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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ  

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 20/3/2021                                    

 
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 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 RNA πολυμεράσες είναι  

α. ένζυμα που καταλύουν το σχηματισμό φωσφοδιεστερικών δεσμών 

β. τρεις στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς 

γ. πρωτεΐνες που καταλύουν τη σύνθεση πολυνουκλεοτιδικών αλυσίδων 

δ. όλες οι παραπάνω προτάσεις είναι σωστές για τα ένζυμα αυτά 

ε. καμία από τις παραπάνω προτάσεις δεν ισχύει για τις RNA πολυμεράσες 

 

Α2. Σε κάθε μεταφασικό χρωμόσωμα οι αδελφές χρωματίδες 

α. ενώνονται στο κεντροσωμάτιο 

β. είναι προϊόν αντιγραφής ενός αρχικού μορίου DNA 

γ. αποτελούνται από DNA και πρωτεΐνες 

δ. μόνον οι β και γ προτάσεις αφορούν το μεταφασικό χρωμόσωμα 

ε. καμμία από τις παραπάνω προτάσεις δεν αφορά το μεταφασικό χρωμόσωμα 

 

Α3. Ένα δίκλωνο μόριο DNA αποτελείται από 10.000 ζεύγη βάσεων. Οι 

φωσφοδιεστερικοί δεσμοί σε αυτό το μόριο είναι: 

α. 10.000 ή 9.998 

β. 10.000 ή 10.002 

γ. 10.000 

δ. 20.000 ή 19.998 
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Α4. Όταν το οπερόνιο της λακτόζης είναι σε λειτουργία παράγονται 

α. δύο πρωτεΐνες και δύο μόρια mRNA 

β. τέσσερις πρωτεΐνες και δύο μόρια mRNA 

γ. δύο πρωτεΐνες και τέσσερα μόρια mRNA 

δ. μία πρωτεΐνη και ένα μόριο mRNA 

ε. ισχύουν όλα τα παραπάνω για τα οπερόνια των βακτηρίων 

 

Α5. Τα πρωτοογκογονίδια:  

α. είναι μεταλλαγμένα γονίδια φυσιολογικών γονιδίων  

β. προκαλούν την εμφάνιση καρκίνου σε άωρα γεννητικά κύτταρα  

γ. συμβάλλουν στην αποκατάσταση ιστού μετά από τραύμα  

δ. κωδικοποιούν πρωτεΐνες που σταματούν την κυτταρική διαίρεση 

 

Μονάδες 25 

ΘΕΜΑ Β 

 

Β1. Να αντιστοιχίσετε σωστά τον αριθμό καθενός από τους όρους της στήλης Ι με ένα μόνο 

γράμμα, Α, Β ή Γ, της στήλης ΙΙ. 

 

Στήλη Ι  Στήλη ΙΙ 

1.  DNA πολυμεράσες  

Α: Νουκλεοτίδια 2. Ινίδια χρωματίνης  

3. Πριμόσωμα.  

4. Πρωταρχικό τμήμα.  

Β: Αμινοξέα 5. Ριβόσωμα  

6. Χειριστής.  

7. Μεταγραφικοί παράγοντες.  
Γ. και νουκλεοτίδια και 

αμινοξέα 
8. Πολύσωμα.  

9. Αλληλουχίες λήξης της μεταγραφής.  

 

 Μονάδες 9  

 

Β2. Έχετε στην διάθεσή σας βακτηριακούς κλώνους που αποτελούν μία βιβλιοθήκη. 

Να περιγράψετε την διαδικασία εντοπισμού του βακτηριακού κλώνου που 

φέρει γονίδιο το οποίο θέλετε να μελετήσετε.  

 

Μονάδες 7 

 

Β3. Υπάρχουν ένζυμα που σχετίζονται με λειτουργίες του οργανισμού, των οποίων 

είτε η έλλειψη είτε η μετάλλαξή τους, δημιουργεί σε κάποιες περιπτώσεις ένα 

διαφορετικό φαινότυπο, και σε άλλες προκαλεί γενετική ασθένεια. Να 
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αναφέρετε ονομαστικά τις περιπτώσεις γονιδίων που κωδικοποιούν τέτοια 

ένζυμα καθώς και τις μεταβολές που προκαλούνται στον οργανισμό. 

 

Μονάδες 8 

 

Β4. Σε ποιες περιπτώσεις μία μετάλλαξη δεν δημιουργεί πρόβλημα στην λειτουργία 

του κυττάρου ή του οργανισμού; 

Μονάδες 4 

 

ΘΕΜΑ Γ              Να μην γίνει αναφορά στους νόμους του Μέντελ  

  

Στην εικόνα 1 δίνεται γενεαλογικό δένδρο που αναπαριστά την κληρονόμηση μιας 

ασθένειας στα μέλη μιας οικογένειας. Η ασθένεια οφείλεται σε αντικατάσταση 

βάσης στο φυσιολογικό γονίδιο. 

