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   ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 18/3/2023                                    

 
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. Για τα κωδικόνια ισχύει ότι 

α. για κάθε κωδικόνιο, υπάρχει και ένα αντικωδικόνιο στο tRΝΑ 

β. υπάρχουν 3 κωδικόνια έναρξης, αλλά μόνο 1 αντικωδικόνιο λήξης 

γ. το κωδικόνιο AUG είναι ταυτόχρονα και κωδικόνιο έναρξης και το κωδικόνιο που 

καθορίζει την ένταξη του αμινοξέος μεθειονίνη στην πολυπεπτιδική αλυσίδα 

δ. τίποτα από τα παραπάνω 

 

Α2. Οι DNA ελικάσες 

α. είναι ένζυμα που συμβάλλουν στη διαδικασία της μεταγραφής 

β. συνθέτουν στις θέσεις έναρξης της αντιγραφής μικρά τμήματα RNA 

γ. σπάζουν τους δεσμούς υδρογόνου στις θέσεις έναρξης της αντιγραφής με 

αποτέλεσμα 

να ξετυλίγονται τα μόρια του DNA στα σημεία αυτά 

δ. είναι ρυθμιστικοί παράγοντες της λήξης της πρωτεϊνοσύνθεσης 

 

Α3. Η διαδικασία που πραγματοποιείται εκτός του πυρήνα ενός ευκαρυωτικού 

κυττάρου είναι: 

α. η αντιγραφή 

β. η μεταγραφή 

γ. η μετάφραση 

δ. η ωρίμανση 
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A4. Η μελέτη των χρωμοσωμάτων είναι δυνατή 

α. σε οποιοδήποτε κύτταρο περιέχει ένα αντίγραφο του γονιδιώματος 

β. σε σωματικά κύτταρα ανώτερων οργανισμών τα οποία βρίσκονται στη μετάφαση 

της μίτωσης 

γ. κατά τη διάρκεια της μεσόφασης 

δ. όλα τα παραπάνω, ανάλογα με το είδος του οργανισμού 

 

Α5. Τα μιτοχόνδρια χαρακτηρίζονται ως ημιαυτόνομα οργανίδια επειδή 

α. περιέχουν δικό τους DNA που παράγει όλες τις απαραίτητες πρωτεΐνες για τη 

λειτουργία τους 

β. οι λειτουργίες τους εξαρτώνται από το DNA του πυρήνα 

γ. είναι υπεύθυνα για την οξειδωτική φωσφορυλίωση 

δ. έχουν γονίδια τόσο στο δικό τους DNA, όσο και σε εκείνο των χλωροπλαστών 

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 Καταστολέας  

Α: DNA 2 Χειριστής  

3 Ζ γονίδιο  

4 Μεταγραφικοί παράγοντες  

Β: Πρωτεΐνη 
5 Αλληλουχίες Λήξης 

Μεταφραφής 

 

6 Λακτόζη  

7 Αντίστροφη μεταφραφάση  Γ: 

Υδατάνθρακας 8 Πεντόζη  

 

Μονάδες 8  

 

 

Β2. Τοποθετείστε τα παρακάτω βήματα για τη σύνθεση ενός μορίου mRNA στη σωστή 

σειρά. 

α. Σύνθεση RNA, συμπληρωματικού ενός τμήματος DNA. 

β. Η RNA πολυμεράση προσδένεται στον υποκινητή και προκαλεί τοπικό ξετύλιγμα 

της διπλής έλικας του DNA. 

γ. Η διαδικασία σταματάει στις αλληλουχίες λήξης της μεταγραφής.  
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δ. Απέναντι από τα δεοξυριβονουκλεοτίδια της μιας αλυσίδας του DNA 

τοποθετούνται τα συμπληρωματικά ριβονουκλεοτίδια. 

ε. Οι μεταγραφικοί παράγοντες προσδένονται στον υποκινητή. 

                                                                                                                                  Μονάδες 5 

 

 

 

Β3. Ο καρυότυπος θηλυκής δροσόφιλας έχει 16 χρωµατίδες. 

