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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑΤΑ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/3/20 

                 
Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα με βάση τις οδηγίες σε κάθε θέμα. Καλή 
επιτυχία!! 
 
ΘΕΜΑ Α 
 
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό κάθε μίας 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. Μία περιοριστική ενδονουκλεάση: 

α. μπορεί να κόψει ένα μεταγραφικό παράγοντα 

β. αποτελείται από αμινοξέα 

γ. αναγνωρίζει αλληλουχίες αμινοξέων μήκους 4-8 νουκλεοτιδίων στο mRNA 

δ. όλα τα παραπάνω είναι σωστά, επειδή υπάρχουν πολλές περιοριστικές 

ενδονουκλεάσες 

ε. τίποτε από τα παραπάνω δεν ισχύει για τις περιοριστικές ενδονουκλεάσες 

 

Α2. Οι ποικιλίες Βt είναι διαγονιδιακά φυτά στα οποία: 

α. ενσωματώθηκε το γονίδιο για την εντομοκτόνο τοξίνη με μικροέγχυση 

β. τροποποιήθηκαν μόνο τα κύτταρα των φύλλων με το γονίδιο της τοξίνης 

γ. το Agrobacterium tumefaciens χρησιμοποιήθηκε για τη κατασκευή cDNA 

βιβλιοθήκης και την απομόνωση του γονιδίου της τοξίνης 

δ. το γονίδιο για την εντομοκτόνο τοξίνη εισήλθε μέσω του πλασμιδίου Τi σε 

φυτική κυτταροκαλλιέργεια in vitro 

 

Α3. Μελέτες για την φυλογένεση των οργανισμών προκύπτουν από: 

α. την μελέτη των απολιθωμάτων  

β. την σύγκριση των σταδίων ανάπτυξης των εμβρύων διαφόρων ειδών 

γ. την σύγκριση πρωτεϊνών που επιτελούν την ίδια λειτουργία σε διαφορετικά 

είδη 

δ. όλα τα παραπάνω 
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ε. τίποτε από τα παραπάνω 

 

Α4. Όταν ένα κύτταρο ενός ανθρώπου έχει 2 γονίδια που κωδικοποιούν τις α 

αλυσίδες της αιμοσφαιρίνης τότε το κύτταρο αυτό: 

α. είναι διπλοειδές πριν την αντιγραφή του DNA και ανήκει σε άτομο με 

έλλειψη 2α γονιδίων 

β. είναι διπλοειδές μετά την αντιγραφή του DNA και ανήκει σε άτομο με 

έλλειψη ενός γονιδίου 

γ. είναι απλοειδές μετά το τέλος της μείωσης Ι 

δ. είναι διπλοειδές πριν την αντιγραφή του DNA και ανήκει σε απόλυτα 

φυσιολογικό άτομο  

ε. οι προτάσεις α και γ είναι οι σωστές 

Μονάδες 20 
 
Να αντιγράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς Α5 έως Α9 και δίπλα να 

σημειώσετε αν είναι σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ). 

Α5. Όταν το οπερόνιο της λακτόζης είναι σε λειτουργία, τότε παράγονται δύο 

μόρια mRNA από αυτό. 

Α6. Η HbS και η HbF κωδικοποιούνται από τον ίδιο αριθμό γονιδίων. 

Α7. Η ανάπτυξη του εγκεφάλου στα πρωτεύοντα θηλαστικά οφείλεται στην 

ανάπτυξη της ακοής και της όρασης στους οργανισμούς αυτούς. 

Α8. Η φαινοτυπική αναλογία της F: 1:1:1:1 όταν ταυτίζεται με την γονοτυπική είναι 

αδύνατο να έχει προκύψει από διασταύρωση μονοϋβριδισμού. 

Α9. Τα διαγονιδιακά φυτά περιέχουν γενετικό υλικό από τρία είδη οργανισμών. 

                                                               Μονάδες 5 

ΘΕΜΑ Β 
 
Β1. Να αντιγράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς της στήλης ΙΙ και δίπλα να 

αντιστοιχίσετε τα γράμματα της στήλης Ι. Η αντιστοίχιση δεν είναι 1 →1. 

Στήλη Ι  Στήλη ΙΙ 

α. Περπατούσε όρθιος και έφτιαχνε πέτρινα εργαλεία.  
1. Homo erectus 

β. Μετανάστευσε στην Ασία και την Ευρώπη.  

