη διαδικασία της αντιγραφής ένα νουκλεοτίδιο με ουρακίλη μπορεί να αφαιρεθεί 

ύστερα από την επίδραση: 

            α. της DNA πολυμεράσης  

            β. του πριμοσώματος  

            γ. των επιδιορθωτικών ενζύμων  

            δ. όλων των παραπάνω 

Μονάδες 5 

 

 



 

Α3. Σε ενήλικο φορέα δρεπανοκυτταρικής αναιμίας, τα διαφορετικά είδη μορίων mRNA που 

μεταφράζονται για όλα τα είδη αιμοσφαιρινών σε ένα πρόδρομο ερυθροκύτταρο είναι: 

            α. 3 

            β . 5 

            γ . 4 

            δ . 6 

Μονάδες 5 

 

Α4. Βακτήρια E.coli αναπτύσσονται σε θρεπτικό υλικό με μοναδικές πηγές άνθρακα γλυκόζη 

και λακτόζη. Ο αριθμός των γονιδίων του οπερονίου της λακτόζης που εκφράζονται είναι: 

            α. 0 

            β. 1 

            γ. 2 

            δ. 4 

Μονάδες 5 

 

Α5. Αυξημένη συγκέντρωση HbF έχει ένα άτομο που είναι: 

            α. φορέας της β-θαλασσαιμίας  

            β. ασθενής της δρεπανοκυτταρικής αναιμίας 

            γ. ασθενής της β-θαλασσαιμίας 

            δ. φορέας της α-θαλασσαιμίας 

Μονάδες 5 

 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ Β 

Β1. Στο πεπτικό σύστημα μιας αρκούδας παρασιτεί ένας απλοειδής νηματοειδής σκώληκας 

και συμβιώνουν βακτήρια Ε.coli. Απομονώθηκαν κύτταρα των παραπάνω οργανισμών 

καθώς και το γενετικό τους υλικό. Να αντιστοιχίσετε και τα πέντε (5) στοιχεία της Στήλης Ι του 

παρακάτω πίνακα με τα αντίστοιχα κύτταρα της Στήλης ΙΙ. Επισημαίνεται ότι κάποια στοιχεία 

της Στήλης ΙΙ αντιστοιχίζονται με περισσότερα από ένα στοιχεία της Στήλης Ι. 

 

Μονάδες 5 

Β2. Να αναφέρεις τα δεδομένα που οδήγησαν στην ανακάλυψη της διπλής έλικας του DNA. 

 Μονάδες 3 

Β3. Να περιγράψεις τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να γίνει εξοικονόμηση ενέργειας 

κατά την έκφραση ενός γονιδίου. 

Μονάδες 5 

Β4. Ένα χρωμόσωμα σε ένα σωματικό κύτταρο παθαίνει αναστροφή σε ένα του άκρο στο 

1/3 του συνολικού μήκους του. Πόσα γονίδια θα επηρεαστούν από αυτή τη μετάλλαξη; Να 

αιτιολογήσεις την απάντησή σου. 

Μονάδες 6 

Β5. Το πυρηνικό DNA ενός σπερματοζωαρίου της Drosophila melanogaster ζυγίζει περίπου 

0,18 picogram (1 picogram=10-9 γραμμάρια). Ποιο είναι το αναμενόμενο περιεχόμενο σε 

πυρηνικό DNA ενός κυττάρου στην αρχή της πρώτης μειωτικής διαίρεσης; Ποιο είναι το 

περιεχόμενο σε πυρηνικό DNA ενός σωματικού κυττάρου στο μάτι της Drosophila στη φάση 

G1 και ποιο στην μετάφαση; 

Μονάδες 6 

 



ΘΕΜΑ Γ  

 

 



ΘΕΜΑ Δ 

 



 

 

Συνολική διάρκεια εξέτασης: 3 ώρες 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 

 


