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ΘΕΜΑ A 
 
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.  
 
Α1.Ο αυτοδιπλασιασμός του DNA εξασφαλίζει: 

α. την αποθήκευση της γενετικής πληροφορίας 
β. την έκφραση και διατήρηση της γενετικής πληροφορίας 
γ. τη διατήρηση και μεταβίβαση της γενετικής πληροφορίας 
δ. τίποτα από τα παραπάνω 

 
Α2. Όλα τα γονίδια στο DNA μπορεί να: 

α. μεταγράφονται. 
β. μεταφράζονται. 
γ. μεταγράφονται και να μεταφράζονται. 
δ. αντιγράφονται και να μεταφράζονται. 

 
Α3. Κατά τη μεσόφαση, τα χρωμοσώματα: 

α. έχουν πολύ υψηλό βαθμό συσπείρωσης. 
β. αποτελούνται από ένα ή δύο μόρια DNA, ανάλογα με το αν έχει γίνει ή όχι η 
αντιγραφή του DΝΑ. 
γ. είναι ορατά με το οπτικό μικροσκόπιο. 
δ. περιέχουν διαφορετικές γενετικές πληροφορίες από ότι κατά τη μίτωση. 

 
Α4. Το πριμόσωμα αποτελείται από: 

α. αμινοξέα.           
β. λίπη.           
γ. DNA. 
δ. RΝΑ. 



 

Σελίδα 2 από 4 
 

 
Α5. Τα χρωμοσώματα του ανθρώπου: 

α. είναι 46. 
β. είναι τα μισά μητρικής και τα μισά πατρικής προέλευσης. 
γ. είναι 22 ζεύγη αυτοσωμικών χρωμοσωμάτων και 1 ζεύγος φυλετικών. 
δ. όλα τα παραπάνω. 

Μονάδες 15 
 

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις Α6 έως 
Α10και δίπλα να σημειώσετε αν κατά τη γνώμη σας είναι σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ). 

Α6. Τα ένζυμα που πρέπει κατά σειρά να δράσουν ώστε να γίνει η αντιγραφή του DΝΑ 
είναι: DΝΑ πολυμεράση, πριμόσωμα, DΝΑ δεσμάση, επιδιορθωτικά ένζυμα. 

Α7. Σε ένα μόριο DΝΑ που αποτελείται από 17436 νουκλεοτίδια και έχει απομονωθεί από 
ένα βακτήριο, υπάρχουν 17436 φωσφοδιεστερικοί δεσμοί. 

Α8. Για την κατασκευή του καρυότυπου είναι απαραίτητη η χρησιμοποίηση κυττάρων, τα 
οποία μπορούν να διαιρούνται φυσιολογικά. 

Α9. Αν τα ινίδια χρωματίνης υποστούν επεξεργασία και παρατηρηθούν στο οπτικό 
μικροσκόπιο μοιάζουν με κομπολόγια από χάντρες. 

Α10. Ένα γονίδιο αποτελείται από πολλά νουκλεοσώματα. 
Μονάδες 10 

ΘΕΜΑ Β 
 
Β1. Να αντιστοιχίσετε κάθε όρο της πρώτης στήλης με έναν από τους όρους της δεύτερης 

στήλης.  
 

ΣΤΗΛΗ Ι ΣΤΗΛΗ ΙΙ 

Α. Γονίδια ανθεκτικότητας σε αντιβιοτικά. 1. Οκταμερές ιστονών. 

Β. Προστατευτικό κάλυμμα. 2. Για την κατασκευή του καρυότυπου. 

Γ. Ιστόνες. 3. Στέλεχος πνευμονιόκοκκου.  

Δ. Χημικές ουσίες με μιτογόνο δράση. 4. Πρωτεΐνες. 

Ε. Χρησιμεύει για την περιέλιξη του DNA. 5. Πλασμίδια. 

 
Μονάδες 10 

 
Β2. Ποιά βιοχημικά δεδομένα υποστήριζαν ότι το DNA είναι το γενετικό υλικό των 

κυττάρων την εποχή που διεξήχθη το πείραμα των Avery, MacLeod και McCarty; 
Μονάδες 7 

 
Β3. Γιατί τα μιτοχόνδρια και οι χλωροπλάστες χαρακτηρίζονται ως «ημιαυτόνομα 

οργανίδια»;    
Μονάδες 8 
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ΘΕΜΑ Γ 
 
Γ1. Τι γνωρίζετε για το νουκλεόσωμα;  

Μονάδες 4 
 
Γ2. Γιατί ο μηχανισμός της αντιγραφής του DNA ονομάζεται ημισυντηρητικός;  
 

Μονάδες 5 
 
Γ3. Σε δύο κύτταρα έγινε ανάλυση γενετικού υλικού. Το κύτταρο 1 έχει 28% Α στο δίκλωνο 

γραμμικό DNA του. Το κύτταρο 2 έχει 28% C στο δίκλωνο γραμμικό DNA του. Τα 
κύτταρα αυτά ανήκουν στο ίδιο ή σε διαφορετικό είδος οργανισμού; Να αιτιολογήσετε 
την απάντηση σας.  

Μονάδες 8 
 
Γ4. Ένα μόριο DNA εμφανίζει στο μικροσκόπιο 5 «θηλιές». Πρόκειται για DNA 

ευκαρυωτικού ή προκαρυωτικού κυττάρου; Σε ποια φάση του κυτταρικού κύκλου 
βρίσκεται το κύτταρο αυτό; Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας.  

 
Μονάδες 8 

ΘΕΜΑ Δ 
 
Δίνεται το παρακάτω τμήμα DNA το οποίο αντιγράφεται. Τα σημεία Α και Γ υποδεικνύουν 
τη θέση έναρξης της αντιγραφής.  
 

 

 
Δ1. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας το παραπάνω σχήμα και να σημειώσετε πάνω σε αυτό 

τους προσανατολισμούς των μητρικών αλυσίδων (μονάδες 2). Να σχεδιάσετε στο ίδιο 
σχήμα τα ασυνεχή και τα συνεχή τμήματα των δύο νεοσυντιθέμενων αλυσίδων με βέλη 
και να σημειώσετε πάνω σ’ αυτά τους προσανατολισμούς τους (μονάδες 4).  

Μονάδες 6 
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Δ2. Ποιες είναι οι δράσεις των DNA πολυμερασών στην αντιγραφή του DNA; 
 

Μονάδες 3 

 
Δ3. Να γράψετε την αλληλουχία του πρωταρχικού τμήματος της συνεχούς αλυσίδας αν το 

μήκος του είναι 5 βάσεις και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 
Μονάδες 6 

 
Δ4.Αν κατά την αντιγραφή αυτού του τμήματος σχηματίστηκαν 4 ασυνεχή τμήματα πόσα 

πρωταρχικά τμήματα σχηματίστηκαν σε ολόκληρη τη θηλιά; 
 

Μονάδες 4 
 

Δ5. Στην εικόνα 1 απεικονίζονται τα στάδια της μίτωσης. 
 
 

 
 
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 
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