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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/5/20 

                 

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. Φωσφοδιεστερικούς δεσμούς συναντάμε: 
α. στους μεταγραφικούς παράγοντες 
β. στον χειριστή του οπερονίου της λακτόζης 
γ. στην DNA πολυμεράση 
δ. στον επαγωγέα του οπερονίου της λακτόζης 
ε. σε όλα τα παραπάνω 

 
Α2. Η πορεία του ριβοσώματος στο mRNA είναι: 

α. από το 3΄ άκρο του mRNA προς το 5’ άκρο του 
β. από το 5’ άκρο του mRNA προς το 3’ άκρο του 
γ. από την ελεύθερη φωσφορική ομάδα προς το ελεύθερο υδροξύλιο 
δ. όλες οι παραπάνω προτάσεις είναι σωστές 
ε. μόνον οι β και γ προτάσεις είναι σωστές 
 

 
Α3. Μια τροφική πυραμίδα στην οποία απεικονίζονται παρασιτικές τροφικές 

σχέσεις είναι ανεστραμμένη όταν απεικονίζει 
α. τον πληθυσμό σε κάθε τροφικό επίπεδο  
β. την ενέργεια κάθε τροφικού επιπέδου 
γ. την βιομάζα κάθε τροφικού επιπέδου 
δ. δεν ισχύει καμία από τις παραπάνω προτάσεις για παρασιτικές τροφικές 

σχέσεις. 
 
  



 

Σελίδα 2 από 4 
 

 
Α4. Οι δυνητικά παθογόνοι μικροοργανισμοί: 

α. μπορεί να προκαλέσουν διαταραχή της ομοιόστασης όταν αυξηθεί ο αριθμός 
τους στον ιστό ή στο όργανο που παρασιτούν 

β. είναι μικροοργανισμοί που ζουν στο έδαφος 
γ. ανήκουν στο φυτοπλαγκτόν  
δ. δεσμεύουν την ηλιακή ενέργεια και την μετατρέπουν σε χημική 

 
Μονάδες 20 

 
Α5. Τοποθετείστε τα παρακάτω βήματα για τη σύνθεση ενός μορίου mRNA στη 

σωστή σειρά. 
α. Σύνθεση RNA, συμπληρωματικού ενός τμήματος DNA. 
β. Η RNA πολυμεράση προσδένεται στον υποκινητή και προκαλεί τοπικό 

ξετύλιγμα της διπλής έλικας του DNA. 
γ. Η διαδικασία σταματάει στις αλληλουχίες λήξης της μεταγραφής.  
δ. Απέναντι από τα δεοξυριβονουκλεοτίδια της μιας αλυσίδας του DNA 

τοποθετούνται τα συμπληρωματικά ριβονουκλεοτίδια. 
ε. Οι μεταγραφικοί παράγοντες προσδένονται στον υποκινητή. 

                                                                  Μονάδες 5 
 
ΘΕΜΑ Β  
 
Β1. Πως επιδρά η αλκοόλη στον ανθρώπινο οργανισμό; 
  

Μονάδες 6 
 

Β2. Τι είναι οι ιντερφερόνες (μονάδες 2) και ποιος είναι ο τρόπος δράσης τους; 
(μονάδες 4)  

Μονάδες 6 
 

Β3. Ποιος είναι ο ρόλος του RNA στα κύτταρα;  
Μονάδες 5 

 
Β4. Να περιγράψετε την δομή του οπερονίου της λακτόζης (μονάδες 3). Πως 

επιτυγχάνεται η καταστολή του (μονάδες 5);  
Μονάδες 8 

ΘΕΜΑ Γ 
 
Αρσενικό άτομο ενός διπλοειδούς είδους Α έχει καρυότυπο με 25 ζευγάρια 
αυτοσωμικών χρωμοσωμάτων και τρισωμία 13.  
 
Γ1. Από τι είδους γενετική ασθένεια πάσχει το άτομο αυτό;  

Μονάδες 2 
  



 

Σελίδα 3 από 4 
 

 
Γ2. Πόσα αυτοσωμικά, πόσα φυλετικά χρωμοσώματα και πόσα μόρια DNA 

υπάρχουν στον παραπάνω καρυότυπο του ατόμου, πόσα σε ένα πιθανό 
σπερματοζωάριο αυτού του ατόμου και πόσα σε ένα σπερματοζωάριο 
φυσιολογικού ατόμου του ίδιου είδους;  

Μονάδες 6 
 

Πάνω στο 13ο χρωμόσωμα του παραπάνω οργανισμού εδράζεται γονίδιο που 
ελέγχει ένα χαρακτήρα (χαρακτήρας Δ). Έχουν εντοπιστεί δύο μεταλλάξεις του 
γονιδίου αυτού, που ονομάστηκαν Δ1 και Δ2. Κάθε μετάλλαξη δημιουργεί 
αντίστοιχα τα χαρακτηριστικά Δ1 και Δ2. 
 
