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ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 
                                                                                                             προςανατολιςμού 

 

ΘΕΜΑ Α 
Να γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηνλ αξηζκό θαζεκηάο από ηηο παξαθάησ εκηηειείο πξνηάζεηο Α1 έσο Α5 θαη 

δίπια ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ιέμε ή ζηε θξάζε, ε νπνία ζπκπιεξώλεη ζσζηά ηελ εκηηειή πξόηαζε.    

 

Α.1 Γίθισλν ηκήκα DNA πεξηέρεη 11 αδελίλεο θαη 10 θπηνζίλεο. Οη δεζκνί πδξνγόλνπ πνπ ππάξρνπλ ζην 

ηκήκα είλαη: 

Α. 25 

Β. 53 

Γ. 63 

Γ. 52  

                               (Μονάδες  5) 

Α.2 Γηα δίθισλν ηκήκα DNA ηζρύεη: A + G = 5000. Σν ζύλνιν ησλ βάζεσλ ηνπ κνξίνπ είλαη:   

Α. 2500 

Β. 10.000 

Γ. 5000 

Γ. 8000 

                               (Μονάδες  5) 

Α.3 ην ζύλνιν ησλ αιιεινπρηώλ ηνπ γνληδηώκαηνο ηεο E. coli πνπ απνηεινύλ ην νπεξόλην ηεο ιαθηόδεο 

ππάξρνπλ: 

Α. Σξία γνλίδηα θαη ηξεηο ππνθηλεηέο 

Β. Σέζζεξα γνλίδηα θαη έλαο ππνθηλεηήο 

Γ. Σέζζεξα γνλίδηα θαη δύν ππνθηλεηέο 

Γ. Σξία γνλίδηα θαη έλαο ππνθηλεηήο 

     (Μονάδες  5) 

Α.4 Σκήκα DNA πνπ πεξηέρεη 98 λνπθιενηίδηα θαη 98 θσζθνδηεζηεξηθνύο δεζκνύο είλαη: 

Α. Μνλόθισλν γξακκηθό 

Β. Μνλόθισλν θπθιηθό 

Γ. Γίθισλν γξακκηθό 

Γ. Γίθισλν θπθιηθό 

(Μονάδες  5) 

Α.5 Αλ ην 60% ησλ βάζεσλ ελόο γνληδίνπ βαθηεξίνπ είλαη G+C, ην πνζνζηό ησλ ίδησλ βάζεσλ ζην RNA πνπ 

παξάγεηαη από ηε κεηαγξαθή ηνπ είλαη: 

Α. 40% 

Β. 60% 

Γ. 30% 

Γ. 10% 

(Μονάδες 5) 
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ΘΕΜΑ B 
Β.1 Να αληηζηνηρίζεηε θάζε έλδπκν από ηε ζηήιε I κε κία ή/θαη πεξηζζόηεξεο ιεηηνπξγίεο πνπ γλσξίδεηε όηη 

απηό επηηειεί από ηηο αλαγξαθόκελεο ζηε ζηήιε II.  

 

 Στήλη I 

Α DNA δεζκάζε 

Β Δπηδηνξζσηηθά έλδπκα 

Γ DNA ειηθάζεο 

Γ RNA πνιπκεξάζε 

Δ DNA πνιπκεξάζε 

η Ρηβνλνπθιενπξσηετληθά ζσκαηίδηα 

Ε Πξηκόζσκα 

  
 (Μονάδες 8) 

 

Β.2 Να αξηζκήζεηε κε ζεηξά αυξανόμενου κεγέζνπο ηηο αθόινπεο έλλνηεο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ην 

γελεηηθό πιηθό ησλ νξγαληζκώλ: 

 Καηάηαμε 

Αδελίλε  

Γνλίδην  

Ννπθιεόζσκα  

Ννπθιενηίδην  

Βξαρίνλαο  

Χξσκαηίδα  

Γνληδίσκα  

Μεηαθαζηθό ρξσκόζσκα  

Καξπόηππνο  

 

(Μονάδες 6) 

 

Β.3 Ο όξνο ξύζκηζε ηεο γνληδηαθήο έθθξαζεο αλαθέξεηαη ζπλήζσο ζε όιε ηε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία έλα 

γνλίδην ελεξγνπνηείηαη γηα λα παξαγάγεη κία πξσηεΐλε. 

1. Πνπ απνζθνπεί θπξίσο ε ξύζκηζε απηή ζηελ πεξίπησζε ησλ βαθηεξίσλ;                                     (Μονάδες 3) 

2. Σα θύηηαξα ελόο επθαξπσηηθνύ πνιύπινθνπ νξγαληζκνύ, όπσο ηα λεπξηθά θαη ηα κπτθά, αλ θαη έρνπλ ην 

ίδην γελεηηθό πιηθό, δηαθέξνπλ ζηε κνξθή θαη ηε ιεηηνπξγία. Πώο νλνκάδεηαη απηή ε δηαδηθαζία εμεηδίθεπζεο 

θαη ηη θάλεη ηα θύηηαξα λα δηαθέξνπλ ηόζν πνιύ;                                                                               (Μονάδες 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Στήλη II 

1 ύλδεζε δενμπξηβνλνπθιενηηδίσλ 

2 ύλδεζε ξηβνλνπθιενηηδίσλ 

3 Γηάζπαζε θσζθνδηεζηεξηθώλ δεζκώλ 

4 Γηάζπαζε δεζκώλ πδξνγόλνπ 

5 Δπηδηόξζσζε ιαζώλ 
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ΘΕΜΑ Γ 
       

Γ.1 ηνλ ππξήλα ελόο θπηηάξνπ κεηά ηελ αληηγξαθή, πνπ απνκνλώζεθε από ηνλ βαζηδηνκύθεηα Agaricales, 

κεηξήζεθαλ 18 κόξηα DNA, ελώ ζηνλ ππξήλα ζσκαηηθνύ θπηηάξνπ ηνπ κύθεηα Sarcosypha, επίζεο κεηά ηελ 

αληηγξαθή, κεηξήζεθαλ 16 κόξηα DNA.  

