
 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  1 
 

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ  ΥΠΟΔΟΜΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 20/2/2020                   

Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα με βάση τις οδηγίες σε κάθε θέμα. 

Σας ευχόμαστε επιτυχία 

 

ΘΕΜΑ Α 

 

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

Α1 έως Α5και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση, η οποία 

συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση.  

 

Α1. Αν η μία αλυσίδα του DNA έχει λόγο βάσεων A+T/ C+G= 2/3, τότε ο ίδιος λόγος στη 

συμπληρωματική της αλυσίδα θα είναι: 

α. 2/3.   γ. 1. 

β. 3/2.   δ. 2. 

 

Α2. Στη διπλανή εικόνα απεικονίζεται διπλοειδές 

κύτταρο με δύο ζεύγη χρωμοσωμάτων, το χρωμόσωμα 

1 και το χρωμόσωμα 2.Τα χρωμοσώματα που 

προέρχονται από τη μητέρα συμβολίζονται με «m» ενώ 

τα χρωμοσώματα που προέρχονται από τον πατέρα με 

«d». Ποια διαδικασία απεικονίζεται στην εικόνα; 

 α. το τέλος της μίτωσης 

 β. το τέλος της μείωσης Ι  

 γ. το τέλος της μείωσης ΙΙ 

 δ. η κυτταρική διαίρεση μονοκύτταρου οργανισμού 

 

Α3.Το DNA με τη μορφή ινιδίων χρωματίνης το συναντάμε 
 α. στη μεσόφαση                                               

 β. στη μετάφαση 

 γ. στη μίτωση                                                    

 δ. τίποτε από τα παραπάνω 

 

Α4.Ένα δεοξυριβονουκλεοτίδιο αποτελείται από: 

α. δεοξυριβόζη, πεντόζη και φωσφορική ομάδα 



 

β. δεοξυριβόζη , φωσφορική ομάδα και αζωτούχο βάση 

γ. δεοξυριβόζη, ουρακίλη και φωσφορική ομάδα 

δ. τα β και γ είναι σωστά 

 

Α5.Στο πείραμα του Griffith η εμφάνιση ζωντανών λείων βακτηρίων οφείλεται στο ότι 

μεταφέρθηκε: 

 α. το DNA από τα ζωντανά αδρά και νεκρά λεία 

 β. το DNA  από τα ζωντανά λεία στα αδρά 

 γ. το DNA από τα νεκρά λεία στα ζωντανά αδρά 

 δ. η κάψα των νεκρών λείων στα ζωντανά αδρά 

       Μονάδες 25 

ΘΕΜΑ Β 

 

Β1.Στην εικόνα που ακολουθεί απεικονίζονται τα στάδια της μείωσης, από το Α έως και το 

Θ. Να ονομάσετε τα στάδια από το Α έως το Θ και να τα τοποθετήσετε στη σωστή τους 

σειρά.           Μονάδες 8 

 
 

Β2. Τι είναι ο καρυότυπος (μονάδες 3). Πώς κατασκευάζεται ο καρυότυπος ενός 

οργανισμού; (μονάδες 6)        

 Μονάδες 9 

Β3. Τι είναι τα πρωταρχικά τμήματα; (μονάδες 1) Ποιο ένζυμο τα συνθέτει (μονάδες 1) και 

ποιος είναι ο ρόλος τους (μονάδες 1)     Μονάδες 3 

Β4. Που συναντάμε κυκλικά μόρια DNA;     Μονάδες 5 

 

 

ΘΕΜΑ Γ 

 

Γ1. Στον πυρήνα μεταφασικού κυττάρου ενός ερπετού υπάρχουν 20 χρωμοσώματα που 

περιέχουν 8 x 108 ζεύγη βάσεων, ενώ στον πυρήνα σωματικού κυττάρου ενός πτηνού, πριν 

από την αντιγραφή, υπάρχουν 4 χρωμοσώματα με 6 x 108 ζεύγη βάσεων. Ποιο από τα δύο 

ζώα μπορεί να χαρακτηριστεί εξελικτικά ανώτερο; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 



 

          Μονάδες 5 

Γ2.Σε δύο κύτταρα έγινε ανάλυση γενετικού υλικού. Το κύτταρο 1 έχει 29% Α στο δίκλωνο 

γραμμικό DNA του. Το κύτταρο 2 έχει 29% C στο δίκλωνο γραμμικό DNA του. Τα κύτταρα 

αυτά ανήκουν στο ίδιο ή σε διαφορετικό είδος οργανισμού; Να αιτιολογήσετε την 

απάντηση σας.         

