
 

  
Σελίδα 1 από 4 

 
  

                       

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ  ΥΠΟΔΟΜΗΣ  
ΤΜΗΜΑΤΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 

 
                                   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2 

 

ΘΕΜΑ Α 

 

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς 

προτάσεις Α1 έως Α5και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση, η 

οποία συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση.  

 

A1. Η ένωση δύο μονομερών μεταξύ τους 

α. γίνεται με την ταυτόχρονη παραγωγή ενός μορίου νερού 

β. γίνεται με υδρόλυση 

γ. γίνεται με σχηματισμό δεσμού υδρογόνου 

δ. ισχύουν όλα τα προηγούμενα 

 

Α2. Οι αζωτούχες βάσεις ενώνονται  

α. με φωσφοδιεστερικούς δεσμούς  

β. με δεσμούς υδρογόνου  

γ. με ομοιοπολικούς δεσμούς  

δ. με όλους τους παραπάνω δεσμούς 

 

Α3. Πληροφοριακά μόρια είναι 

α. οι πρωτεΐνες και οι πολυσακχαρίτες 

β. το DNA και τοRNA 

γ. οι πολυσακχαρίτες και τα λιπίδια 

δ. τα ένζυμα και τα νουκλεϊκά οξέα 

 

Α4.Το DNA με τη μορφή ινιδίων χρωματίνης το συναντάμε 
α. στη μεσόφαση                                               
β. στη μετάφαση 
β. στη μίτωση                                                    
δ. τίποτε από τα παραπάνω 

  



 

  
Σελίδα 2 από 4 

 
  

 

Α5. Η ποσότητα του DNA είναι: 

α. ίδια σε όλα τα θυγατρικά κύτταρα ενός σωματικού κυττάρου ανώτερου 

οργανισμού μετά από μίτωση 

β. ίδια σε όλους τους οργανισμούς στην αρχή της μεσόφασης 

γ. ίση με αυτήν που περιέχει το μητρικό κύτταρο στην μετάφαση της μίτωσης 

δ. δεν ισχύει τίποτε από τα παραπάνω 

Μονάδες 25 

ΘΕΜΑ Β 

 

Να αντιγράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς Β1-Β5 και δίπλα να σημειώσετε 

ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ). 

 

B1. Μία από τις λειτουργίες των πρωτεϊνικών μορίων είναι και η ενζυμική τους 

δράση. 

Β2. Στην μετάφαση Ι της μείωσης τα χρωμοσώματα τοποθετούνται σε τυχαίες 

θέσεις στον ισημερινό του κυττάρου. 

Β3. Χάρη στην διαδικασία της μείωσης προκύπτουν δύο νέα κύτταρα, 

πανομοιότυπα μεταξύ τους και με το αρχικό.  

Β4. Με την διαδικασία της μείωσης εξασφαλίζονται νέοι συνδυασμοί 

χρωμοσωμάτων και γονιδίων στους γαμέτες. 

Β5. Απλοειδή κύτταρα προκύπτουν στο τέλος της πρώτης μειωτικής διαίρεσης. 

 

Μονάδες 10  

Β6. Ποια είδη RNA συναντάμε στα κύτταρα και ποιος είναι ο ρόλος τους; 

Μονάδες 9 

Β7. Ποιος είναι ο ρόλος των πρωτεϊνών στα κύτταρα; 

Μονάδες 6 

 

ΘΕΜΑ Γ 

 

Στην εικόνα 1 απεικονίζονται τα στάδια της μίτωσης. 

  



 

  
Σελίδα 3 από 4 

 
  

 

 

Εικόνα 1 

Γ1. Ποια κύτταρα διαιρούνται μιτωτικά; 

Μονάδες 4 

 

Γ2. Να τοποθετήσετε τις φάσεις στη σωστή σειρά (μονάδες 4). Σε ποια φάση είναι 

δυνατή η παρατήρηση των χρωμοσωμάτων με το οπτικό μικροσκόπιο (μονάδες 

2); 

Μονάδες 6 

 

Γ3. Στην εικόνα 2 απεικονίζεται μια διαδικασία που λαμβάνει χώρα στην μείωση. 

 

 

Εικόνα 2 

 

Ποια διαδικασία είναι αυτή και ποια είναι η σημασία της; 

Μονάδες 5 

 

Γ4. Αν σε ένα ανθρώπινο σωματικό κύτταρο υπάρχουν 46 χρωμοσώματα, πόσα 

μόρια DNA και πόσα ζεύγη βάσεων υπάρχουν σε ένα σωματικό κύτταρο στην 

μετάφαση της μίτωσης (μονάδες 2) και πόσα σε ένα γαμετικό κύτταρο (μονάδες 

2); Να αιτιολογήσετε τις διαφορές μεταξύ των κυττάρων αυτών (μονάδες 6). 

 

Μονάδες 10 

  



 

  
Σελίδα 4 από 4 

 
  

 

Θέμα Δ 

 

Ένα μόριο DNA αποτελείται από 80.000 νουκλεοτίδια, από τα οποία τα 7500 είναι 

Θυμίνη (Τ). 

 

Δ1. Ποια είναι η δομή των νουκλεοτιδίων του μορίου αυτού; 

Μονάδες 5 

Δ2. Ποιος είναι ο ρόλος του DNA; 

Μονάδες 6 

 

Δ3. Να υπολογιστεί ο αριθμός των νουκλεοτιδίων που αποτελούνται από αδενίνη 

(Α). 

 

Μονάδες 8 

 

Δ4. Να υπολογιστεί ο συνολικός αριθμός των δεσμών υδρογόνου που 

αναπτύσσονται μεταξύ των συμπληρωματικών βάσεων του μορίου. 

Μονάδες 6 

 


