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Θέκαηα πξνζνκνίσζεο Παλειιαδηθώλ Δμεηάζεσλ  

ζηε Βηνινγία Πξνζαλαηνιηζκνύ Γ΄ Λπθείνπ 
 

 

Θέκα Α 

 

 Να ζεκεηώζεηε ηε ζσζηή απάληεζε ζηηο αθόινπζεο εξσηήζεηο: 
 

Α1. Σν πιαζκώδην είλαη: 
 

α) δίθισλν γξακκηθό κόξην DNA. 

β) δίθισλν θπθιηθό κόξην DNA. 

γ) κνλόθισλν θπθιηθό κόξην DNA. 

δ) παζνγόλνο κηθξννξγαληζκόο. 
(Μνλάδεο 5) 

 

     Α2. Η DNA ειηθάζε: 
 

α) ζπληίζεηαη θαη δξα ζηνλ ππξήλα. 

β) ζπληίζεηαη θαη δξα ζην θπηηαξόπιαζκα. 

γ) ζπληίζεηαη ζηνλ ππξήλα θαη δξα ζην θπηηαξόπιαζκα. 

δ) ζπληίζεηαη ζην θπηηαξόπιαζκα θαη δξα ζηνλ ππξήλα. 

(Μνλάδεο 5) 
 

Α3. Οη ηληεξθεξόλεο είλαη νπζίεο πνπ παξάγνληαη: 
 

α) από ηνπο ηνύο. 

β) από ηα θύηηαξα πνπ έρνπλ κνιπλζεί από ηνύο. 
γ) από ηα γεηηνληθά θύηηαξα απηώλ πνπ έρνπλ κνιπλζεί από ηνύο. 

δ) από βαθηεξηαθά θύηηαξα κε ζθνπό ηελ αληηκεηώπηζε κηαο επίζεζεο από ηό. 

 (Μνλάδεο 5) 
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     Α4. Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο γνληδίσλ γηα ηε ζύλζεζε ηεο αηκνζθαηξίλεο HbA 
πνπ ππάξρνπλ ζε έλα λεπξηθό θύηηαξν ζηελ αξρή ηεο κεζόθαζεο είλαη: 

 
α) 4. 

β) 6. 

γ) 12. 

δ) 0. 

(Μνλάδεο 5) 
 

     Α5. Έλαο άλδξαο πάζρεη από κπτθή δπζηξνθία Duchenne (θπινζύλδεηε 
ππνιεηπόκελε αζζέλεηα). Ο αδειθόο ηνπ είλαη πγηήο ελώ κηα αδειθή ηνπ έπαζρε 
επίζεο από κπτθή δπζηξνθία. Πνηνη είλαη νη γνλόηππνη ησλ γνλέσλ ηνπο; 

 
α) ΥδΤ (x) ΥδΥδ. 

β) ΥδΤ (x) ΥΓΥΓ. 

γ) ΥδΤ (x) ΥΓΥδ. 

δ) ΥΓΤ (x) ΥΓΥδ. 

(Μνλάδεο 5) 
 

Θέκα Β 

 

     Β1. Να ζεκεηώζεηε, γηα θαζεκία από ηηο αθόινπζεο πξνηάζεηο, αλ είλαη 

ζσζηή ή ιαλζαζκέλε, αηηηνινγώληαο ζε θάζε πεξίπησζε ηελ απάληεζή ζαο. 
 

     i. Έλα επαηηθό θαη έλα Β-ιεκθνθύηηαξν ηνπ ίδηνπ νξγαληζκνύ πεξηέρνπλ ίδηα 
γνλίδηα, αιιά παξάγνπλ δηαθνξεηηθέο πξσηεΐλεο. (Μνλάδεο 4) 
 

     ii. Όηαλ ζην ζξεπηηθό πιηθό ηεο Escherichia coli ππάξρεη κόλν ιαθηόδε, 
παξάγεηαη έλα κόξην mRNA θαη ηξεηο δηαθνξεηηθέο πξσηεΐλεο. (Μνλάδεο 4) 
 

     Β2. Να αλαθέξεηε ηα ζηάδηα ηεο κεζόδνπ παξαγσγήο αλζξώπηλεο 

θαξκαθεπηηθήο πξσηεΐλεο από δηαγνληδηαθά δώα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο 

αηκνξξνθηιίαο Β. (Μνλάδεο 6) 
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     Β3. Να αληηζηνηρίζεηε ζσζηά ηνλ θάζε αξηζκό ηεο ζηήιεο Ι κε έλα κόλν 

γξάκκα ηεο ζηήιεο ΙΙ, κε βάζε ηελ αηηία πνπ πξνθαιεί ηηο αζζέλεηεο ηεο ζηήιεο Ι.  
 

