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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. Ο φαινότυπος και ο γονότυπος αντίστοιχα είναι 

α. το σύνολο των αυτοσωμικών χρωμοσωμάτων ενός οργανισμού 

β. το σύνολο των υπολειπόμενων αλληλόμορφων που περιέχει ένας οργανισμός 

και των αλληλόμορφων που εκφράζονται σ’ έναν οργανισμό 

γ. το σύνολο των αλληλόμορφων που εκφράζονται σ’ έναν οργανισμό και το 

σύνολο των αλληλόμορφων που έχει ένας οργανισμός 

δ. τίποτε από τα παραπάνω 

 

Α2. Οι φορείς της β θαλασσαιμίας 

α. παράγουν αυξημένη ποσότητα HbS 

β. φέρουν τόσο αλληλόμορφα βs όσο και φυσιολογικά αλληλόμορφα 

γ. εμφανίζονται με αυξημένη συχνότητα στις χώρες της Μεσογείου 

δ. χρειάζονται αποσιδήρωση με κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή 

 

Α3. Με τη χρήση κατάλληλου αντιβιοτικού στη διαδικασία δημιουργίας 

βιβλιοθηκών επιτυγχάνεται: 

α. η επιλογή του βακτηριακού κλώνου που περιέχει την επιθυμητή αλληλουχία 

DNA 

β. η επιλογή των βακτηρίων που έχουν προσλάβει ανασυνδυασμένο πλασμίδιο 

γ. η δημιουργία αποικιών βακτηρίων σε υγρό θρεπτικό μέσο 

δ. η δημιουργία χιλιάδων τμημάτων DNA από το γονιδίωμα του οργανισμού δότη 

  



 

Σελίδα 2 από 5 
 

 

Α4. Ποια πορεία ακολουθούν η ύλη και η ενέργεια στα οικοσυστήματα; 

α. Η ύλη ανακυκλώνεται στα οικοσυστήματα ενώ η ενέργεια όχι. 

β. Η ενέργεια ανακυκλώνεται στα οικοσυστήματα ενώ η ύλη όχι.  

γ. Τα οικοσυστήματα τροφοδοτούνται από τον ήλιο συνεχώς, τόσο με ύλη όσο 
και με ενέργεια. 
δ. Τόσο η ύλη όσο και η ενέργεια, που εισάγονται στα οικοσυστήματα, 

συγκεντρώνονται στη νεκρή οργανική ύλη και γίνονται και πάλι διαθέσιμες 
στους παραγωγούς μέσω των αποικοδομητών. 

 
 

Α5. Ένα άτομο ετερόζυγο για δύο ζεύγη ανεξάρτητων αλληλόμορφων γονιδίων 

δημιουργεί: 

α. δύο είδη γαμετών, καθένας από τους οποίους προκύπτει σε ίση συχνότητα  

β. τέσσερα είδη γαμετών, αλλά αυτά με τα επικρατή αλληλόμορφα 

εμφανίζονται σε μεγαλύτερη συχνότητα 

γ. τέσσερα είδη γαμετών, καθένας από τους οποίους προκύπτει σε ίση 

συχνότητα  

δ. όλα τα παραπάνω είναι σωστά, επειδή τα άτομα είναι ετερόζυγα και για τα 

δύο ζευγάρια των αλληλόμορφων 

ε. δεν ισχύει τίποτε από τα παραπάνω 

Μονάδες 25 

 

Θέμα Β 

 

Β1. Να αναφέρετε τους κατάλληλους οργανισμούς που πραγματοποιούν τις 

παρακάτω μετατροπές σε ένα οικοσύστημα: 

 

Ατμοσφαιρικό άζωτο→ Νιτρικά ιόντα→ Αζωτούχες ενώσεις→ Αμμωνία→ Νιτρικά ιόντα 

 

Μονάδες 5 

 

Σ’ ένα οικοσύστημα καταγράφηκαν 106 παραγωγοί, 250.000 καταναλωτές 1ης,1000 

καταναλωτές 2ης  και 50 καταναλωτές 3ης τάξης.  

 

Β2. Αν το μέσο (ξηρό) βάρος ενός καταναλωτή τρίτης τάξης είναι 200 γραμμάρια, να 

απεικονίσετε ποσοτικά τις παραπάνω τροφικές σχέσεις κατασκευάζοντας τις 

αντίστοιχες πυραμίδες πληθυσμού και βιομάζας.  

Μονάδες 6 
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Αν η ενέργεια του επιπέδου των καταναλωτών 2ης τάξης είναι 50000 kJ, να 

υπολογιστεί η ενέργεια: 

Β3. των άλλων τροφικών επιπέδων, 

Μονάδες 2 

 

Β4.. που χάνεται διαμέσου της τροφικής πυραμίδας (από το επίπεδο των 

παραγωγών μέχρι των κορυφαίων καταναλωτών)  

Μονάδες 3 

 
Β5. Να αντιγράψετε στο τετράδιό σας τα γράμματα στης στήλης ΙΙ και δίπλα να 

αντιστοιχίσετε σωστά τον αριθμό καθεμιάς από τις φράσεις της στήλης Ι με ένα 
μόνο γράμμα, Α ή Β ή Γ, της στήλης ΙΙ.  

