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ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 18/2/2023 

 
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. Σε κάθε δίκλωνο μόριο DNA  

       α. η κάθε αλυσίδα έχει μια φωσφορική ομάδα στο ελεύθερο 3´ άκρο της.  

       β. σε κάθε αλυσίδα η φωσφορική ομάδα συνδέεται με την αζωτούχο βάση.  

       γ. και οι δύο αλυσίδες έχουν προσανατολισμό 5´ 3´.  

       δ. η μία αλυσίδα έχει προσανατολισμό 5´ 3´ και η άλλη 3´ 5´ 

 

Α2. Τα πλασμίδια 

α. είναι κυκλικά μόρια DNA  

β. συναντώνται σε ορισμένα βακτήρια, αλλά όχι απαραίτητα σε όλα 

γ. διαθέτουν γονίδια ανθεκτικότητας σε αντιβιοτικά 

δ. όλα τα παραπάνω είναι σωστά 

 

Α3. Η διαδικασία που πραγματοποιείται αποκλειστικά στον πυρήνα ενός 

ευκαρυωτικού κυττάρου είναι: 

α. η αντιγραφή 

β. η μεταγραφή 

γ. η μετάφραση 

δ. η ωρίμανση 

 

A4. Η βασική μονάδα οργάνωσης της χρωματίνης είναι: 

α. το ινίδιο χρωματίνης 

β. το νουκλεόσωμα 
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γ. το χρωμόσωμα 

δ. οι αδελφές χρωματίδες 

 

Α5. Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί αντικωδικόνιο tRNA 

α. 5’-GUC-3'                

β. 5’-GUA-3' 

γ. 5’-CCC-3' 

δ. 5’-CUA-3' 

Μονάδες 25 

Θέμα Β.  

 

Β1. Να συνδυάσετε τους όρους της στήλης Ι με τα βιομόρια της στήλης ΙΙ, 

αντιστοιχίζοντας κάθε φορά έναν αριθμό της στήλης Ι με ένα μόνο γράμμα, Α ή 

Β ή Γ, της στήλης ΙΙ.  

 

Στήλη Ι  Στήλη ΙΙ 

1 DNA δεσμάση  

Α: DNA 2 Πρωταρχικό τμήμα  

3 Υποκινητής  

4 Μεταγραφικοί παράγοντες  

Β: Πρωτεΐνη 5 DNA ελικάση  

6 RNA πολυμεράση  

7 Πλασμίδιο  
Γ: RNA 

8 Αντικωδικόνιο  

 

Μονάδες 8  

 

 

Β2. Να διατυπωθεί το μοντέλο της διπλής έλικας του DNA, που αναφέρεται στη 

δομή του DNA στο χώρο. 

  

                                                                                                                                   Μονάδες 6 

 

Β3. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του Γενετικού Κώδικα; (μονάδες 6) Εξηγήστε γιατί 

ο κώδικας είναι τριπλέτας; (μονάδες 2) 

 

Μονάδες 8 

 

Β4. Γιατί ο μηχανισμός της αντιγραφής ονομάζεται ημισυντηρητικός; 

                                             Μονάδες 3 
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Θέμα Γ  

 

Δίνονται αλληλουχίες DNA, συνεχών γονιδίων. 

 

 

Ι.   Α 5’...TGGATGGGCGAATAGTA…3’                                   

Β  

ΙΙ.  Α 5’…TTAACGTCAATCACTATTGCCGTACATAATT…3’    Β  

ΙΙΙ. Α 5’…GCAACATGTTATCGGCTTGCTCAGGATAAAC…3’  Β  
 

Γ1. Να γράψετε αν η αλυσίδα που δίνεται είναι η κωδική ή η μη κωδική (μονάδες 3). 

Να μην αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας. Να προσδιορίσετε, για κάθε μία από 

τις αλληλουχίες, αν ο υποκινητής βρίσκεται στην θέση Α ή στην θέση Β και να 

αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 4). 

 Μονάδες 7  

 

Στην εικόνα 1 φαίνεται ένα μέρος μίας βιολογικής διαδικασίας, η οποία βρίσκεται 

σε εξέλιξη. 

CUCUUTGTACG 

GAGAAACATGCAATCGACCGTCGAGGTAACC 

 

Εικόνα 1 

 

Γ2. Να ονομάσετε τη διαδικασία, που βρίσκεται σε εξέλιξη στην εικόνα 1 και να 

αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 4). Να γράψετε το τελικό δίκλωνο 

μόριο, το οποίο θα παραχθεί στο τέλος της διαδικασίας που απεικονίζει η 

εικόνα 1 (μονάδες 4). Να σημειώσετε τον προσανατολισμό των αλυσίδων του 

μορίου αυτού (μονάδες 2).                                              

Μονάδες 10  

 

Γ3.  Στο παρακάτω διάγραμμα ορίστε ποιες ενέργειες παρουσιάζονται στα Χ και Υ. 

  (μονάδες 3). Ποιες είναι οι 5 ιδιότητες των ενζύμων; (μονάδες 5). 
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Μονάδες 8  

 Θέμα Δ  

 

Δίνεται η ακόλουθη αλληλουχία DNA ευκαρυωτικού κυττάρου που κωδικοποιεί 

πεπτίδιο: 

 

Ι    GCTCAAGTTATCAGGCATACACCAT CCCCTTATA  

I I  CGAGTTCAATAGTCCGTATGTGGTA GGGGAATAT  

 

Ο υποκινητής έχει την αλληλουχία     5’  TATAA 3’ 

                                                                    3’  ATATT 5’  

 

Δ1. Να βρεθεί η κωδική και η μη κωδική αλυσίδα του παραπάνω τμήματος 

(μονάδες 4), τα άκρα των αλυσίδων του τμήματος (μονάδες 2) και να 

αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 8). 

Μονάδες 14 

 

Δ2. Να γράψετε το mRNA που προκύπτει από τη μεταγραφή. Να μην αιτιολογήσετε 

την απάντησή σας. 

Μονάδες 3 

 

Το πεπτίδιο που κωδικοποιείται από το παραπάνω τμήμα έχει την αλληλουχία 

 

H2N-met-val-tyr-thr-COOH 

 

 

Δ3. Να γράψετε το ώριμο mRNA (μονάδες 2) και να εξηγήσετε τη διαφορά που 

προκύπτει μεταξύ της αλληλουχίας του mRNA που μεταγράφεται και του mRNA 

που καταλήγει στο ριβόσωμα για να μεταφραστεί.  
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Μονάδες 8 

 

 

 

Δίνεται ο γενετικός κώδικας. 

 

 