 Μονάδες 5 

 

Γ3. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα για τον άνθρωπο  Μονάδες 15 

Είδος 
κυττάρου 

Ζεύγη 
βάσεων 
DNA 

Μόρια 
DNA 

Χρωμοσώματα Ινίδια 
χρωματίνης 

Χρωματίδες 

Γαμέτης 
 

     

Σωματικό 
κύτταρο στην 
αρχή της 
μεσόφασης 

     

Σωματικό 
κύτταρο στη 
μετάφαση 

     

 

 

Θέμα Δ 

 

Δ1.Ένα μόριο DNA αντιγράφεται σε περιβάλλον με νουκλεοτίδια ιχνηθετημένα με 

ραδιενεργό φώσφορο (32Ρ), πόσες ραδιενεργές αλυσίδες θα υπάρχουν στα μόρια DNA που 

θα προκύψουν μετά την πρώτη και πόσες μετά την τρίτη αντιγραφή; 

Στη συνέχεια στην τέταρτη αντιγραφή τα μόρια DNA αντιγράφονται με χρήση μη 

ραδιενεργών νουκλεοτιδίων. Πόσες μη ραδιενεργές και πόσες ραδιενεργές αλυσίδες θα 

υπάρχουν μετά την τέταρτη αντιγραφή;     Μονάδες 6 

 

Δίνεται ο καρυότυπος ενός ανώτερου ζώου. Για τα φυλετικά χρωμοσώματα και για τον 

καθορισμό του φύλου ισχύει ότι και στον άνθρωπο. 

 

 

 

 

 

Δ2. Πόσα χρωμοσώματα περιέχονται  σε έναν γαμέτη του ζώου;  Μονάδες 2 

Δ3. Πόσες ελεύθερες φωσφορικές ομάδες υπάρχουν στη δομή που είναι μέσα στο πλαίσιο; 

          Μονάδες 2 

Δ4. Ποιο είναι το φύλο του ζώου; Περιέχει περισσότερο DNA μητρικής προέλευσης ή 

πατρικής προέλευσης; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.   Μονάδες 4 



 

Δ5. Το παραπάνω ζώο ανήκει στο ίδιο είδος με ένα ζώο που στον καρυότυπό του έχει 20 

αδερφές χρωματίδες;        Μονάδες 2 

Δ6.Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται στοιχεία για 3 νουκλεικά οξέα. Ποιο είναι το είδος 

και η μορφή του κάθε νουκλεικού οξέος; Ποια είναι η πιθανή προέλευση των νουκλεικών 

οξέων αυτών;         Μονάδες 9 

 Νουκλεικά οξέα 

 Α Β Γ 
Αριθμός 
νουκλεοτιδίων 

8.000 8.000 8.000 

Αριθμός 
φωσφοδιεστερικών 
δεσμών 

7.998 8.000 7.998 

%Α 30 30 30 
%Τ - 30 30 

%U 30 - - 

%G 20 20 20 
%C 20 20 20 
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ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΥΠΟΔΟΜΗΣ) 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 20/2/2021                                    

 
Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα με βάση τις οδηγίες σε κάθε θέμα. Σας ευχόμαστε 

επιτυχία! 

 

ΘΕΜΑ A 

 

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

Α1 έως Α5και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση, η οποία 

συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση.  

 

Α1. Τα φυλετικά χρωμοσώματα εντοπίζονται: 

α. μόνο στα γεννητικά κύτταρα των πολυκύτταρων οργανισμών.  
β. και στα προκαρυωτικά κύτταρα. 
γ. και στα σωματικά κύτταρα των πολυκύτταρων οργανισμών. 
δ. και στους χλωροπλάστες. 

 

Α2. Όλα τα γονίδια στο DNA μπορεί να: 

α. μεταγράφονται.                                           

β. μεταφράζονται. 

γ. μεταγράφονται και να μεταφράζονται.          

δ. αντιγράφονται και να μεταφράζονται. 

 

Α3. Κατά τη μεσόφαση, τα χρωμοσώματα: 

α. έχουν πολύ υψηλό βαθμό συσπείρωσης. 



 

β. αποτελούνται από ένα ή δύο μόρια DNA, ανάλογα με το αν έχει γίνει ή όχι η 

αντιγραφή του DΝΑ. 

γ. είναι ορατά με το οπτικό μικροσκόπιο. 

δ. περιέχουν διαφορετικές γενετικές πληροφορίες από ότι κατά τη μίτωση. 

 

Α4. Το πριμόσωμα αποτελείται από: 

α. αμινοξέα.           

β. λίπη.           

γ. DNA.                    

δ. RΝΑ. 

 

Α5. Τα χρωμοσώματα του ανθρώπου: 

α. είναι 46. 

β. είναι τα μισά μητρικής και τα μισά πατρικής προέλευσης.  

γ. είναι 22 ζεύγη αυτοσωμικών χρωμοσωμάτων και 1 ζεύγος φυλετικών.  

δ. όλα τα παραπάνω.                                                                              

Μονάδες 25 

 

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.Να αντιγράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς α-ε και δίπλα να σημειώσετε 

ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ).  

