
 

Σελίδα 1 από 4 
 

                       
 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 23/10/2021       

 
Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα με βάση τις οδηγίες σε κάθε θέμα.  

Σας ευχόμαστε επιτυχία!! 

ΘΕΜΑ A  

 

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. Ποιος από τους ακόλουθους τύπους RNA δε συναντάται στο κυτταρόπλασμα; 

α. το mRNA. 

β. το rRNA. 

γ. το tRNA. 

δ. το snRNA. 

Α2. Από τις παρακάτω τριάδες νουκλεοτιδίων δεν αποτελεί φυσιολογικά αντικωδικόνιο το:  

      α. το 5’ GUU 3’ 

β. το 5’ UAC 3’ 

γ. το 5’ UUA 3’ 

δ. το 5’ ACU 3’ 

Α3. Σε αυξημένες πέρα από κάποιες τιμές θερμοκρασίες οι πρωτεΐνες υφίστανται … 

α. υδρόλυση     

β.συμπύκνωση      

γ.μετουσίωση      

δ.αναδίπλωση 

Α4. Αποτελεί δομικό συστατικό των ριβοσωμάτων το: 

α. το mRNA. 

β. το rRNA. 

γ. το tRNA. 

δ. το DNA. 

Α5. O τρόπος δράσης των ενζύμων δείχνει πως: 

α. Είναι ειδικά. 

β. Επηρεάζονται από τη θερμοκρασία. 

γ. Είναι πρωτείνες. 

δ. όλα τα παραπάνω. 

Μονάδες 15 



 

Σελίδα 2 από 4 
 

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις Α6 έως 

Α10 και δίπλα να σημειώσετε αν κατά τη γνώμη σας είναι σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ). 

Α6. Τα γαμετικά κύτταρα είναι ευκαρυωτικά και που περιέχουν ένα αντίγραφο του 

γονιδιώματός τους. 

Α7. Η DNA πολυμεράση ενώνει τη δεοξυριβόζη του 1ου νουκλεοτιδίου με τη φωσφορική 

ομάδα του επόμενου. 

Α8. Τα μιτοχόνδρια έχουν την ικανότητα να διπλασιάζονται ανεξάρτητα απο το 

διπλασιασμό του κυττάρου. 

Α9. Το ενζυμικό υπόστρωμα μιας αντίδρασης σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να είναι ένα 

μόνο αντιδρών. 

Α10. Οι χλωροπλάστες υπάρχουν σε όλα τα φυτικά κύτταρα ενός φυτού. 

Μονάδες 10 

 

ΘΕΜΑ Β 

 

Β1. Να αντιστοιχίσετε κάθε όρο της πρώτης στήλης με έναν μόνο από τους όρους της 

δεύτερης στήλης.  

 

ΣΤΗΛΗ Ι ΣΤΗΛΗ ΙΙ 

Α. Πυρηνίσκος. 1. Ελεύθερα ριβοσώματα. 

Β. Μιτοχόνδριο και χλωροπλάστης. 2. Κύτταρο ρίζας φυτού. 

Γ. Κυτταρόπλασμα. 3. Τροποποίηση πρωτεινών.  

Δ. Αδρό ενδοπλασματικό δίκτυο. 4. Σύνθεση rRΝΑ. 

Ε. Μιτοχόνδριο. 5. Κύτταρο πράσινου τμήματος φυτού. 

 

Μονάδες 10 

 

Β2. Περιγράψτε τη δομή του πυρήνα των ευκαρυωτικών κυττάρων και τις λειτουργίες 

αυτού για το κύτταρο. 

Μονάδες 7 

 

Β3. Ένα µόριο DNA αποτελείται από 30.000 νουκλεοτίδια, το 20% των οποίων περιέχει την 

αζωτούχα βάση θυµίνη(T). 

       α)Πόσοι δεσµοί υδρογόνου συγκρατούν τους δυο κλώνους του DNA;  

       β) Πόσοι φωσφοδιεστερικοί δεσµοί περιέχονται στο µόριο του DNA; 

Μονάδες 8 

 

 

 

 

 

 



 

Σελίδα 3 από 4 
 

 

ΘΕΜΑ Γ 

 

Το παρακάτω μόριο mRNA της εικόνας 1 απομονώθηκε από το κυτταρόπλασμα ενός 
κυττάρου: 
 

 
Εικόνα 1 

 

Γ1. Πόσα διαφορετικά πεπτίδια θα συντεθούν αν μεταφραστεί το συγκεκριμένο mRNA; 

(μονάδες 3) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (μονάδες 5) 

Μονάδες 8 

 

Γ2. Να εξηγήσετε αν το μόριο αυτό του mRNA απομονώθηκε από προκαρυωτικό ή 

ευκαρυωτικό κύτταρο. 

Μονάδες 6 

 

Σε κάθε μία από τις παρακάτω εικόνες 2 και 3 απεικονίζεται ένα μόριο mRNA, που 

μεταφράζεται από ριβοσώματα. 

 
 

Γ3. Να εξηγήσετε αν το σχήμα κάθε εικόνας θα μπορούσε να αφορά ευκαρυωτικό κύτταρο 

ή προκαρυωτικό κύτταρο.  

Μονάδες 5 

 

 

Γ4. Η καταλάση είναι ένα ένζυμο που αποτελείται από τέσσερις (4) πανομοιότυπες 

πολυπεπτιδικές αλυσίδες. Με δεδομένο ότι το Η2Ο2 καταστρέφει τη μελανίνη (πρωτείνη 

που σχετίζεται με το χρωματισμό δομών π.χ. μαλλία, δέρμα), να εξηγήσετε πώς η μείωση 

των επιπέδων της καταλάσης στα κύτταρα των θυλάκων των μαλλιών μας συνδέεται με το 

πρόωρο άσπρισμα των μαλλιών μας; 



 

Σελίδα 4 από 4 
 

                                                                                                         Μονάδες 6 

ΘΕΜΑ Δ  

 

Δίνεται το παρακάτω τμήμα DNA ενός ευκαρυωτικού κυττάρου του πυρήνα στο οποίο 

περιέχεται ένα συνεχές γονίδιο υπεύθυνο για τη σύνθεση ενός ολιγοπεπτιδίου.  

 

Αλυσίδα I    TATAATCCCATGTΤCGAATTCTAGATTCCG 

Αλυσίδα II   ATATTAGGGTACAΑGCTTAAGATCTAAGGC 

 

Η αλληλουχία 5’ TATAAT 3’ αποτελεί τον υποκινητή του γονιδίου.  

                      3’ ATATTA 5’ 

 

Δ1. Να βρείτε τους προσανατολισμούς των πολυνουκλεοτιδικών αλυσίδων και να 

προσδιορίσετε την κωδική και τη μη κωδική αλυσίδα (μονάδες 3). Να αιτιολογήσετε 

την απάντηση σας (μονάδες 6).  

Μονάδες 9 

 

Δ2. Να γράψετε το mRNA που θα προκύψει από τη μεταγραφή του συγκεκριμένου 

γονιδίου. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

Μονάδες 5 

 

Δ3. Να γράψετε τα αντικωδικόνια των tRNA που συμμετέχουν στη μετάφραση του 

παραπάνω mRNA. Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας.  

Μονάδες 4 

 

Δ4. Να αναφέρετε τις διαδικασίες που οδηγούν από το γονίδιο στο πεπτίδιο στα 

ευκαρυωτικά κύτταρα, τις πρωτεΐνες που συμμετέχουν σε αυτές, καθώς και τις 

περιοχές του κυττάρου όπου αυτές πραγματοποιούνται.  

Μονάδες 7 

 

 


