
 

 

                       

 
 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ  ΤΠΟΔΟΜΗ Β ΛΤΚΕΙΟΤ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΕΙΑ 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 4/12/2021                                    

Να απαντιςετε ςε όλα τα κζματα με βάςθ τισ οδθγίεσ ςε κάκε κζμα. 

Σασ ευχόμαςτε επιτυχία 

ΘΕΜΑ Α 

 

Να γράψετε ςτο τετράδιό ςασ τον αρικμό κακεμιάσ από τισ παρακάτω θμιτελείσ προτάςεισ 

Α1 ζωσ Α5 και δίπλα το γράμμα που αντιςτοιχεί ςτθ λζξθ ι ςτθ φράςθ, θ οποία 

ςυμπλθρϊνει ςωςτά τθν θμιτελι πρόταςθ.  

 

A1. Η ζνωςθ δφο μονομερϊν μεταξφ τουσ 

α. γίνεται με τθν ταυτόχρονθ παραγωγι ενόσ μορίου νεροφ 

β. γίνεται με υδρόλυςθ 

γ. γίνεται με ςχθματιςμό δεςμοφ υδρογόνου 

δ. ιςχφουν όλα τα προθγοφμενα 

 

Α2. Οι αηωτοφχεσ βάςεισ ενϊνονται  

α. με φωςφοδιεςτερικοφσ δεςμοφσ  

β. με δεςμοφσ υδρογόνου  

γ. με ομοιοπολικοφσ δεςμοφσ  

δ. με όλουσ τουσ παραπάνω δεςμοφσ 

 

Α3. Πλθροφοριακά μόρια είναι 

α. οι πρωτεΐνεσ και οι πολυςακχαρίτεσ 

β. το DNA και το RNA 

γ. οι πολυςακχαρίτεσ και τα λιπίδια 

δ. τα ζνηυμα και τα νουκλεϊκά οξζα 

 

Α4. Το DNA με τθ μορφι ινιδίων χρωματίνθσ το ςυναντάμε 

α. ςτθ μεςόφαςθ                                               

β. ςτθ μετάφαςθ 

β. ςτθ μίτωςθ                                                    

δ. τίποτε από τα παραπάνω 
  



 

 

 

Α5. Η ποςότθτα του DNA είναι: 

α. ίδια ςε όλα τα κυγατρικά κφτταρα ενόσ ςωματικοφ κυττάρου ανϊτερου οργανιςμοφ 

μετά από μίτωςθ 

β. ίδια ςε όλουσ τουσ οργανιςμοφσ ςτθν αρχι τθσ μεςόφαςθσ 

γ. ίςθ με αυτιν που περιζχει το μθτρικό κφτταρο ςτθν μετάφαςθ τθσ μίτωςθσ 

δ. δεν ιςχφει τίποτε από τα παραπάνω 

Μονάδες 25 

ΘΕΜΑ Β 

 

Να αντιγράψετε ςτο τετράδιό ςασ τουσ αρικμοφσ Β1-Β5 και δίπλα να ςθμειϊςετε ποιεσ από 

τισ παρακάτω προτάςεισ είναι ςωςτζσ (Σ) ι λανκαςμζνεσ (Λ). 

 

B1. Μία από τισ λειτουργίεσ των πρωτεϊνικϊν μορίων είναι και θ ενηυμικι τουσ δράςθ. 

Β2. Στθν μετάφαςθ Ι τθσ μείωςθσ τα χρωμοςϊματα τοποκετοφνται ςε τυχαίεσ κζςεισ ςτον 

ιςθμερινό του κυττάρου. 

Β3. Χάρθ ςτθν διαδικαςία τθσ μείωςθσ προκφπτουν δφο νζα κφτταρα, πανομοιότυπα 

μεταξφ τουσ και με το αρχικό.  

Β4. Με τθν διαδικαςία τθσ μείωςθσ εξαςφαλίηονται νζοι ςυνδυαςμοί χρωμοςωμάτων και 

γονιδίων ςτουσ γαμζτεσ. 

Β5. Απλοειδι κφτταρα προκφπτουν μόνο ςτο τζλοσ τθσ δεφτερθσ μειωτικισ διαίρεςθσ. 

 

Μονάδες 10  

Β6. Περιγράψτε τα 4 επίπεδα οργάνωςθσ των πρωτεινϊν. 

Μονάδες 8 

Β7. Ποιοσ είναι ο ρόλοσ των ενηφμων ςτον οργανιςμό και πωσ επιτυγχάνουν το ρόλο αυτό; 

Μονάδες 7 

 

ΘΕΜΑ Γ 

 

Στθν εικόνα 1 απεικονίηονται τα ςτάδια τθσ μίτωςθσ. 

 

 

Εικόνα 1 



 

 

 

 

Γ1. Να τοποκετιςετε τισ φάςεισ ςτθ ςωςτι ςειρά (μονάδεσ 4). Σε ποια φάςθ είναι δυνατι θ 

παρατιρθςθ των χρωμοςωμάτων με το οπτικό μικροςκόπιο (μονάδεσ 3); 

Μονάδες 7 

 

Γ2. Στθν εικόνα 2 απεικονίηεται μια διαδικαςία που λαμβάνει χϊρα ςτθν μείωςθ. 

 

 

Εικόνα 2 

 

Ποια διαδικαςία είναι αυτι και ποια είναι θ ςθμαςία τθσ; 

Μονάδες 8 

 

Γ3. Αν ςε ζνα ανκρϊπινο ςωματικό κφτταρο υπάρχουν 46 χρωμοςϊματα, πόςα μόρια DNA 

και πόςα ηεφγθ βάςεων υπάρχουν ςε ζνα ςωματικό κφτταρο ςτθν μετάφαςθ τθσ 

μίτωςθσ (μονάδεσ 2) και πόςα ςε ζνα γαμετικό κφτταρο (μονάδεσ 2); Να αιτιολογιςετε 

τισ διαφορζσ μεταξφ των κυττάρων αυτϊν (μονάδεσ 6). 

Μονάδες 10 

 

 

Θζμα Δ 

 

Ένα μόριο DNA που απομονϊκθκε απο ζνα μιτοχόνδριο ευκαρυωτικοφ κυττάρου βρζκθκε 

πωσ ζχει 20 φωςφοδιεςτερικοφσ δεςμοφσ και 30 δεςμουσ υδρογόνου. 

 

Δ1. Από πόςα νουκλεοτίδια αποτελείται το παραπάνω μόριο DNA; 

Μονάδες 5 

Δ2. Πόςα είναι τα νουκλεοτίδια με αηωτοφχο βάςθ τθ Α και τθ C αντίςτοιχα; 

Μονάδες 6 

 

Δ3. Εάν το μόριο είχε απομονωκεί από τον πυρινα του κυττάρου αυτοφ από πόςα 

νουκλεοτίδια κα αποτελοφνταν. 

 

Μονάδες 6 

 

Δ4. Περιγράψτε τθ δομι του πυρινα. 

Μονάδες 8 

 


