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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 15/5/21 

Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις σύμφωνα με τις οδηγίες. Σας ευχόμαστε επιτυχία! 

Θέμα 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. Οι Hershey & Chase με τα πειράματά τους απέδειξαν ότι: 

α. Το DNA περιέχεται σε όλα τα βακτήρια και όλους τους ιούς 

β. Το DNA προκαλεί μετασχηματισμό των βακτηρίων 

γ. Το DNA είναι υπεύθυνο για τη μετατροπή της πολυπλοκότητας των χαρακτήρων στα  

βακτήρια 

δ. Το DNA είναι το γενετικό υλικό 

 

Α2. Όλα τα γονίδια στο DNA μπορεί να: 

α. μεταγράφονται. 

β. μεταφράζονται. 

γ. μεταγράφονται και να μεταφράζονται. 

δ. αντιγράφονται και να μεταφράζονται. 

 

A3. Ένα κύτταρο, στο οποίο δεν έχει γίνει μετάλλαξη, και το οποίο προκύπτει από τη 1η 

μειωτική διαίρεση ατόμου ετερόζυγου για την κυστική ίνωση (Κκ), έχει: 

α. δύο γονίδια, ένα Κ και ένα κ 

β. ένα γονίδιο, ή Κ ή κ 

γ. ή δύο γονίδια Κ ή δύο γονίδια κ 

δ. δύο γονίδια Κ                                           

 

A4. Σε ένα ινίδιο χρωματίνης υπάρχουν 8 νουκλεοσώματα. Τα οκταμερή των ιστονών στο 

ινίδιο είναι:  

α. 8  

β. 16  

γ. 32  

δ. 64. 

Μονάδες 20 



 

Σελίδα 2 από 5 
 

 

Α5. Να αντιγράψετε στο τετράδιό σας τα γράμματα α-ε και δίπλα να σημειώσετε αν η 

αντίστοιχη πρόταση είναι σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ).  

α. Η τριάδα νουκλεοτιδίων 3’-GTA-5’ δεν μπορεί να βρίσκεται αμέσως μετά τον 

υποκινητή στη μη κωδική αλυσίδα γονιδίου που κωδικοποιεί ένζυμο.  

β. Άτομα που πάσχουν από β-θαλασσαιμία μπορεί να πάσχουν από την ίδια ασθένεια, 

αλλά υπάρχει περίπτωση να έχουν διαφορετικούς γονότυπους.  

γ. Σε ένα σωματικό κύτταρο ατόμου που πάσχει από τρισωμία το οποίο βρίσκεται στην 

μετάφαση της μίτωσης, θα υπάρχουν και τρία αλληλόμορφα γονίδια για ένα 

χαρακτηριστικό που βρίσκεται στα χρωμοσώματα αυτά.  

δ. Δύο οργανισμοί που ανήκουν στο ίδιο είδος, έχουν πάντα τον ίδιο αριθμό ζευγών 

βάσεων του DNA σε ένα τους γαμέτη.  

ε. Ο φραγμοπλάστης συγκροτείται από μικροσωληνίσκους και αρχίζει να 

διαμορφώνεται στα φυτικά κύτταρα που διαιρούνται, κατά το τέλος της τελόφασης.  

 

Μονάδες 5 

Θέμα Β 

 

Β1. Ένα άωρο γεννητικό κύτταρο του ανθρώπου υφίσταται μείωση. Να μεταφέρετε στο 

τετράδιό σας τον πίνακα και να τον συμπληρώσετε κατάλληλα με τους αριθμούς που 

αντιστοιχούν σε κάθε φάση της μείωσης.  

 

 1η μειωτική διαίρεση 2η μειωτική διαίρεση 

 Μετάφαση Ι 
Θυγατρικό 

κύτταρο 
Μετάφαση ΙΙ 

Θυγατρικό 

κύτταρο 

Μόρια DNA     

Χρωμοσώματα     

Ζεύγη βάσεων     

 

Μονάδες 6 

 

Β2. Σε κάθε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις να αναφέρετε αν θα προκύψουν 

θραύσματα ίσου ή διαφορετικού μήκους μετά τη δράση της EcoRI στο δίκλωνο DNA που 

περιέχουν: 

α. Δύο αδελφές χρωματίδες 

β. 2ο ζεύγος ομολόγων χρωμοσωμάτων στον άνθρωπο (πριν την αντιγραφή του DNA) 

γ. Δύο γονίδια β θαλασσαιμίας 

δ. Δύο πλασμίδια από διαφορετικά βακτήρια 

ε. Δύο μιτοχονδριακά DNA του ίδιου κυττάρου 

στ. Δύο mRNA από δύο διαφορετικούς κυτταρικούς τύπους  

Μονάδες 6 

Αιτιολογήστε την απάντηση σας στα γ, ε, στ.  

Μονάδες 3 
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Β3. Να αναφέρετε ονομαστικά τις παθήσεις που προκαλούν διανοητική καθυστέρηση στον 

άνθρωπο. 

Μονάδες 10 

 

Θέμα Γ 

 

Γ1. α. Ποια είδη αιμοσφαιρινών υπάρχουν στα ερυθροκύτταρα ενός ατόμου φορέα της β-

θαλασσαιμίας; (μονάδες 4).  

β. Αναφέρετε ονομαστικά τους τρόπους διάγνωσης της ετερόζυγης β θαλασσαιμίας 

(μονάδες 2). 

