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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 9/5/20 

                 

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. Σε μια πολυνουκλεοτιδική αλυσίδα τα νουκλεοτίδια συνδέονται μεταξύ τους ως 

εξής 

α. οι διαδοχικές αζωτούχες βάσεις μεταξύ τους 

β. η φωσφορική ομάδα του ενός με την πεντόζη του επόμενου νουκλεοτιδίου 

γ. η φωσφορική ομάδα του ενός με την αζωτούχο βάση του επόμενου 

νουκλεοτιδίου 

δ. η φωσφορική ομάδα του ενός με την πεντόζη του προηγούμενου 

νουκλεοτιδίου 

 

Α2. Η σταθερή περιοχή ενός αντισώματος... 

α. έχει την ίδια αλληλουχία στα αντισώματα που παράγονται εναντίον 

παρόμοιων αντιγόνων    

β. είναι διαφορετική σε κάθε κατηγορία αντισωμάτων       

γ. είναι η περιοχή σύνδεσης με το αντιγόνο                  

δ. έχει την ίδια αλληλουχία αμινοξέων σε όλα τα αντισώματα 

ε. ισχύουν όλα τα παραπάνω, ανάλογα με το είδος του αντιγόνου που 

αντιμετωπίζεται 

 

Α3. Τα βακτήρια... 

α. είναι μονοκύτταροι ή πολυκύτταροι μικροοργανισμοί 

β. είναι πάντα παθογόνα εφόσον παρασιτούν σε κάποιον οργανισμό 

γ. είναι μονοκύτταροι ευκαρυωτικοί μικροοργανισμοί 

δ. μπορεί να διαθέτουν κάψα, μαστίγια ή βλεφαρίδες 
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Α4. Ποιο από τα ακόλουθα νοσήματα δεν είναι λοιμώδες: 

α. Η γρίπη 

β. Η σύφιλη  

γ. Ο σακχαρώδης διαβήτης  

δ. Το κοινό κρυολόγημα  

 

Α5. Το γονιδίωμα ενός συγκεκριμένου είδους περιέχει 20.000 περιοχές που 

κωδικοποιούν πρωτεΐνες. Από την πληροφορία αυτή συμπεραίνουμε ότι το 

είδος αυτό: 

α. περιέχει περισσότερα από 20.000 γονίδια. 

β. κάθε γονίδιο κωδικοποιεί πρωτεΐνη. 

γ. περιέχει επίσης 20.000 διαφορετικούς μεταγραφικούς παράγοντες. 

δ. στις 20.000 περιοχές συμπεριλαμβάνονται γονίδια για τη σύνθεση tRNA, 

rRNA και snRNA. 

Μονάδες 25 

ΘΕΜΑ Β  

 

Β1. Να αντιστοιχίσετε σωστά τον αριθμό καθεμίας από τις φράσεις της στήλης Ι με 

ένα μόνο γράμμα, Α ή Β, της στήλης ΙΙ. 

 

Στήλη Ι  Στήλη ΙΙ 

1. Στην πλειονότητά τους έχουν την ικανότητα 

κυτταρικής διαίρεσης 

 

   Α: Σωματικά  

κύτταρα στην 

αρχή της 

μεσόφασης 

2. Παράγονται με μείωση.  

3. Δεν έχουν την ικανότητα κυτταρικής διαίρεσης  

4. Στον άνθρωπο έχουν DNA συνολικού μήκους δύο 

μέτρων. 

 

5. Παράγονται με μίτωση  

Β: Γαμέτες 

6. Οι μεταλλάξεις στο DNA τους δεν κληρονομούνται 

στην επόμενη γενιά. 

 

7. Στον άνθρωπο έχουν DNA συνολικού μήκους 3x109 

ζεύγη βάσεων. 

 

8. Οι μεταλλάξεις στο DNA τους κληρονομούνται στην 

επόμενη γενιά. 

 

 

 Μονάδες 8  

 

Β3. Ποιοι παράγοντες ονομάζονται μεταλλαξογόνοι; 

Μονάδες 6 
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Β4. Με ποιους τρόπους μεταδίδονται οι παθογόνοι μικροοργανισμοί στον άνθρωπο 

(μονάδες 5); Ποιες είναι οι πύλες εισόδου των παθογόνων μικροοργανισμών 

στο ανθρώπινο σώμα (μονάδες 2); 

Μονάδες 7 

 

Β5. Ποια πορεία μπορεί να ακολούθησε ένα άτομο άνθρακα που απελευθερώθηκε 

στην ατμόσφαιρα την προηγούμενη Δευτέρα από την καύση πετρελαίου στον 

καυστήρα πολυκατοικίας και σήμερα βρίσκεται στο μόριο κάποιας οργανικής 

ένωσης στο σώμα σου; 

 

Μονάδες 6 

Θέμα Γ 

 

