
 

 

                       

  
 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

                                        ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 3/12/2022                                 

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

Σας ευχόμαστε επιτυχία 

ΘΕΜΑ Α 

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 την κατασκευή cDNA βιβλιοθήκης δεν χρησιµοποιείται το ένζυµο: 

     α. αντίστροφη µεταγραφάση.  

     β. DNA ελικάση.  

     γ. περιοριστική ενδονουκλεάση.  

     δ. DNA πολυµεράση. 

 

Α2. Στην περίπτωση των ατελώς επικρατών γονιδίων: 

       α. Άτοµα µε διαφορετικό γονότυπο µπορεί να έχουν ίδιο φαινότυπο. 

       β . Στο φαινότυπο των ετερόζυγων ατόµων εκφράζονται και τα δύο αλληλόµορφα. 

       γ. ∆εν ισχύουν οι νόµοι του Mendel. 

       δ. Άτοµα µε διαφορετικό γονότυπο έχουν διαφορετικό φαινότυπο. 

 

Α3. Ένα ηπατικό και ένα παγκρεατικό κύτταρο του ίδιου οργανισµού περιέχουν: 

      α. τον ίδιο αριθµό χρωµοσωµάτων και διαφορετικά γονίδια. 

      β. ίδια γονίδια και ίδιες πρωτεΐνες. 

      γ. ίδια γονίδια και διαφορετικούς υποκινητές. 

      δ. ίδιους υποκινητές και διαφορετικούς µεταγραφικούς παράγοντες. 

 

Α4. Στον καρυότυπο δύο διαφορετικών οργανισμών, ανιχνεύτηκαν 22 μόρια DNA στον έναν 

και 12 στον άλλο. Από αυτό συμπεραίνουμε πως: 

      α. ο 1ος είναι διπλοειδής και ο 2ος απλοειδής.  

      β. ο 1ος είναι απλοειδής και ο 2ος απλοειδής ή διπλοειδής.  

      γ. ο 1ος είναι απλοειδής και ο 2ος διπλοειδής. 

      δ. ο 1ος είναι απλοειδής ή διπλοειδής και ο 2ος διπλοειδής. 

 



 

 

Α5. Από τη διασταύρωση μεταξύ 2 ετερόζυγων ατόμων 

       

      α. προκύπτουν απόγονοι που έχουν 3 διαφορετικούς γονότυπους 

      β. προκύπτει πάντα στους απογόνους η φαινοτυπική αναλογία 3 : 1 

      γ . προκύπτει πάντα στους απογόνους η γονοτυπική αναλογία 1 : 2 : 1  

      δ. τίποτα από τα παραπάνω 

Μονάδες 25 

ΘΕΜΑ Β 

 

Β1. Το τμήμα DNA, που απεικονίζεται στην εικόνα 2, έχει προκύψει μετά από επίδραση με 

ενδονουκλεάση EcoRΙ. 

                                                  AATTCCGCAAATTAA  

                                                            GGCGTTTAATT  

                                                             Εικόνα 2   

Να σημειώσετε τα 5΄ και 3΄ άκρα του, αιτιολογώντας την απάντησή σας. (μονάδες 4) και να 

εξηγήσετε αν είναι δυνατόν το συγκεκριμένο τμήμα να κλωνοποιηθεί με τη βοήθεια 

πλασμιδίου χρησιμοποιώντας τεχνολογία ανασυνδυασμένου DNA. (μονάδες 2) 

                                                                                                                                                  Μονάδες 6 

Β2. 

Σας δίνεται η δομή της πρωτείνης ινσουλίνης: 

  
Σε ποιο από τα τέσσερα επίπεδα οργάνωσης καθίσταται λειτουργική η ινσουλίνη (μονάδες 

2); Αιτιολογήστε την απάντηση σας (μονάδες 3).  

Πόσοι συνολικά ομοιοπολικοί δεσμοί παρατηρούνται στο μόριο της; (μονάδες 5) 

 

Μονάδες 10 

Β3.  

Περιγράψτε τα γεγονότα που πραγματοποιούνται στη μίτωτική πρόφαση  

(Γενετικό υλικό και δομές του κυτταροπλάσματος αντίστοιχα). 

Μονάδες 9 

 

 

 



 

 

ΘΕΜΑ Γ 

 

∆ίνεται το παρακάτω τμήμα βακτηριακού DNA, το οποίο κωδικοποιεί ένα ολιγοπεπτίδιο. 

 

Γ1. Να προσδιορίσετε την κωδική και τη μη κωδική αλυσίδα του παραπάνω τμήματος DNA, 

επισημαίνοντας τα 5 ́ και 3 ́ άκρα των αλυσίδων του (μονάδες 1). Να αιτιολογήσετε την 

απάντησή σας (μονάδες 5). 