γ. Έψηνε το κρέας που έτρωγε.  
2. Homo sapiens 

neanderthalensis 
δ. Περπατούσε όρθιος και είχε δόντια που έμοιαζαν 

περισσότερο με αυτά του ανθρώπου.  
 

ε. Έθαβε τους νεκρούς του μαζί με αντικείμενα.  
3. Homo habilis 

στ. Ντυνόταν με προβιές.  

 

Μονάδες 12 
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Β2. Ποια είδη αιμοσφαιρινών υπάρχουν στα ερυθροκύτταρα ενός ατόμου φορέα 

της β-μεσογειακής αναιμίας; (μονάδες 2). Αναφέρετε τους τρόπους διάγνωσης 

της ετερόζυγης β μεσογειακής αναιμίας (μονάδες 3). 

 

Μονάδες 7 

 

Β3. Ποιοι είναι οι πιο τοξικοί ρυπαντές του περιβάλλοντος; Πως ονομάζεται το 

φαινόμενο που προκαλείται από την χρήση τους από τον άνθρωπο; Τι 

επιπτώσεις έχει στους οργανισμούς; 

Μονάδες 6 

ΘΕΜΑ Γ 
 
Στο παρακάτω διάγραμμα απεικονίζεται η μεταβολή της συγκέντρωσης των 

αντισωμάτων σε συνάρτηση με το χρόνο, για τρεις ανθρώπους που μολύνθηκαν 

ταυτόχρονα από ένα παθογόνο μικροοργανισμό. 

 

 
 

Γ1. Ποια καμπύλη απεικονίζει άτομο ή άτομα που δεν εκδηλώνουν συμπτώματα; 

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

Γ2. Ποια καμπύλη απεικονίζει άτομο ή άτομα που δεν θα εκδηλώσουν συμπτώματα 

σε επόμενη επαφή με το ίδιο αντιγόνο; 

Γ3. Αν το αντιγόνο που προσέβαλε τους ανθρώπους αυτούς είναι ιός, ποιος είναι ο 

μηχανισμός μη ειδικής άμυνας που στρέφεται αποκλειστικά εναντίον αυτού 

του αντιγόνου; 

 

    Μονάδες 12 

 

Σε ένα φυτικό είδος έγινε μελέτη του τρόπου κληρονομικότητας του χρώματος του 

άνθους. Τα αποτελέσματα των διασταυρώσεων που πραγματοποιήθηκαν για τον 

λόγο αυτό καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα.  
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Γονείς Απόγονοι 

Κόκκινο x κίτρινο 312 πορτοκαλί 

Κόκκινο x κίτρινο 55 άσπρο, 51 κόκκινο, 49 κίτρινο, 53 πορτοκαλί 

Κόκκινο x κιτρινοκόκκινο 205 κόκκινο, 101 κίτρινο, 103 πορτοκαλί 

 

Γ4. Να εξηγήσετε τον τρόπο που κληρονομείται το χρώμα του άνθους στα φυτά 

αυτά. Δεν είναι απαραίτητη η αναφορά στους νόμους του Mendel. 

 

Μονάδες 13 

ΘΕΜΑ Δ  

 

Δίνεται αλληλουχία συνεχούς γονιδίου που κωδικοποιεί πεπτίδιο: 

 

 
 

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

και τα άκρα των αλυσίδων. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

Μονάδες 8 

 

Δ2. Να γραφεί το mRNA που προκύπτει με μεταγραφή από το παραπάνω τμήμα. Να 

αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

Μονάδες 6 

 

Δ3. Να βρεθεί η αλληλουχία της περιοριστικής ενδονουκλεάσης που θα 

χρησιμοποιηθεί προκειμένου το τμήμα αυτό να ενσωματωθεί σε φορέα 

κλωνοποίησης. 

Μονάδες 3 

 

Δ4. Ποια θα είναι η αλληλουχία που θα πρέπει να διαθέτει ο φορέας κλωνοποίησης 

για να κοπεί με την παραπάνω περιοριστική ενδονουκλεάση; 

Μονάδες 3 

 

Δ5. Αν γνωρίζετε ότι η περιοριστική ενδονουκλεάση που θα χρησιμοποιηθεί κόβει 

την αλληλουχία που αναγνωρίζει μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης βάσης με 

προσανατολισμό 5’→3’ σε κάθε αλυσίδα, πόσοι φωσφοδιεστερικοί δεσμοί και 

πόσοι δεσμοί υδρογόνου θα σπάσουν κατά τη δράση της στο παραπάνω τμήμα; 

 

Μονάδες 5 