γ. Ποιοι θα είναι οι γονότυποι των απογόνων ατόμου ετερόζυγου για την β 

θαλασσαιμία και ατόμου ετερόζυγου για την δρεπανοκυτταρική αναιμία (μονάδες 3); 

 

Μονάδες 9 

 

Από διασταύρωση δροσοφιλών προέκυψαν τα αποτελέσματα που συνοψίζονται στον 

ακόλουθο πίνακα: 

 

Απόγονοι  Φαινότυποι 

Αρσενικοί Καφέ σώμα – κόκκινα μάτια 31 

 Μαύρο σώμα – κόκκινα μάτια 10 

 Καφέ σώμα – άσπρα μάτια 32 

 Μαύρο σώμα – άσπρα μάτια 12 

Θηλυκοί  Καφέ σώμα – κόκκινα μάτια  61 

 Μαύρο σώμα – κόκκινα μάτια 22 

 

Γ2. Πως κληρονομούνται οι ιδιότητες χρώμα σώματος (μονάδες 4) και χρώμα ματιών 

(μονάδες 4); 

Μονάδες 8 

 

Γ3. Ποια άτομα της παραπάνω διασταύρωσης θα επιλέξουμε να διασταυρώσουμε ώστε να 

πάρουμε στην επόμενη γενιά θηλυκά άτομα που να έχουν μόνο μαύρο σώμα και τα 

μισά από αυτά να έχουν κόκκινα μάτια;  

Μονάδες 8 

Θέμα Δ 

 

Δ1. Σε δύο άτομα που πάσχουν από σύνδρομο Klinefelter απομονώθηκαν τα Χ 

χρωμοσώματα. Σε τμήμα του DNA των χρωμοσωμάτων αυτών έγινε επίδραση του 

ενζύμου EcoRI και προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα: 

Άτομο 1: τέσσερα τμήματα μήκους 36.500 ζευγών βάσεων 

Άτομο 2: δύο τμήματα μήκους 30.000 και 43.000 ζευγών βάσεων και δύο τμήματα 

μήκους  38.000 και 35.000 αντίστοιχα. 

Να εξηγήσετε τους πιθανούς μηχανισμούς με τους οποίους προέκυψαν τα άτομα 

αυτά. 

Μονάδες 6 
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Εντοπίστηκε γονίδιο στο χρωμόσωμα Χ υπεύθυνο για την παραγωγή του λειτουργικού 

πεπτιδίου της εικόνας 1, το οποίο αποτελείται από 9 αμινοξέα. Μετάλλαξη στο γονίδιο που 

κωδικοποιεί το πεπτίδιο δημιουργεί ασθένεια.  

 

Η2Ν-arg-thr-val-phe-leu-arg-ser-tyr-met-COOH 

 

Εικόνα 1 

 

Το πεπτίδιο αυτό κωδικοποιείται από συνεχές γονίδιο, το προϊόν του οποίου υφίσταται 

αφαίρεση του πρώτου αμινοξέος μετά τη μετάφραση.  

 

Έγινε ανάλυση της γενετικής θέσης που βρίσκεται το συγκεκριμένο γονίδιο στους γονείς 

μιας οικογένειας και βρέθηκε η αλληλουχία 1 σε χρωμόσωμα του σπερματοζωαρίου του 

πατέρα ενώ στη μητέρα βρέθηκαν ωάρια, που περιείχαν, άλλα την αλληλουχία 1 και άλλα 

την αλληλουχία 2.  

 

Αλληλουχία 1 

I   CTTAAGGATGTATATCCTGGATTCTTTGTGCCAGGAGTAATTCGAACCTAGG 

II GAATTCCTACATATAGGACCTAAGAAACACGGTCCTCATTAAGCTTGGATCC 

Αλληλουχία 2 

I   CTTAAGGATGTATATCCTGGATTTCTTTGTGCCAGGAGTAATTCGAACCTAGG 

II GAATTCCTACATATAGGACCTAAAGAAACACGGTCCTCATTAAGCTTCGATCC 
 

Δ1. Να προσδιορίσετε την κωδική και την μη κωδική αλυσίδα της αλληλουχίας 1 καθώς και τα 

άκρα των αλυσίδων (μονάδες 2). Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 6). Δίνεται 

ο γενετικός κώδικας στο τέλος της εκφώνησης. 

Μονάδες 8 

 

Δ2. Πώς ονομάζονται οι 2 αυτές αλληλουχίες (μονάδα 1); Να γράψετε τους γονότυπους των 

γονέων (μονάδες 2). Να προσδιορίσετε το είδος της μετάλλαξης που δημιουργεί την 

αλληλουχία 2 (μονάδες 2). 

Μονάδες 5 

 

Δ3. Τα παιδιά της οικογένειας είναι 2 αγόρια και ένα κορίτσι, εκ των οποίων το ένα αγόρι 

φέρει την αλληλουχία 1 και το άλλο την αλληλουχία 2, ενώ το κορίτσι δεν πάσχει. Να 

σχεδιάσετε το γενεαλογικό δέντρο, συμβολίζοντας με κατάλληλο τρόπο τα άτομα 

(μονάδες 3). Να γράψετε τους πιθανούς γονότυπους των παιδιών της οικογένειας 

(μονάδες 3). 

Μονάδες 6 
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