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ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1  
 

 

ΘΕΜΑ Α 
 
Να αντιγράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς 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. Η ποσότητα του DNA είναι: 

α. ίδια σε όλα τα θυγατρικά κύτταρα ενός σωματικού κυττάρου ανώτερου 

οργανισμού μετά από μίτωση 

β. κατά κανόνα ίδια σε οργανισμούς που ανήκουν σε συγγενικά είδη 

γ. ίση με αυτήν που περιέχει το μητρικό κύτταρο στην μετάφαση της μίτωσης 

δ. δεν ισχύει τίποτε από τα παραπάνω 

 
Α2. Ποιος από τους ακόλουθους τύπους RNA δε συναντάται στο κυτταρόπλασμα; 

α. το mRNA. 

β. το rRNA. 

γ. το tRNA. 

δ. το snRNA. 

 
Α3. Μελετώντας τον καρυότυπο ενός ανθρώπου μπορούμε: 

α. να προσδιορίσουμε το φύλο του ανθρώπου αυτού 

β. να εντοπίσουμε αν πάσχει από κάποια ασθένεια σχετική με τη δομή ή τον 

αριθμό των χρωμοσωμάτων 

γ. να παρατηρήσουμε τον αριθμό, το μέγεθος και τη μορφολογία των 

χρωμοσωμάτων 

δ. όλα τα παραπάνω προκύπτουν από τη μελέτη του καρυότυπου 

 
Α4. Η μέθοδος αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR) μας επιτρέπει  

α. την επιλεκτική δημιουργία πολλών αντιγράφων DNA 

β. τον επιλεκτικό εντοπισμό πολλών γενετικά ελεγχόμενων ασθενειών 

γ. την επιλεκτική αναπαραγωγή τμημάτων ζωντανών κυττάρων 
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δ. την επιλεκτική αναγνώριση των ρυθμιστικών γονιδίων ενός κλωνοποιημένου 

κυττάρου 

Μονάδες 20 

 

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις Α5 

έως Α9και δίπλα να σημειώσετε αν είναι σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ).  

 

Α5.  Σε κάθε μόριο νουκλεϊκού οξέος τα ζευγάρια των συμπληρωματικών βάσεων 

είναι Α-Τ και G-C. 

Α6. Οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες είναι γονίδια που κωδικοποιούν ένζυμα, τα 

οποία κόβουν το DNA σε ορισμένες περιοχές. 

Α7.  Η μέθοδος PCR μας επιτρέπει να αντιγράψουμε επιλεκτικά εκατομμύρια φορές, 

ειδικές αλληλουχίες DNA, από ένα σύνθετο μείγμα μορίων DNA, in vivo. 

Α8.  Η μεταγραφή είναι η διαδικασία που καθορίζει ποιά γονίδια θα εκφραστούν, 

σε ποιούς ιστούς (στους πολυκύτταρους ευκαρυωτικούς οργανισμούς) και σε 

ποιά στάδια της ανάπτυξης. 

Α9. Αν κόψουμε το DNA ενός οργανισμού και των πλασμιδίων με την ίδια 

περιοριστική ενδονουκλεάση και στη συνέχεια τα αναμείξουμε, θα προκύψουν 

και ανασυνδυασμένα πλασμίδια, διαφορετικού όμως μήκους. 

 

Μονάδες 5 

ΘΕΜΑ Β  

 

Β1. Να αντιστοιχίσετε κάθε όρο της πρώτης στήλης με έναν από τους όρους της 

δεύτερης στήλης.  

 

ΣΤΗΛΗ Ι ΣΤΗΛΗ ΙΙ 

Α. Γονίδια ανθεκτικότητας σε αντιβιοτικά. 1. Οκταμερές ιστονών. 

Β. Προστατευτικό κάλυμμα. 2. Για την κατασκευή του καρυότυπου. 

Γ. Ιστόνες. 3. Στέλεχος πνευμονιόκοκκου.  

Δ. Χημικές ουσίες με μιτογόνο δράση. 4. Πρωτεΐνες. 

Ε. Χρησιμεύει για την περιέλιξη του DNA. 5. Πλασμίδια. 

 

Μονάδες 5 

 

Β2. Τι είναι το ανασυνδυασμένο DNA (μονάδες 3); Τι είναι η Γενετική Μηχανική 

(μονάδες 3); 

Μονάδες 6 
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Β3. Να αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους τα βακτήρια μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως εργοστάσια παραγωγής ανθρώπινων πρωτεϊνών.  