     Ποιος είναι ο αριθµός των χρωµοσωµάτων σε σωµατικό κύτταρο και ποιος σε 

γαµέτη; (μονάδες 5) Πόσα από αυτά είναι αυτοσωµικά και πόσα φυλετικά; (μονάδες 

5) (το φύλο στη δροσόφιλα καθορίζεται όπως και στον άνθρωπο). 

 

 

Μονάδες 10 

 

Β4. Ορίστε τον rRNA (που παράγεται, ποια η λειτουργία του). 

                                             Μονάδες 2 

 

 

Θέμα Γ  

 

Γ1. Να τοποθετήσετε στη σωστή σειρά τα παρακάτω βήματα τα οποία οδηγούν στην 

κατασκευή καρυότυπου:  

 

1. Τα κύτταρα επωάζονται σε υποτονικό διάλυμα.  

2. Αναστέλλεται ο κυτταρικός κύκλος στο στάδιο της μετάφασης.  

3. Τα χρωμοσώματα παρατηρούνται στο μικροσκόπιο.  

4. Γίνεται επαγωγή κυτταρικών διαιρέσεων με ουσίες που έχουν μιτογόνο δράση.  

5. Τα χρωμοσώματα ταξινομούνται σε ζεύγη κατά ελαττούμενο μέγεθος.  

6. Τα χρωμοσώματα απλώνονται σε αντικειμενοφόρο πλάκα και χρωματίζονται με 

ειδικές χρωστικές ουσίες. 

                                                                                                                                  Μονάδες 6 

Γ2. Γιατί απαιτήθηκε η αναστολή στο στάδιο της μετάφασης για τη δημιουργία του 

καρυότυπου;  

                                                                                                                                  Μονάδες 2 
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Στην εικόνα 1 φαίνεται ένα μέρος μίας βιολογικής διαδικασίας, η οποία βρίσκεται σε 

εξέλιξη σε ένα ευκαρυωτικό κύτταρο. 

 

CUGAA 

GTCTTTCAAGCAATCGACCGTCGAGG 

 

Εικόνα 1 

 

Γ3. Να ονομάσετε τη διαδικασία, που βρίσκεται σε εξέλιξη στην εικόνα 1 (μονάδες 1). 

Να γράψετε το τελικό νουκλεικό 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 7  

 

Γ4.  Αν η διαδικασία αφορά ολόκληρο γονίδιο θα μπορούσε το μόριο που 

δημιουργήθηκε στο Γ2 ερώτημα να αφορά mRNA; Αιτιολογήστε την απάντηση 

σας. 

                                                                                                                                 Μονάδες 8  

 

 Θέμα Δ  

 

 

Δίδεται το παρακάτω τμήμα DNA, το οποίο αντιγράφεται.  

Στον κλώνο ΖΗ η αντιγραφή γίνεται με ασυνεχή τρόπο. Τα σημεία Δ και Η 

υποδεικνύουν τη θέση έναρξης της αντιγραφής. 

                 
 

 

Δ1. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας το παραπάνω σχήμα, να σχεδιάσετε τα συνεχή 

και ασυνεχή τμήματα των νέων κλώνων με βέλη υποδεικνύοντας τους 

προσανατολισμούς των νέων και των μητρικών κλώνων. Να αιτιολογήσετε την 

απάντησή σας. 

 

Μονάδες 10 
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Δ2. Στον κλώνο που αντιγράφεται με συνεχή τρόπο να γράψετε την αλληλουχία των 

νουκλεοτιδίων και τον προσανατολισμό του πρωταρχικού τμήματος, το οποίο 

αποτελείται από 6 (οκτώ) νουκλεοτίδια. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

 

Μονάδες 10 

 

 

 

Δ3. Να γίνει περιγραφή του πειράματος του Griffith.  

Μονάδες 5 

 

 

 

 

 

 

Δίνεται ο γενετικός κώδικας. 

 

 