Γ1. Για να πραγματοποιηθεί η βιοσύνθεση μιας ιώδους χρωστικής του άνθους 

απαιτείται η σύνθεση δύο ενζύμων που ελέγχονται αντίστοιχα από δύο 

ανεξάρτητα γονίδια. Το ένα αντιπροσωπεύεται από τα αλληλόμορφα Α και α, 

ενώ το άλλο από τα αλληλόμορφα Β και β. Τα επικρατή επιτρέπουν τη σύνθεση 

των ενζύμων ενώ τα υπολειπόμενα αλληλόμορφά τους εμποδίζουν τη σύνθεση 

αυτή. Προτείνονται οι δύο παρακάτω μεταβολικές οδοί, όπως απεικονίζονται 

στις ακόλουθες εικόνες: 

 

 
 

 
 

Στην οδό 1, το λευκό πρόδρομο μετατρέπεται σε κυανό πρόδρομο κάτω από τη 

δράση του αλληλομόρφου Α και το κυανό πρόδρομο μετατρέπεται σε ιώδη 

χρωστική κάτω από τη δράση του αλληλομόρφου Β. (Σημειώστε ότι αν δεν υπάρχει 

κυανό πρόδρομο, η δράση του γονιδίου Β είναι χωρίς νόημα). 
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Στην οδό 2, το λευκό πρόδρομο μετατρέπεται σε δύο χρωστικές κυανή και κόκκινη, 

κάτω από τη δράση των αλληλόμορφων Α και Β αντίστοιχα. Το ιώδες χρώμα που 

προκύπτει από αυτή την οδό, προέρχεται από την ανάμειξη της κυανής και της 

κόκκινης χρωστικής. 

Πραγματοποιούμε μια διασταύρωση μεταξύ δύο φυτών με γονότυπο ΑαΒβ. Δείξτε 

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΟΔΟ ΧΩΡΙΣΤΑ, το χρώμα των ανθέων της επόμενης γενιάς και τις 

αναμενόμενες αναλογίες. Εξηγήστε τα αποτελέσματά σας. 

Μονάδες 10 

Στο παρακάτω διάγραμμα απεικονίζεται ο υδρολογικός κύκλος. 

 

 

 

Γ2. Να γράψετε τις διαδικασίες που αντιστοιχούν στα Α, Β, Γ, Δ και Ε του σχήματος 

που αφορούν τον κύκλο του νερού.  

Μονάδες 5 

 

Γ3. Ποια είναι η πιο σημαντική διαδικασία από τις παραπάνω, που σχετίζεται με την 

επιστροφή του νερού στην ατμόσφαιρα από το χερσαίο οικοσύστημα και πως 

αυτή σχετίζεται με τους βιογεωχημικούς κύκλους; 

Μονάδες 6 

 

Γ4. Γιατί τα δέλτα των ποταμών εμφανίζουν μεγάλη παραγωγικότητα; 

Μονάδες 4 
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Θέμα Δ 

 

Δίνεται το παρακάτω τμήμα DNA που περιέχει γονίδιο που εκφράζεται στα ηπατικά 

κύτταρα του ανθρώπου. 

 

 

 

Το γονίδιο κωδικοποιεί το παρακάτω πεπτίδιο: 

Η2Ν - met - pro - val - asn - his - COOH 

 

Δ1. Να εξηγήσετε ποιο είδος βιβλιοθήκης θα επιλέξετε για να κατασκευάσετε 

προκειμένου να εκφραστεί το παραπάνω γονίδιο σε βακτήρια. 

Μονάδες 5 

  

Δ2. Να περιγράψετε την διαδικασία με την οποία προκύπτει το mRNA αυτό στα 

κύτταρα.  

Μονάδες 6 

 

Δ3. Να γράψετε το mRNA που απομονώθηκε από το ανθρώπινο κύτταρο για να 

κατασκευαστεί η βιβλιοθήκη αυτή.  

Μονάδες 2 

 

Για την κατασκευή της βιβλιοθήκης που επιλέξατε θα χρησιμοποιήσετε πλασμίδιο 

που διαθέτει γονίδιο ανθεκτικότητας στην αμπικιλίνη και γονίδιο που μετατρέπει 

μια άχρωμη ουσία σε έγχρωμη (μπλε χρώμα). Επιπλέον έχετε στην διάθεσή σας 

βακτήρια που δεν έχουν ανθεκτικότητα σε κανένα αντιβιοτικό. Η EcoRI έχει θέση 

αναγνώρισης μέσα στην αλληλουχία του γονιδίου που είναι υπεύθυνο για την 

παραγωγή της χρωστικής. 

 

Δ2. Να περιγράψετε την διαδικασία που θα ακολουθήσετε προκειμένου να 

διαχωρίσετε τα βακτήρια που έχουν προσλάβει πλασμίδιο, ανασυνδυασμένο ή 

μη (μονάδες 3). Πώς θα διακρίνετε τους βακτηριακούς κλώνους που έχουν 

προσλάβει ανασυνδυασμένο πλασμίδιο (μονάδες 3);  

Μονάδες 6 
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Δ3. Ποιες περιοχές του DNA δεν θα συναντήσουμε σε μια cDNA βιβλιοθήκη; 

 

Μονάδες 6 

 

Δίνονται τα κωδικόνια:  

pro: CCU, CCC, CCA, CCG,  

val: GUU, GUC, GUA, GUG,  

asn: AAU, AAC,  

his:CAU, CAC  

 