Μονάδες 8 

Β4. Ποιες αλληλουχίες DNA δεν μπορούν να κλωνοποιηθούν σε μια cDNA 

βιβλιοθήκη; 

 
Μονάδες 6 

 
ΘΕΜΑ Γ 
 
Τοπαρακάτω μόριο mRNA της εικόνας 1 απομονώθηκε από το κυτταρόπλασμα ενός 
κυττάρου: 

 
Εικόνα 1 

 
Γ1.Πόσα διαφορετικά πεπτίδια θα συντεθούν αν μεταφραστεί το συγκεκριμένο 

mRNA; (μονάδες 3) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (μονάδες 5) 

Μονάδες 8 
 

Γ2.Να εξηγήσετε αν το μόριο αυτό του mRNA απομονώθηκε από προκαρυωτικό ή 

ευκαρυωτικό κύτταρο. 

Μονάδες 5 

 

Σε κάθε μία από τις παρακάτω εικόνες 2και 3απεικονίζεται ένα μόριο mRNA, που 

μεταφράζεται από ριβοσώματα. 
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Γ3.Να εξηγήσετε αν το σχήμα κάθε εικόνας θα μπορούσε να αφορά ευκαρυωτικό 

κύτταρο ή προκαρυωτικό κύτταρο.  

Μονάδες 5 

 

Το πλασμίδιο που απεικονίζεται στην εικόνα 4 χρησιμοποιείται ως φορέας 

κλωνοποίησης με τη χρήση μίας περιοριστικής ενδονουκλεάσης. Στο σχήμα 

απεικονίζονται επίσης δύο γονίδια ανθεκτικότητας σε αντιβιοτικά που φέρει το 

πλασμίδιο. Με Υ συμβολίζονται οι υποκινητές των γονιδίων αυτών, με Θ.Ε.Α. η θέση 

έναρξης αντιγραφής του πλασμιδίου και με βέλη υποδεικνύονται οι θέσεις που 

τέμνουν το πλασμίδιο οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες NotI, HindIII και EcoRI. Το 

πλασμίδιο αυτό θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή βιβλιοθήκης με κύτταρα-

ξενιστές βακτήρια που δεν έχουν ανθεκτικότητα σε κανένα αντιβιοτικό. 

 

 
 

Εικόνα 4 

 

Γ4. Αντλώντας πληροφορίες από την εικόνα 4, να εξηγήσετε ποια περιοριστική 

ενδονουκλεάση είναι κατάλληλη για την κατασκευή του ανασυνδυασμένου 

πλασμιδίου (μονάδες 4). Ποια αλληλουχία θα πρέπει να περιέχει το DNA του 

δότη (μονάδα1); Να εξηγήσετε πως θα διακρίνετε τα βακτήρια που έχουν 

προσλάβει πλασμίδιο, ανασυνδυασμένο ή μη από αυτά που δεν προσέλαβαν 

πλασμίδιο (μονάδες 2). 

Μονάδες 7 

ΘΕΜΑ Δ 
 
Δίνεται το παρακάτω τμήμα DNA ενός ευκαρυωτικού κυττάρου στο οποίο 

περιέχεται ένα συνεχές γονίδιο υπεύθυνο για τη σύνθεση ενός ολιγοπεπτιδίου.  
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Αλυσίδα I   TATAATCCCATGTΤCGAATTCTAGATTCCG 

Αλυσίδα II  ATATTAGGGTACAΑGCTTAAGATCTAAGGC 

 

Η αλληλουχία 5’ TATAAT 3’ αποτελεί τον υποκινητή του γονιδίου.  

                        3’ ATATTA 5’ 

 

Δ1. Να βρείτε τους προσανατολισμούς των πολυνουκλεοτιδικών αλυσίδων και να 

προσδιορίσετε την κωδική και τη μη κωδική αλυσίδα (μονάδες 3). Να 

αιτιολογήσετε την απάντηση σας (μονάδες 6).  

Μονάδες 9 
 
Δ2. Να γράψετε το mRNA που θα προκύψει από τη μεταγραφή του συγκεκριμένου 

γονιδίου. Να μην αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

Μονάδες 2 
 
Δ3. Να γράψετε τα αντικωδικόνια των tRNA που συμμετέχουν στη μετάφραση του 

παραπάνω mRNA. Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας.  

Μονάδες 4 
 
Δ4. Να αναφέρετε τις διαδικασίες που οδηγούν από το γονίδιο στο πεπτίδιο στα 

ευκαρυωτικά κύτταρα, τις πρωτεΐνες που συμμετέχουν σε αυτές, καθώς και τις 

περιοχές του κυττάρου όπου αυτές πραγματοποιούνται.  

Μονάδες 7 
 
Δ5. Σε πόσα κομμάτια θα κοπεί το παραπάνω τμήμα με τη δράση της EcoRI; 

Μονάδες 3 
 

 


