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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ  
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

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. Ποιο από τα παρακάτω υπάρχει στη δομή όλων των ιών;      

α. η κάψα.  

β. το καψίδιο.     

γ. το έλυτρο.   

δ. οι πρωτεΐνες.    

 
Α2. Τα άτομα που πάσχουν από σύνδρομο Down μπορεί να είναι: 

α. μόνο αρσενικά                 

β. μόνο θηλυκά              

γ. είτε αρσενικά είτε θηλυκά  

δ. τίποτε από τα παραπάνω 

 

Α3. Οι τροφικές πυραμίδες:  

α. είναι δυνατόν να εμφανίζονται ανεστραμμένες όταν στο οικοσύστημα 

υπάρχουν παρασιτικές τροφικές σχέσεις.    

β. απεικονίζουν το βάρος κάθε οργανισμού σε ένα οικοσύστημα.   

γ. απεικονίζουν μόνο τη μεταβολή της βιομάζας.   

δ. απεικονίζουν τη βιομάζα των παραγωγών, των καταναλωτών και των 

αποικοδομητών.    
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Α4.Το πλασμίδιο Ti χρησιμοποιείται στη διαδικασία: 
α. δημιουργίας διαγονιδιακών ζώων                      
β. δημιουργίας διαγονιδιακών φυτών 
γ. παραγωγής ιντερφερόνης                                  
δ. παραγωγής ινσουλίνης 

 
Α5. Ο Λαμάρκ υποστήριξε ότι: 

α. τα είδη παραμένουν σταθερά και αμετάβλητα. 

β. τα όργανα που συμβάλλουν στην προσαρμογή των οργανισμών στο 

περιβάλλον τελικά αναπτύσσονται και μεγαλώνουν.  

γ. τα επίκτητα χαρακτηριστικά κληρονομούνται. 

δ. τα β και γ είναι σωστά. 

Μονάδες 25 

ΘΕΜΑ Β 

 

Β1. Να αντιγράψετε τους αριθμούς Ι-VIII στο τετράδιό σας και δίπλα να σημειώσετε 

τους αριθμούς που αντιστοιχούν. Ο πίνακας αφορά ένα υποθετικό είδος 

ανώτερου οργανισμού, στο οποίο το φύλο καθορίζεται όπως και στον άνθρωπο. 

 

Ι. Μόρια DNA (πριν την αντιγραφή)  

ΙΙ. Μόρια DNA (μετά την αντιγραφή)  

ΙΙΙ. Ζεύγη ομόλογων χρωμοσωμάτων  

IV. Ζεύγη αυτοσωμικών χρωμοσωμάτων 60 

V. Χρωματίδες στον καρυότυπο  

VI. Κεντρομερίδια στον καρυότυπο  

VII. Ινίδια χρωματίνης στον καρυότυπο  

VIII. Φυλετικά χρωμοσώματα σε ένα ηπατικό κύτταρο  

 

Μονάδες 8  

 

Τα αντισώματα είναι πρωτεΐνες που συμβάλλουν στην άμυνα του οργανισμού, αλλά 

και εργαλεία της Ιατρικής.  

 

Β1. Ποιες κατηγορίες κυττάρων του ανθρώπου παράγουν αντισώματα (μονάδες 3);  

Β2. Να αναφέρετε ονομαστικά τις εφαρμογές των μονοκλωνικών αντισωμάτων στην 

Ιατρική (μονάδες 3). Ποιο είναι το χαρακτηριστικό της δομής των αντισωμάτων 

που επιτρέπει να βρίσκουν εφαρμογές στην Ιατρική (μονάδες 3);  

Μονάδες 10 

 

  



 

3 
 

Β4. Σε ένα λιμναίο οικοσύστημα καταλήγουν λιπάσματα από γειτονικούς αγρούς 

παρασυρόμενα από το νερό της βροχής. Ποιες είναι οι επιπτώσεις της χρήσης 

λιπασμάτων από τους αγρότες της περιοχής στο λιμναίο οικοσύστημα; 

Μονάδες 7 

ΘΕΜΑ Γ 

  

Γ1. Αφού παρατηρήσετε την εικόνα 1 ονομάστε τα τμήματα του DNA 1-3-4 και την 

πρωτεΐνη 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μονάδες 4 

Εικόνα 1 

 

Το mRNA που παράγεται από το τμήμα DNA της παραπάνω εικόνας απεικονίζεται 

στην εικόνα 2: 

 

UAUAAAUGGGGCCCGGUUGAGGAAUGUUUCCCUAGUUUAUGCCUUUCUAAAAAAA 

 

Εικόνα 2 

 

Γ2. Να βρείτε τα 5΄ και 3΄άκρα του και να δικαιολογήσετε την απάντηση σας. 