Το παρακάτω σχήμα δείχνει την αλληλουχία του φυσιολογικού γονιδίου Δ και το 
φυσιολογικό πεπτίδιο που αυτό κωδικοποιεί:  
 
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΓΟΝΙΔΙΟ Δ:  
 

ΑΤATAATTTAGTGGTACCGCCCCCCCCAGCCCGGGGTAAAA 
TATATTAAATCACCATGGCGGGGGGGGTCGGGCCCCATTTT 

 

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΠΤΙΔΙΟ Δ: 
 

ΝΗ2- met- gly- pro-glu-pro-trp- COOH 
 

Επίσης δίνονται οι δύο μεταλλαγμένες πρωτεΐνες (Ζ1-Ζ2): 

 

ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΗ ΠΡΩΤΕΙΝΗ Δ1: 
 

NH2- met-gly- arg-ser-glu-pro-trp-COOH 
 

ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΗ ΠΡΩΤΕΙΝΗ Δ2: 
 

NH2- met-gly-pro-COOH 
 

Γ3. Να προσδιορίσετε ένα πιθανό μηχανισμό μετάλλαξης για καθένα από τα δύο 
παραπάνω μεταλλαγμένα γονίδια Δ1 και Δ2, λαμβάνοντας υπόψιν ότι και στις 
δύο μεταλλάξεις μεταβάλλεται ο αριθμός των νουκλεοτιδίων της 
πολυνουκλεοτιδικής αλυσίδας. 

 
Δίνονται: GGG→gly, CCC, CCA→ pro, GAG→glu, CGA→arg, UCC→ ser, UGG→trp 
 

Μονάδες 4 
 
Τα δύο μεταλλαγμένα γονίδια Δ1 και Δ2 είναι υπολειπόμενα σε σχέση με το 

επικρατές φυσιολογικό γονίδιο Δ ενώ μεταξύ τους είναι συνεπικρατή.  
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Γ4. Πως ονομάζονται οι διαφορετικές μορφές – παραλλαγές του φυσιολογικού 

γονιδίου; Να εξηγήσετε γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις δεν ισχύουν οι 
αναλογίες του πρώτου νόμου του Mendel. 

Μονάδες 4 
 

Γ5. Πόσοι διαφορετικοί γονότυποι και φαινότυποι για τον συγκεκριμένο χαρακτήρα 
υπάρχουν στο είδος Α; 

Μονάδες 3 
 

Γ6. Ποιοι οι πιθανοί γαμέτες ενός ατόμου του είδους Α που δεν έχει χρωμοσωμική 
ανωμαλία και είναι ετερόζυγο για τα μεταλλαγμένα αλληλόμορφα (Δ1Δ2) αν: 
-Δεν γίνει σωστός διαχωρισμός του 13ου ζεύγους ομολόγων χρωμοσωμάτων 
στην πρώτη μειωτική διαίρεση; 
-Δεν γίνει σωστός διαχωρισμός των αδελφών χρωματίδων ενός χρωμοσώματος 
του 13ου ζεύγους στην δεύτερη μειωτική διαίρεση; 

Μονάδες 6 
 

 
ΘΕΜΑ Δ 
 
Δ1. Από διασταυρώσεις δύο ατόμων ενός είδους εντόμων γεννήθηκαν 600 αρσενικά 

και 604 θηλυκά άτομα. Οι μισοί θηλυκοί απόγονοι είχαν άσπρο χρώμα 
σώματος, ενώ οι άλλοι μισοί ασπρόμαυρο χρώμα. Οι μισοί αρσενικοί απόγονοι 
είχαν μαύρο χρώμα σώματος, ενώ οι άλλοι μισοί άσπρο. Να γράψετε τους 
γονότυπους των γονέων και να κάνετε τη διασταύρωση. Στα έντομα το φύλο 
καθορίζεται όπως στον άνθρωπο. 
Να μην γίνει αναφορά στους νόμους του Mendel. 

 Μονάδες 10 
 
Σ' ένα παράλιο οικοσύστημα, στο οποίο θεωρούμε ότι δεν υπάρχουν μετακινήσεις 
των πληθυσμών, ζουν σαρδέλες (τρέφονται µε ζωοπλαγκτόν), γλάροι, 
φυτοπλαγκτόν, λαυράκια (σαρκοφάγα), ζωοπλαγκτόν.  
 
Δ2. Τοποθετήστε τα παραπάνω στην κατάλληλη σειρά ώστε να συγκροτηθεί μια 

απλή τροφική αλυσίδα.                                                         
Μονάδες 3  

 
Δ3. Αν η βιομάζα του πληθυσμού της σαρδέλας είναι 100kg να υπολογίσετε τη 

βιομάζα των άλλων τροφικών επιπέδων (μονάδες 4). Να αιτιολογήσετε την 
απάντησή σας. 

                                                                  Μονάδες 8  
 
Δ4. Σε περίπτωση που αντί τροφικής αλυσίδας θα μπορούσε να δημιουργηθεί 

τροφικό πλέγμα, ποιος από τους καταναλωτές μπορεί να συμπεριφέρεται 
ταυτόχρονα ως καταναλωτής δύο τάξεων και ποιων;              

Μονάδες 4  