α. Τα ένζυμα που πρέπει κατά σειρά να δράσουν ώστε να γίνει η αντιγραφή του 

DΝΑ είναι: DΝΑ πολυμεράση, πριμόσωμα, DΝΑ δεσμάση, επιδιορθωτικά 

ένζυμα. 

β. Σε ένα μόριο DΝΑ που αποτελείται από 17436 νουκλεοτίδια και έχει απομονωθεί 

από ένα βακτήριο, υπάρχουν 17436 φωσφοδιεστερικοί δεσμοί.  

γ. Για την κατασκευή του καρυότυπου είναι απαραίτητη η χρησιμοποίηση 

κυττάρων, τα οποία μπορούν να διαιρούνται φυσιολογικά.  

δ. Αν τα ινίδια χρωματίνης υποστούν επεξεργασία και παρατηρηθούν στο οπτικό 

μικροσκόπιο μοιάζουν με κομπολόγια από χάντρες. 

ε. Ένα γονίδιο αποτελείται από πολλά νουκλεοσώματα.                              

Μονάδες 5 

 

Β3. Πώς επιβεβαιώθηκε οριστικά από τους Hershey και Chase ότι το DNA είναι το 

γενετικό υλικό των κυττάρων;                                                                         

Μονάδες 7 

 

Β4. Γιατί τα μιτοχόνδρια και οι χλωροπλάστες χαρακτηρίζονται ως «ημιαυτόνομα 

οργανίδια»;  

Μονάδες 8 

ΘΕΜΑ Γ 

 

Γ1. Πώς οργανώνεται το γενετικό υλικό των ευκαρυωτικών κυττάρων πριν την 

αντιγραφή του DNA;                                                            

Μονάδες 6 

 

Γ2. Γιατί ο μηχανισμός της αντιγραφής του DNA ονομάζεται ημισυντηρητικός;      

 

Μονάδες 5 

 

Γ3. Οι γάτες έχουν 38 χρωμοσώματα στα σωματικά τους κύτταρα. Το φύλο 

καθορίζεται όπως και στον άνθρωπο. Να απαντήσετε στις ακόλουθες 

ερωτήσεις: 

α. Πόσα αυτοσωμικά χρωμοσώματα θα περιέχει ένα μυϊκό κύτταρο γάτας στην 

αρχή της μεσόφασης; 

β. Πόσα μόρια DNA θα υπάρχουν στο τέλος της μεσόφασης σε ένα σωματικό 

κύτταρο; 



 

γ. Πόσα αυτοσωμικά και πόσα φυλετικά χρωμοσώματα θα υπάρχουν σε ένα 

γαμετικό κύτταρο; 

δ. Πόσα χρωμοσώματα και πόσα μόρια DNA θα υπάρχουν σε ένα κύτταρο στην 

μετάφαση ΙΙ; 

Μονάδες 8 

 

Γ4. Ένα μόριο DNA εμφανίζει στο μικροσκόπιο 5 «θηλιές». Πρόκειται για DNA 

ευκαρυωτικού ή προκαρυωτικού κυττάρου; Σε ποια φάση του κυτταρικού 

κύκλου βρίσκεται το κύτταρο αυτό; Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας 

 

Μονάδες 6 

 

ΘΕΜΑ Δ 

 

Δίνεται το παρακάτω τμήμα DNA το οποίο αντιγράφεται. Τα σημεία Α και Γ 

υποδεικνύουν τη θέση έναρξης της αντιγραφής.  

 

 
 

Δ1. Να μεταφέρετε το σχήμα στο τετράδιό σας και να σημειώσετε πάνω σ’ αυτό 

τους προσανατολισμούς των μητρικών αλυσίδων. (μονάδες 2) Να αιτιολογήσετε 

την απάντησή σας. (μονάδες 4) 

Μονάδες 6 

 

Δ2. Να σχεδιάσετε στο ίδιο σχήμα τα ασυνεχή και τα συνεχή τμήματα των δύο 

νεοσυντιθέμενων αλυσίδων με βέλη και να σημειώσετε πάνω σ’ αυτά τους 

προσανατολισμούς τους.                                                                        

Μονάδες 4 

 



 

Δ3. Ποιες είναι οι δράσεις των DNA πολυμερασών στην αντιγραφή του DNA;        

 

Μονάδες 6 

 

Δ4.Αν κατά την αντιγραφή αυτού του τμήματος σχηματίστηκαν 4 ασυνεχή τμήματα 

πόσα πρωταρχικά τμήματα σχηματίστηκαν σε ολόκληρη τη θηλιά;                       

Μονάδες 4 

 

Δ5. Πώς εξασφαλίζεται η πιστότητα της αντιγραφής;                                         

Μονάδες 5 
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