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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/4/20 

                 

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. Εσώνια υπάρχουν  

α. στους ιούς που προσβάλλουν βακτήρια  

β. στους ιούς που προσβάλλουν ευκαρυωτικούς οργανισμούς  

γ. στα βακτήρια                       

δ. στο ώριμο mRNA.  

 

Α2. Το μιτοχονδριακό DNA  

α. στα ανθρώπινα κύτταρα είναι δίκλωνο και γραμμικό  

β. έχει πληροφορίες για όλες τις λειτουργίες των μιτοχονδρίων 

γ. είναι γραμμικό σε ορισμένα κατώτερα πρωτόζωα  

δ. υπάρχει πάντα σε ένα μόνο αντίγραφο σε κάθε μιτοχόνδριο.  

 

Α3. Το πολύσωμα είναι δομή που  

α. μπορεί να παρατηρηθεί στο κυτταρόπλασμα των βακτηρίων  

β. μπορεί να παρατηρηθεί στον πυρήνα των ευκαρυωτικών κυττάρων 

γ. υπάρχει μόνο στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς  

δ. επιτρέπει τη μεταγραφή του ίδιου μορίου DNA πολλές φορές.  

 

Α4. Η αποτοξίνωση είναι μια διαδικασία οδυνηρή επειδή 

α. ο χρήστης διακόπτει την λήψη των ναρκωτικών ουσιών 

β. ενεργοποιείται η παραγωγή ουσιών στον εγκέφαλο όπως οι εγκεφαλίνες και 

οι ενδορφίνες 

γ. προκαλείται κίρρωση του ήπατος 
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δ. όλα τα παραπάνω 

 

Α5. Σε ένα ετερότροφο οικοσύστημα  

α. οι ενεργειακές ανάγκες των οργανισμών καλύπτονται από την εισαγωγή 

ενέργειας από άλλα οικοσυστήματα  

β. δεν υπάρχουν παραγωγοί 

γ. οι αποικοδομητές δεν προλαβαίνουν να μετατρέψουν τις ανόργανες ενώσεις 

σε οργανικές  

δ. όλα τα παραπάνω  

Μονάδες  25 

Θέμα Β 

 

Β1. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός μεσογειακού οικοσυστήματος (μονάδες 3); 

Με ποιους μηχανισμούς ανακάμπτει μετά από φωτιά (μονάδες 3); Ποιοι είναι οι 

λόγοι που μπορεί να οδηγήσουν ένα μεσογειακό οικοσύστημα σε ερημοποίηση 

μετά από φωτιά (μονάδες 2); 

Μονάδες 8 

 

Β2. Ποια κύτταρα προσβάλλει ο HIV (μονάδες 3); Για ποιο λόγο προσβάλλει τα 

κύτταρα αυτά (μονάδες 2);  

Μονάδες 5 

 

Β3. Γιατί η μεθαδόνη χρησιμοποιείται σε προγράμματα απεξάρτησης ναρκομανών;  

 

Μονάδες 4  

 

Β4. Ο Γιάννης είναι άτομο στο οποίο έχει διαγνωστεί σύνδρομο Klinefelter και η 

Ελένη άτομο με σύνδρομο Turner. Να γράψετε τους αριθμούς των 

χρωμοσωμάτων και των μορίων DNA που υπάρχουν σε καθένα όταν ένα 

σωματικό κύτταρό τους βρίσκεται (i) στην αρχή της μεσόφασης, (ii) στην 

μετάφαση της μίτωσης. 

 

Μονάδες 8 

Θέμα Γ 

 

Στην εικόνα 1, δίνονται δύο διαφορετικά τροφικά πλέγματα (τροφικό πλέγμα 1 και 

τροφικό πλέγμα 2), που απεικονίζουν τροφικές σχέσεις των οργανισμών σε δύο 

χερσαία οικοσυστήματα (οικοσύστημα Ι και οικοσύστημα ΙΙ). 
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Εικόνα 1 

 

Γ1. Να γράψετε στο τετράδιό σας, πόσες τροφικές αλυσίδες υπάρχουν στο κάθε 

τροφικό πλέγμα της εικόνας 1. 

Μονάδες 10 

 

Γ2. Ποιο από τα δύο οικοσυστήματα μπορεί να αποκαταστήσει την ισορροπία του 

ευκολότερα μετά από μία μεταβολή που μπορεί να συμβεί σε αυτό; (μονάδες 

4). Να ονομάσετε το χαρακτηριστικό στο οποίο διαφέρουν τα δύο αυτά 

οικοσυστήματα και το οποίο συμβάλλει στην ικανότητα των οικοσυστημάτων 

να αποκαθιστούν την ισορροπία τους. (μονάδες 4). 

Μονάδες 8 

 

Γ3. Άζωτο που προσέλαβαν οι μαργαρίτες του τροφικού πλέγματος 2, βρέθηκε στο 

γεράκι. Να εξηγήσετε πώς συνέβη αυτό.                                                        

Μονάδες 7 

 

Θέμα Δ 
 

Δ1.Ο Περικλής δεν διακρίνει το πράσινο και το κόκκινο χρώμα, ενώ είναι ετερόζυγος 

για την δρεπανοκυτταρική αναιμία. Η μητέρα τους η Ελένη πάσχει από 

δρεπανοκυτταρική αναιμία και διακρίνει το πράσινο και το κόκκινο χρώμα. Η 

αδελφή του η Μαρία πάσχει και από τις δύο ασθένειες. Να γράψετε τον αριθμό 

των φυσιολογικών και μη φυσιολογικών αλληλόμορφων που περιέχουν 

σωματικά κύτταρα των παραπάνω ατόμων στην μετάφαση της μίτωσης. Να 

ΜΗΝ αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

Μονάδες 6 
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Το παρακάτω γενεαλογικό δένδρο απεικονίζει την κληρονομικότητα της 

δρεπανοκυτταρικής αναιμίας σε μια οικογένεια. Τα σκιασμένα τετράγωνα και 

κύκλοι υποδηλώνουν άτομα που πάσχουν από την ασθένεια. 

 

 
 

Δ2. Πως κληρονομείται το χαρακτηριστικό; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(Να μην εξεταστεί η περίπτωση γονιδιακής μετάλλαξης και η περίπτωση της 

φυλοσύνδετης επικρατούς κληρονομικότητας). 

Μονάδες 6 

 

Δ3.  Να γράψετε όλους τους πιθανούς γονότυπους των μελών της οικογένειας.  

Μονάδες 9 

 

Δ4. Να εξηγήσετε γιατί υπάρχει περίπτωση δύο άτομα που πάσχουν από β-

θαλασσαιμία να μην έχουν τον ίδιο γονότυπο, αν και εκδηλώνουν και οι δύο τα 

συμπτώματα της ασθένειας.  

Μονάδες 4 