ηήιε I ηήιε II 

1. ύλδξνκν cri du chat    Α. Έιιεηςε ελδύκνπ 

 

Β. Έιιεηςε γνληδίνπ 

 

Γ. Έιιεηςε ρξσκνζώκαηνο 

 

Γ. Έιιεηςε ρξσκνζσκηθνύ ηκήκαηνο 

2. α-ζαιαζζαηκία     

3. Φαηλπιθεηνλνπξία     

4. Ρεηηλνβιάζησκα    

5. ύλδξνκν Turner    

6. Αλεπάξθεηα αλνζνπνηεηηθνύ    

(Μνλάδεο 6) 
 

     Β4. Να εμεγήζεηε πώο ηα πξσην-νγθνγνλίδηα ζρεηίδνληαη κε ηελ εθδήισζε 

θαξθίλνπ ζε γελεηηθό επίπεδν. (Μνλάδεο 5) 
 

Θέκα Γ 

 

     Γ1. Έλαο επηζηήκνλαο, ζην πιαίζην ηεο κειέηεο ηνπ γηα ηα πνληίθηα, 

θαηαζθεύαζε ηνλ παξαθάησ θαξπόηππν. Αθνύ κειεηήζεηε ηνλ θαξπόηππν, λα 

κεηαθέξεηε ζηελ θόιια αλαθνξάο ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί θαη ζρεηίδεηαη κε 

ην γελεηηθό πιηθό ησλ πνληηθώλ. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ηνπ πίλαθα, ρσξίο 

ζρεηηθή αηηηνιόγεζε. (Μνλάδεο 4) 
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 Μόξηα DNA Υξσκνζώκαηα 

Γακέηεο   

σκαηηθό θύηηαξν  
(αξρή κεζόθαζεο) 

  

σκαηηθό θύηηαξν  
θαηά ηε κεηάθαζε 

  

 

     Με δεδνκέλν όηη ν θαζνξηζκόο ηνπ θύινπ ζηα πνληίθηα γίλεηαη όπσο ζηνλ 

άλζξσπν, λα γξάςεηε ηε ρξσκνζσκηθή ζύζηαζε ελόο παγθξεαηηθνύ θπηηάξνπ 

ζειπθνύ πνληηθνύ θαη ελόο ζπεξκαηνδσαξίνπ αξζεληθνύ πνληηθνύ. 

(Μνλάδεο 2) 
 

     Γ2. Μεηά ηελ επίδξαζε ηεο πεξηνξηζηηθήο ελδνλνπθιεάζεο BamHI ζε έλα 

ηλίδην ρξσκαηίλεο πξνέθπςαλ λ θνκκάηηα. i. Πόζνη δεζκνί δηαζπάζηεθαλ 

ζπλνιηθά εμαηηίαο ηεο δξάζεο ηεο BamHI; (Μνλάδεο 4) ii. Πόζα από ηα 

θνκκάηηα πνπ πξνέθπςαλ είλαη άκεζα θαηάιιεια γηα αλαζπλδπαζκό; Να 

αηηηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο. (Μνλάδεο 2) 
 

     Γίλεηαη όηη ε ελδνλνπθιεάζε BamHI αλαγλσξίδεη ζε δίθισλα κόξηα ηελ 
αθνινπζία -GGATCC-  
                  -CCTAGG- θαη δηαζπά ηνπο θσζθνδηεζηεξηθνύο δεζκνύο κεηαμύ ησλ 
λνπθιενηηδίσλ κε γνπαλίλε κε θαηεύζπλζε 5'3'. 

 

     Γ3. Έλα βαθηήξην πεξηέρεη έλα πιαζκίδην πνπ απνηειείηαη από 1.200 δεύγε 

βάζεσλ πνπ δελ πεξηέρνπλ ξαδηελεξγό θώζθνξν. Σν βαθηήξην αλαπηύζζεηαη ζε 

ζξεπηηθό πιηθό πνπ πεξηέρεη απνθιεηζηηθά σο πεγή θσζθόξνπ ξαδηελεξγό 32P, 

κε απνηέιεζκα όια ηα λέα λνπθιενηίδηα λα είλαη ξαδηελεξγά.  

 

     i. Ση είδνπο γνλίδηα κπνξεί λα εληνπίδνληαη ζε έλα πιαζκίδην; (Μνλάδεο 3) ii. 
Να ππνινγίζεηε ηνλ αξηζκό ησλ ξαδηελεξγώλ λνπθιενηηδίσλ πνπ ζα πεξηέρνληαη 

ζην ζύλνιν ησλ βαθηεξίσλ κεηά από ηξεηο δηαδνρηθέο δηαηξέζεηο ηνπ αξρηθνύ 

βαθηεξίνπ. (Μνλάδεο 2)  Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. (Μνλάδεο 2) 
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     Γ4. Γίλεηαη ε αιιεινπρία βάζεσλ ελόο γνληδίνπ πνπ ππάξρεη ζην πιαζκίδην 

πνπ αλαθέξζεθε ζην πξνεγνύκελν εξώηεκα: 

 

… AΣΑAΣΣAGCTGAATTCAATATGACACACCGTGCGTCATAGTAΑΑATAT … 

… TΑΣTΑΑTCGACTTAAGTTATCATGT GTGGCACGCAGTATCAT T T TATA … 

 

     Η αιιεινπρία TATAAA απνηειεί ηνλ ππνθηλεηή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ γνληδίνπ. 
                                  ATATTT 
 

     Να πξνζδηνξίζεηε ηελ θσδηθή αιπζίδα ηνπ γνληδίνπ θαη λα ζεκεηώζεηε ηα 

άθξα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο DNA. Να αηηηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο.  