Μονάδες 6 

 

Γ2. Το παραπάνω τμήμα DNA αντιγράφεται, και κατά τη διαδικασία της αντιγραφής 

δημιουργούνται τα παρακάτω πρωταρχικά τμήματα: 

 
Να προσδιορίσετε ποια αλυσίδα αντιγράφεται, με συνεχή και ποια με ασυνεχή τρόπο 

(μονάδες 1). Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 5). 

Μονάδες 6 

Γ3. To παραπάνω τμήμα DNA κόβεται με το ένζυμο EcoRI, προκειμένου να ενσωματωθεί σε 

ένα από τα δύο πλασμίδια Α και Β που δίνονται παρακάτω. 

                       
Ποιο από τα δύο πλασμίδια θα επιλέξετε για τη δημιουργία ανασυνδυασμένου πλασμιδίου 

(μονάδα 1); Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 4). Πόσοι φωσφοδιεστερικοί 

δεσμοί θα διασπαστούν στο πλασμίδιο που επιλέξατε και πόσοι θα δημιουργηθούν 

κατά το σχηματισμό του ανασυνδυασμένου πλασμιδίου (μονάδες 2); 

Μονάδες 7 

 

Γ4. Να αναφέρετε τα χαρακτηριστικά που πρέπει να παρουσιάζει ο φορέας κλωνοποίησης 

ώστε να χρησιμοποιηθεί σε πειράματα κλωνοποίησης ανασυνδυασμένου DNA. 

                                                                                                                                                  Μονάδες 6 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Θέμα Δ 

 

Σε ένα είδος εντόμου το σώμα του μπορεί να έχει έναν από τους εξής χρωματισμούς: 

κίτρινο χρώμα, άσπρο χρώμα και μαύρο χρώμα. Στο ίδιο έντομο ένα γονίδιο είναι 

υπεύθυνο για τη σύνθεση της πρωτεΐνης Α, ενώ το μεταλλαγμένο αλληλόμορφό του δεν 

συνθέτει την πρωτεΐνη αυτή. Διασταυρώνονται θηλυκά άτομα με κίτρινο χρώμα σώματος 

που παράγουν την πρωτεΐνη Α, με αρσενικά άτομα με μαύρο χρώμα σώμα τος που 

παράγουν την πρωτεΐνη Α και γεννήθηκαν οι εξής απόγονοι:  

80 θηλυκά άτομα με κίτρινο χρώμα σώματος που παράγουν την πρωτεΐνη Α  

40 θηλυκά άτομα με μαύρο χρώμα σώματος που παράγουν την πρωτεΐνη Α  

40 θηλυκά άτομα με άσπρο χρώμα σώματος που παράγουν την πρωτεΐνη Α  

40 αρσενικά άτομα με κίτρινο χρώμα σώματος που παράγουν την πρωτεΐνη Α  

20 αρσενικά άτομα με μαύρο χρώμα σώματος που παράγουν την πρωτεΐνη Α και 20 

αρσενικά άτομα με άσπρο χρώμα σώματος που παράγουν την πρωτεΐνη Α. 

 

Δ1. Να βρείτε τον τρόπο κληρονόμησης των δύο χαρακτήρων (μονάδες 2) και να 

αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 6). Να γράψετε τους γονότυπους των γονέων 

(μονάδες 4); Να δείξετε την διασταύρωση (μονάδες 2) 

Μονάδες 14 

 

Δ2. Ένα άλλο χαρακτηριστικό στο έντομο αυτό είναι το μήκος των κεραιών. Το 

αλληλόμορφο που ελέγχει το μεγάλο μήκος κεραιών είναι επικρατές , ενώ αυτό που ελέγχει 

το μικρό μήκος είναι υπολειπόμενο. Διαθέτουμε δύο αμιγείς πληθυσμούς, ο ένας με 

μεγάλες κεραίες και ο άλλος με μικρές κεραίες. Πώς θα διαπιστώσετε αν το γονίδιο είναι 

αυτοσωμικό ή φυλοσύνδετο, πραγματοποιώντας την κατάλληλη ή τις κατάλληλες 

διασταυρώσεις; 

Μονάδες 6 

 

Δ3. Να αναφέρετε ονομαστικά τις σχέσεις των αλληλόμορφων που ακολουθούν τους 

νόμους του Mendel αλλά δεν δίνουν τις κλασσικές φαινοτυπικές αναλογίες του. 

Μονάδες 5 

 

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Απαιτείται η διατύπωση των νόμων του Mendel.                                     