  

Στήλη Ι  Στήλη ΙΙ 

1. Πυρετός    
Α: Μηχανισμός μη ειδικής άμυνας 
που παρεμποδίζει την είσοδο 
μικροοργανισμών  2. Αντισώματα    

3. Φλεγμονή    

4. Λιπαρά οξέα    
Β:  Μηχανισμός μη ειδικής άμυνας 
που αντιμετωπίζει τους 
μικροοργανισμούς μετά την είσοδό 
τους στον οργανισμό  

5. Βοηθητικά Τ-Λεμφοκύτταρα    

6. Κεράτινη στοιβάδα     

7. Λυσοζύμη    

Γ: Μηχανισμός ειδικής άμυνας  
8. Κυτταροτοξικά Τ-Λεμφοκύτταρα    

9. Ιντερφερόνες    

 

Μονάδες 9 

Θέμα Γ  

 

Γ1. Να αναφέρετε περιπτώσεις στις οποίες το περιβάλλον επηρεάζει τον φαινότυπο 

στον άνθρωπο. 

Μονάδες 4  

 

Σε ένα είδος φυτών το χρώμα του άνθους μπορεί να είναι μωβ, κόκκινο, ροζ ή 

λευκό. Από τη διασταύρωση φυτών με ροζ χρώμα άνθους προκύπτουν 80 απόγονοι 

με μωβ χρώμα άνθους, 159 με ροζ και 78 με λευκό χρώμα άνθους. Από τη 

διασταύρωση φυτών με κόκκινο χρώμα άνθους με φυτά με ροζ άνθη προέκυψαν 95 

απόγονοι με μωβ χρώμα άνθους και 98 με λευκό.  
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Γ2. Από πόσα αλληλόμορφα ελέγχεται το παραπάνω χαρακτηριστικό; 

Μονάδες 4 

Γ3. Ποια είναι η σχέση των αλληλόμορφων; 

Μονάδες 4 

 

Γ4. Να βρείτε τους γονότυπους των γονέων και των απογόνων των παραπάνω 

διασταυρώσεων 

Μονάδες 6 

 

Γ5. Να γράψετε την διασταύρωση από την οποία θα προκύψουν απόγονοι και με 

τους τέσσερις φαινότυπους. 

Μονάδες 7 

Δεν απαιτείται η αναφορά των νόμων του Mendel. 

 

Θέμα Δ 

 

Το ακόλουθο τμήμα DNA αποτελεί τμήμα DNA ευκαρυωτικού κυττάρου ενός 

ανώτερου οργανισμού, υπεύθυνο για τη σύνθεση ολιγοπεπτιδίου: 

 

  
 

Ο υποκινητής βρίσκεται στα αριστερά του τμήματος, το οποίο περιέχει ένα εσώνιο.  

 

Δ1. Να προσδιορίσετε την κωδική και τη μη κωδική αλυσίδα του παραπάνω 

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

 

Μονάδες 7 

 

Η πρώτη αλληλουχία που αναγνωρίζουν τα ριβονουκλεοπρωτεϊνικά σωματίδια 

δρουν προς το 5’ άκρο του πρόδρομου mRNA είναι πριν από την αλληλουχία 5’ GUU 

3’, ενώ η δεύτερη είναι η 5’ GGGG 3’ και κόβουν μεταξύ της 3ης και της 4ης G, οπότε 

και απομακρύνεται το εσώνιο. 
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Δ2. Να γράψετε την αλληλουχία του εσωνίου του γονιδίου και να σημειώσετε τα 

άκρα του. Να μην αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

Μονάδες 3 

 

Δ3. Να γράψετε την αλληλουχία του mRNA που ελευθερώνεται στο κυτταρόπλασμα 

και να σημειώσετε τα άκρα του. Πόσα αμινοξέα κωδικοποιεί το μόριο αυτό;  

Μονάδες 3 

 

Το παραπάνω τμήμα υφίσταται μετάλλαξη οπότε προκύπτει η αλληλουχία που 

δημιουργεί ένα παθολογικό αλληλόμορφο: 

 

 
 

Δ4. Να προσδιορίσετε το είδος της μετάλλαξης. 

Μονάδες 3 

 

Δ5. Να αντιγράψετε στο τετράδιό σας και να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα 

που αφορά τμήματα DNA που θα προκύψουν από τη δράση της EcoRI. 

 

Άτομα 

Τμήματα DNA 

Σωματικό κύτταρο 

Γαμετικό κύτταρο Αρχή μεσόφασης Μετάφαση 

μίτωσης 

Ομόζυγο για το 

φυσιολογικό 

   

Ετερόζυγο    

Ομόζυγο για το 

παθολογικό 

   

 

Μονάδες 9 