(Μνλάδεο 6) 
 

Θέκα Γ 

 

     Γίλεηαη ην γελεαινγηθό δέλδξν κηαο νηθνγέλεηαο. Σα άηνκα II6, II7 θαη III2 

πάζρνπλ από κεξηθή αρξσκαηνςία ζην πξάζηλν θαη ζην θόθθηλν ρξώκα. Έλα 

από ηα άηνκα ηεο νηθνγέλεηαο είλαη ζηείξν θαη έρεη κε θπζηνινγηθό αξηζκό 

ρξσκνζσκάησλ θαη κε αλακελόκελν θαηλόηππν. 
 

 
 

     Γ1. Να εληνπίζεηε ην ζπγθεθξηκέλν άηνκν θαη λα εμεγήζεηε ηνπο πηζαλνύο 

κεραληζκνύο, κέζσ ησλ νπνίσλ πξνέθπςε ν γνλόηππόο ηνπ. Να κε ιεθζεί ππόςε 
ε πεξίπησζε γνληδηαθήο κεηάιιαμεο. (Μνλάδεο 7)  
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     Γ2. Γίλεηαη ηκήκα κηαο θσδηθήο αιπζίδαο DNA πνπ θσδηθνπνηεί ηα ηειεπηαία 

επηά ακηλνμέα κηαο πνιππεπηηδηθήο αιπζίδαο, ε νπνία απνηειείηαη από 105 

ακηλνμέα: 
 

5΄...ΑΑΑΣΣΣCACAAGΣACGACAAAΣAACGCCA 3΄ 

 

     Μηα γνληδηαθή κεηάιιαμε, πνπ ζπλέβε ζην παξαπάλσ ηκήκα, είρε σο 

απνηέιεζκα λα ζπληεζεί έλα πνιππεπηίδην απνηεινύκελν από 101 ακηλνμέα. Να 

αλαθέξεηε 3 πηζαλά ζελάξηα κεηάιιαμεο πνπ κπνξνύλ λα εμεγήζνπλ ηε 

ζύλζεζε απηνύ ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ πεπηηδίνπ. (Μνλάδεο 6) 
 

     Γ3. Από ηε δηαζηαύξσζε ζειπθνύ πνληηθνύ κε θαθέ ρξώκα θαη κεζαία 

πόδηα κε αξζεληθό κε θαθέ ρξώκα θαη θαλνληθά πόδηα πξόεθπςαλ: 10 ζειπθά 

κε καύξν ρξώκα θαη θαλνληθά πόδηα, 12 αξζεληθά κε καύξν ρξώκα θαη 

θαλνληθά πόδηα, 12 ζειπθά κε καύξν ρξώκα θαη κεζαία πόδηα, 20 αξζεληθά κε 

θαθέ ρξώκα θαη θαλνληθά πόδηα, 21 ζειπθά κε θαθέ ρξώκα θαη θαλνληθά 

πόδηα θαη 20 ζειπθά κε θαθέ ρξώκα θαη κεζαία πόδηα. Να εμεγήζεηε ηα 

παξαπάλσ απνηειέζκαηα. Γίλεηαη όηη ηα γνλίδηα βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθά 

δεύγε ρξσκνζσκάησλ. Γελ απαηηείηαη ε δηαηύπσζε ησλ λόκσλ ηνπ Mendel.  
(Μνλάδεο 8) 

 

     Γ4. Έλαο εξεπλεηήο κειεηά ηηο ζπλέπεηεο κηαο έιιεηςεο ελόο ρξσκνζσκηθνύ 

ηκήκαηνο ζην έληνκν Drosophila melanogaster. ε απηό ην ρξσκνζσκηθό ηκήκα 

εληνπίδεηαη θπζηνινγηθά έλα γνλίδην πνπ ειέγρεη ηε κνξθή ησλ πηεξύγσλ ηνπ 

εληόκνπ. Από ηε δηαζηαύξσζε ζειπθώλ αηόκσλ, πνπ ήηαλ εηεξόδπγα γηα απηή 

ηελ έιιεηςε, κε θπζηνινγηθά αξζεληθά πξνέθπςαλ ζηελ F1 γεληά 336 

θπζηνινγηθά ζειπθά, 340 ζειπθά κε αηξνθηθέο πηέξπγεο θαη 340 θπζηνινγηθά 

αξζεληθά. Πώο κπνξνύλ λα εμεγεζνύλ ηα απνηειέζκαηα; Γίλεηαη όηη ζην έληνκν 
απηό, ην θύιν θαζνξίδεηαη όπσο θαη ζηνλ άλζξσπν. (Μνλάδεο 4) 

 

Δπηκέιεηα ζεκάησλ: Ισάλλεο Γ. Αζαλαζίνπ 
 
 
 
 
 
 