 

Μονάδες 4  

 

Γ3. Να γράψετε τα αντικωδικόνια των tRNA που αντιστοιχούν στο παραπάνω mRNA 

(μονάδες 3) και το σύνολο των πολυπεπτιδικών αλυσίδων που θα παραχθούν σε 

περίπτωση που από το παραπάνω mRNA όταν αυτό μεταφραστεί 3 φορές. 

  

Μονάδες 5  

  

2 
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Γ4. Σε κάποια κύτταρα παρατηρήθηκε μόνιμη αδυναμία παραγωγής του παραπάνω  

mRNA. Ποιες μεταλλάξεις θα εξηγούσαν το φαινόμενο αυτό; 

Μονάδες 4 

 

Γ5. Δύο άτομα ενός υποθετικού θηλαστικού με μακρύ τρίχωμα και γκρι χρώμα 

σώματος διασταυρώθηκαν και έδωσαν τους παρακάτω απογόνους: 

   71 αρσενικά με μακρύ τρίχωμα και γκρι χρώμα σώματος 

   74 θηλυκά με κοντό τρίχωμα και γκρι χρώμα σώματος 

   36 αρσενικά με κοντό τρίχωμα και γκρι χρώμα σώματος 

   148 θηλυκά με μακρύ τρίχωμα και γκρι χρώμα σώματος 

 

Μελετήστε τον τρόπο κληρονομικότητας των δύο ιδιοτήτων και γράψτε όλους τους 

δυνατούς γονοτύπους των ατόμων της πατρικής και θυγατρικής γενιάς. Να 

αιτιολογήσετε την απάντηση σας. 

Μονάδες 8 

ΘΕΜΑ Δ 

 

Σε ένα μικρό χερσαίο οικοσύστημα μία τροφική αλυσίδα δημιουργείται μεταξύ των 

παρακάτω οργανισμών: δύο κουκουβάγιες, μία βελανιδιά, εκατό κοτσύφια και δέκα 

χιλιάδες έντομα. Τα κοτσύφια έχουν μέσο βάρος 200g.  

Δ1. Να σχεδιάσετε την τροφική πυραμίδα πληθυσμού (μονάδες 2). Να αιτιολογήσετε 

τις διαφορές που εμφανίζονται μεταξύ των τροφικών επιπέδων της παραπάνω 

τροφικής πυραμίδας (μονάδες 4).         

Μονάδες 6  

Δ2. Να υπολογίσετε τη βιομάζα όλων των τροφικών επιπέδων (μονάδες 2) και να 

σχεδιάσετε την τροφική πυραμίδα της βιομάζας (μονάδες 2). Να αιτιολογήσετε 

την απάντησή σας (μονάδες 4).                         

Μονάδες 8  

Δ3. Στο συγκεκριμένο οικοσύστημα ανιχνεύτηκε ποσότητα 5mg ενός μη 

βιοδιασπώμενου εντομοκτόνου σε κάθε κιλό βιομάζας στις κουκουβάγιες. Να 

υπολογίσετε τη συγκέντρωση του μη βιοδιασπώμενου εντομοκτόνου στη 

βελανιδιά (μονάδες 2). Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 5). 

 Μονάδες 7 

Δ4. Στα έντομα του παραπάνω οικοσυστήματος παρατηρήθηκε ανθεκτικότητα στο 

παραπάνω εντομοκτόνο με το οποίο ψεκάζονται οι γειτονικές καλλιέργειες για 
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πολλά χρόνια. Να εξηγήσετε με βάση την θεωρία του Δαρβίνου το φαινόμενο 

αυτό. 

 

Μονάδες 4 

 


