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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/4/20 

                 

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. 

 

A1. Το Σύνδρομο της Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (AIDS) έχει αποδειχθεί 

ότι         

α. μεταδίδεται με χειραψία.      

β. οφείλεται στον ιό HIV.  

γ. μεταδίδεται με το σάλιο.         

δ. οφείλεται στο βακτήριο E. coli.  

 

A2. Ένα οικοσύστημα είναι περισσότερο ισορροπημένο  

α. όσο μεγαλύτερη ποικιλότητα έχει.  

β. όσο μικρότερη ποικιλότητα έχει.  

γ. αν αποτελείται μόνο από καταναλωτές.  

δ. αν αποτελείται μόνο από αποικοδομητές.  

 

A3. Η ερημοποίηση ενός μεσογειακού οικοσυστήματος μπορεί να οφείλεται σε  

α. έντονη παρουσία νιτροποιητικών βακτηρίων.  

β. αύξηση της αυθαίρετης δόμησης.  

γ. πυρκαγιές και υπερβόσκηση.  

δ. παρουσία μυκήτων στο οικοσύστημα.  
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A4. Στο πείραμα των Hershey & Chase έγινε ιχνηθέτηση… 

α. του άνθρακα της πεντόζης και του αζώτου των αμινοξέων 

β. του φωσφόρου των νουκλεοτιδίων και του θείου των πρωτεϊνών 

γ. του θείου των νουκλεοτιδίων και του φωσφόρου των πρωτεϊνών 

δ. όλα τα παραπάνω στοιχεία μπορούν να ιχνηθετηθούν στο πείραμα 

αυτό 

 

Α5. Το πριμόσωμα είναι δομή που  

α. συμβάλλει στην αντιγραφή του DNA  

β. μπορεί να παρατηρηθεί και στον πυρήνα των ευκαρυωτικών κυττάρων 

γ. υπάρχει μόνο στους προκαρυωτικούς οργανισμούς επειδή η μετάφραση 

αρχίζει πριν να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. 

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

 
Μονάδες 25 

ΘΕΜΑ Β 
 
Β1. Να περιγράψετε το σύμπλοκο έναρξης της μετάφρασης. 

Μονάδες 6 
 

Β2. Ποιοι μικροοργανισμοί χαρακτηρίζονται ως δυνητικά παθογόνοι; Να αναφέρετε 

παράδειγμα τέτοιων μικροοργανισμών καθώς και την επίδρασή τους στον 

οργανισμό. 

Μονάδες 6 

 

Β3. Τι είναι οι βιογεωχημικοί κύκλοι (μονάδες 3); Γιατί λέμε ότι η πορεία του 

άνθρακα στα οικοσυστήματα ακολουθεί την ροή της ενέργειας σ’ αυτά; 

Μονάδες 8 

 

Β4. Τι είναι η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) και πού βρίσκει εφαρμογή; 

 
Μονάδες 5 

ΘΕΜΑ Γ 
 
Ένας άνθρωπος τραυματίζεται από σκουριασμένο σίδερο που πάτησε σε ένα 

χωράφι και μολύνεται για πρώτη φορά από βακτήρια που προκαλούν τη νόσο του 

τετάνου. Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζονται με καμπύλες οι μεταβολές της 

συγκέντρωσης των βακτηρίων του τετάνου και των αντισωμάτων στο αίμα του 

ανθρώπου κατά τις ημέρες που ακολουθούν μετά την πρώτη μόλυνση. 
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Γ1. Αντλώντας πληροφορίες από το παρακάτω διάγραμμα να βρείτε ποια καμπύλη 

αντιστοιχεί στα βακτήρια και ποια στα αντισώματα (μονάδες 2) και να 

εξηγήσετε τον τύπο της ανοσίας που θα εκδηλωθεί στον οργανισμό του 

ανθρώπου (μονάδες 6). 

Μονάδες 8 

 
 

Γ2. Ο ίδιος άνθρωπος μολύνεται για δεύτερη φορά από το βακτήριο του τετάνου 

κατά τη χρονική στιγμή t5. Να εξηγήσετε αν ο οργανισμός του θα εκδηλώσει 

πρωτογενή ή δευτερογενή ανοσοβιολογική απόκριση.         

Μονάδες 6 

 

Γ3. Να εξηγήσετε τους τρόπους με τους οποίους τα αντιβιοτικά θα μπορούσαν να 

δράσουν εναντίον των βακτηρίων 

Μονάδες 4 

 

Σε ένα χερσαίο οικοσύστημα υπάρχουν δέκα βελανιδιές. Σε καθεμιά από αυτές 

ζουν 2.000 κάμπιες και 200.000 πρωτόζωα.  

 

Γ4. Να σχεδιάσετε και να εξηγήσετε τη μορφή της πυραμίδας που απεικονίζει τις 

ποσοτικές σχέσεις των παραπάνω οργανισμών.                            

Μονάδες 4  

Γ5. Διατηρώντας μόνο τους παραγωγούς του παραπάνω οικοσυστήματος, να 

σχεδιάσετε το τροφικό πλέγμα που προκύπτει με τους εξής επιπλέον οργανισμούς: 

ποντίκια, γεράκια, φίδια, θεωρώντας ότι το γεράκι τρέφεται με ποντίκια και φίδια.  

                                                             

Μονάδες 3  
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ΘΕΜΑ Δ 

 

Σε ένα είδος φυτού το άνθος μπορεί να έχει κίτρινο ή άσπρο χρώμα και κανονικό ή 

μεγάλο μέγεθος. Διασταυρώσεις φυτών με τα παραπάνω χαρακτηριστικά 

καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Γονείς Απόγονοι 

κίτρινο – μεγάλο Χ κίτρινο – μεγάλο  κίτρινο – μεγάλο  

κίτρινο – κανονικό Χ κίτρινο – κανονικό  κίτρινο – κανονικό, κίτρινο – μεγάλο 

άσπρο – κανονικό Χ άσπρο – κανονικό  
άσπρο – κανονικό , άσπρο – μεγάλο, 

κίτρινο – μεγάλο, κίτρινο – κανονικό 

 

Τι μπορείτε να συμπεράνετε για τον τρόπο κληρονόμησης των χαρακτηριστικών; 

Να δείξετε τις παραπάνω διασταυρώσεις. 

Μονάδες 15 

 

Σε άτομα με σύνδρομο Klinefelter έγινε ανάλυση των αλληλουχιών των φυλετικών 

χρωμοσωμάτων και βρέθηκε ότι το πρώτο άτομο έχει τρεις διαφορετικές αλληλουχίες, ενώ 

το δεύτερο δύο διαφορετικές. Να εξηγήσετε πώς προέκυψαν τα άτομα αυτά. 

Μονάδες 10 


