
 

Μάθημα / Τάξη: Βιολογία προσανατολισμού Γ’ Λυκείου 

Ημερομηνία: 6/5/2021 

Ονοματεπώνυμο:  

Εξεταστέα ύλη: το σύνολο της ύλης 

 

 

ΘΕΜΑ Α  

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς 
προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη 
φράση, η οποία συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση. 

Α1. Αν συγκρίνουμε το γενετικό υλικό του χοίρου, του ανθρώπου και του 
καλαμποκιού θα διαπιστώσουμε ότι:  
 
            α.  αποτελείται από τον ίδιο αριθμό χρωμοσωμάτων 
 
            β.  ο λόγος των βάσεων Α/T εμφανίζει την ίδια τιμή    
 
            γ.  εμφανίζει ίδια επί τοις εκατό σύσταση σε αζωτούχες βάσεις 
 
            δ.  εμφανίζει διαφορετική χημική σύσταση. 

Μονάδες 5 

 
Α2. Μια αλυσίδα RNA και μία αλυσίδα DNA συνδέονται μεταξύ τους με 3΄-
5΄φωσφοδιεστερικό δεσμό κατά τη διαδικασία της: 
 
            α. μετάφρασης  

            β. μεταγραφής  

            γ. αντίστροφης μεταγραφής  

            δ. αντιγραφής 

Μονάδες 5 



 
 
 
Α3. Ποια από τις παρακάτω αλληλουχίες μορίων νουκλεϊκών οξέων μπορεί να 
αποτελέσει θέση αναγνώρισης από περιοριστική ενδονουκλεάση: 

Μονάδες 5 

 
Α4. Σε ένα μόριο m-RNA ευκαρυωτικού κυττάρου το κωδικόνιο το οποίο 
μπορεί να υπάρχει μία μόνο φορά είναι: 
 
            α. 5’ UAG 3’ 

            β. 5’ AUG 3’ 

            γ. 5’ UGG 3’ 

            δ. 5’ GUA 3’ 

Μονάδες 5 

 
Α5. Σε δίκλωνο γραμμικό μόριο DNA η αλληλουχία αναγνώρισης από την 
περιοριστική ενδονουκλεάση EcoRI υπάρχει πέντε φορές. Πόσα τμήματα 
DNA είναι κατάλληλα για ενσωμάτωση σε πλασμίδια χωρίς περαιτέρω 
τροποποίηση μετά τη δράση της;        
 
            α. 3  
 
            β. 4 

            γ. 5 

            δ. 6 

Μονάδες 5 

 

 

 

 



 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Να γράψετε τις εφαρμογές της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης 
(PCR). 

Μονάδες 3 

Β2. Να γράψετε τους ορισμούς των ακόλουθων διαδικασιών:  

α) Ιχνηθέτηση 

β) Υβριδοποίηση 

γ) In vivo 

δ) In vitro 

Μονάδες 4 

Β3. Να μεταφέρετε τον παρακάτω πίνακα στο τετράδιό σας και να σημειώσετε 
με «+» με ποιο ή ποια από τα ραδιενεργά στοιχεία που δίνονται μπορούν 
να ιχνηθετηθούν τα βιολογικά μακρομόρια/δομές της στήλης Ι. 

Στήλη Ι 15N 35S 32P 
ιστόνη    
ριβόσωμα    
tRNA    

 

Μονάδες 7 

Β4. Διαθέτουμε δοκιμαστικό σωλήνα στον οποίο περιέχονται αντίγραφα ενός 
δίκλωνου μορίου DNA. Χωρίζουμε το περιεχόμενο του δοκιμαστικού σωλήνα 
σε δύο ίσα μέρη. Στο πρώτο μέρος επιδρούμε με την περιοριστική 
ενδονουκλεάση Χ της οποίας η θέση αναγνώρισης αποτελείται από 4 ζεύγη 
βάσεων. Στο δεύτερο μέρος επιδρούμε με την περιοριστική ενδονουκλεάση Y 
της οποίας η θέση αναγνώρισης αποτελείται από 6 ζεύγη βάσεων.  

Σε ποιο από τα δύο μέρη είναι πιθανότερο να εντοπιστεί ο μεγαλύτερος 
αριθμός θραυσμάτων DNA (μονάδες 2); Δικαιολογήστε την απάντησή σας 
(μονάδες 4). 

Μονάδες 6 

 
 



Β5. Να αναφέρετε δύο παραδείγματα γενετικών ασθενειών του ανθρώπου 
που ακολουθούν τον Μεντελικό τρόπο κληρονόμησης για τις οποίες το 
περιβάλλον μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση του φαινοτύπου 
(μονάδες 2) και με ποιο τρόπο συμβαίνει αυτό (μονάδες 3).  

Μονάδες 5 

 



 

 



 

Συνολική διάρκεια: 3 ώρες 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 