 

 

Εικόνα 1 

 

Η ΒαmΗI είναι μία περιοριστική ενδονουκλεάση που κόβει μόνο το μεταλλαγμένο 

γονίδιο σε 1 σημείο δημιουργώντας 2 τμήματα DNA  μήκους 1300 και 700 ζ. β.  

Απομονώσαμε τα γονίδια που σχετίζονται με την εν λόγω ασθένεια από σωματικά 

κύτταρα των παραπάνω ατόμων (πριν την αντιγραφή του DNA) και τα υποβάλλαμε 

στη δράση της BamHI. Τα αποτελέσματα για τα άτομα της οικογένειας ήταν τα 

παρακάτω: 

 

ΑΤΟΜΑ 
Τμήματα 

DNA 

Μήκη τμημάτων 

(σε ζεύγη βάσεων) 

Ι1 1 2000  

Ι2 3 2000 – 1300- 700  

ΙΙ1 1 2000  

ΙΙ2 2 2000  

ΙΙ3 1 1300 – 700 

I 

II 

1 

1 2

  

2

  

3
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Γ1. Συνδυάζοντας τις πληροφορίες από το γενεαλογικό δένδρο και τον πίνακα, να 

βρείτε τον τύπο κληρονομικότητας και να γράψετε όλους τους πιθανούς 

γονοτύπους των μελών της οικογένειας, αιτιολογώντας την απάντηση σας.  

 

Μονάδες 10 

 

Σε ένα φυτικό είδος έγινε μελέτη του τρόπου κληρονομικότητας του χρώματος του 

άνθους. Τα αποτελέσματα των διασταυρώσεων που πραγματοποιήθηκαν για τον 

λόγο αυτό καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα.  

 

Γονείς Απόγονοι 

Κόκκινο x κίτρινο 312 πορτοκαλί 

Κόκκινο x κίτρινο 55 άσπρο, 51 κόκκινο, 49 κίτρινο, 53 πορτοκαλί 

Κόκκινο x πορτοκαλί 205 κόκκινο, 101 κίτρινο, 103 πορτοκαλί 

 

Γ4. Να εξηγήσετε τον τρόπο που κληρονομείται το χρώμα του άνθους στα φυτά 

αυτά. Δεν είναι απαραίτητη η αναφορά στους νόμους του Mendel. 

 

Μονάδες 15 

ΘΕΜΑ Δ 

 

Στην εικόνα 2 δίνεται ένα στιγμιότυπο της αντιγραφής ενός τμήματος DNA.  

 

CATGTUCGAU                               UCCGC 

GTACAAGCTAAGCGΑΤGCAAGGCTAGGCGA 

 

Εικόνα 2 

 

Δ1. Να αντιγράψετε την αλληλουχία στο τετράδιό σας και να τοποθετήσετε τα 

κατάλληλα άκρα στις δύο αλληλουχίες που δίνονται. Να μην αιτιολογήσετε την 

απάντησή σας. 

Μονάδες 4 

 

Δ2. Να συμπληρώσετε τα τρία επόμενα νουκλεοτίδια που θα προστεθούν στην 

νεοσυντιθέμενη αλυσίδα νουκλεοτιδίων. 

Μονάδες 2 

 

Δ3. Να γράψετε την τελική αλληλουχία που θα δημιουργηθεί (μονάδα 1) και να 

αναφέρετε ονομαστικά τα ένζυμα που συμβάλλουν στην δημιουργία του 

τελικού τμήματος (μονάδες 3). 

Μονάδες 4 
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Στην εικόνα 3 δίνεται αλληλουχία συνεχούς γονιδίου που κωδικοποιεί πεπτίδιο: 

 

 
Εικόνα 3 

 

Δ4. Να βρεθεί η κωδική και η μη κωδική αλυσίδα του παραπάνω τμήματος, καθώς 

και τα άκρα των αλυσίδων. Να μην αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

Μονάδες 6 

 

Δ5. α. Να βρεθεί η αλληλουχία της περιοριστικής ενδονουκλεάσης μήκους έξι 

ζευγών βάσεων που θα χρησιμοποιηθεί προκειμένου το τμήμα αυτό να 

ενσωματωθεί σε φορέα κλωνοποίησης (μονάδες 2). 

β. Ποια θα είναι η αλληλουχία που θα πρέπει να διαθέτει ο φορέας 

κλωνοποίησης για να κοπεί με την παραπάνω περιοριστική ενδονουκλεάση 

(μονάδες 2); 

γ. Αν γνωρίζετε ότι η περιοριστική ενδονουκλεάση που θα χρησιμοποιηθεί 

κόβει την αλληλουχία που αναγνωρίζει μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης 

βάσης με προσανατολισμό 5’3’ σε κάθε αλυσίδα, πόσοι 

φωσφοδιεστερικοί δεσμοί και πόσοι δεσμοί υδρογόνου θα σπάσουν κατά τη 

δράση της στο παραπάνω τμήμα (μονάδες 5); 

  Μονάδες 9 

 