1. Πνην από ηα δύν είδε είλαη απινεηδέο; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                                (Μονάδες 5) 

2. Από ην δηπινεηδέο είδνο, πόζα δεύγε ρξσκνζσκάησλ απεηθνλίδνληαη ζηνλ θαξπόηππό ηνπ;        (Μονάδες 3) 

3. ε πνην ζηάδην ηνπ θπηηαξηθνύ θύθινπ ζπιιέγνπκε ηα ρξσκνζώκαηα γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ θαξπόηππνπ 

θαη γηαηί;                                                                                                                                               (Μονάδες 3) 

 

 

Γ.2 Ο αθξηθαληθόο ειέθαληαο είλαη είδνο πνπ ραξαθηεξίδεηαη από 56 ρξσκνζώκαηα. Σν θύιν ησλ 

αθξηθαληθώλ ειεθάλησλ θαζνξίδεηαη όπσο ζηνλ άλζξσπν. 

1. Να ζπκπιεξώζεηε ζηνλ πίλαθα ηνλ αξηζκό ησλ ρξσκνζσκάησλ, ησλ κνξίσλ DNA, ησλ ρξσκαηίδσλ θαη 

ησλ ηληδίσλ ρξσκαηίλεο ζηα δηάθνξα θύηηαξα ειέθαληα πνπ αλαγξάθνληαη.              (Μονάδες 10) 

 

 

 Χξσκνζώκαηα Μόξηα DNA Χξσκαηίδεο Ηλίδηα ρξσκαηίλεο 

σκαηηθό ζηε 

κεζόθαζε πξηλ από 

ηελ αληηγξαθή 

    

σκαηηθό ζηε 

κεζόθαζε κεηά ηελ 

αληηγξαθή 

    

Γακέηεο     

 

 

2. Πόζα θπιεηηθά θαη πόζα απηνζσκηθά ρξσκνζώκαηα ππάξρνπλ ζε έλα επαηηθό θύηηαξν ειέθαληα θαη πόζα 

ζε έλαλ γακέηε ηνπ; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                                                               (Μονάδες 4) 
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ΘΕΜΑ Δ 

Ζ κε θσδηθή αιπζίδα γνληδίνπ πξνθαξπσηηθνύ θπηηάξνπ, πνπ θαζνξίδεη ηε ζύλζεζε νιηγνπεπηηδίνπ, πεξηέρεη 

ηελ αθόινπζε αιιεινπρία βάζεσλ: 

 

5΄AAACTTACTCAGGGAGGCCCTTTCTCGAGCATCCACΤAA 3΄ 

 

1. Να γξάςεηε ην κόξην mRNA πνπ πξνθύπηεη από ηε κεηαγξαθή ηνπ γνληδίνπ ζεκεηώλνληαο ην 3’ θαη 5’ 

άθξν ηνπ. Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                                                                               (Μονάδες 5) 

2. Να γξάςεηε ηα αληηθσδηθόληα ησλ tRNA κε ηε ζεηξά πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε κεηάθξαζε απηνύ ηνπ mRNA.   
                                                                                                                                                             (Μονάδες 5)                                                              
3. Με ηε βνήζεηα ηνπ γελεηηθνύ θώδηθα λα γξάςεηε ηα ακηλνμέα πνπ ζπλδένληαη ζηελ πεπηηδηθή αιπζίδα θαηά 

ηε κεηάθξαζε, ζεκεηώλνληαο ην ακηληθό θαη θαξβνμπιηθό άθξν ηεο αιπζίδαο.                                 (Μονάδες 5) 

4. Καηά ηελ έλαξμε ηεο κεηάθξαζεο ζρεκαηίδεηαη ην ζύκπινθν έλαξμεο. Πσο δεκηνπξγείηαη ην ζύκπινθν 

απηό;                                                                                                                                                      (Μονάδες 5) 

5. Να εμεγήζεηε εάλ είλαη δπλαηό ε κεηάθξαζε ηνπ mRNA πνπ παξάγεηαη από ην γνλίδην απηό λα μεθίλεζε 

πξηλ νινθιεξσζεί ε κεηαγξαθή ηνπ.                                                                                                    (Μονάδες 5) 

 

εκείσζε: ζην ηέινο ησλ εθθσλήζεσλ δίλεηαη ν γελεηηθόο θώδηθαο. 

 

 

Πίνακας 1. Γενετικός Κώδικας 
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ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταηομζνους) 

Στο εξϊφυλλο του τετραδίου να γράψετε το εξεταηόμενο μάκθμα. Στο εςϊφυλλο πάνω-πάνω να ςυμπλθρϊςετε τα Ατομικά ςτοιχεία μακθτι. Στθν αρχι των 
απαντιςεϊν ςασ να γράψετε πάνω-πάνω τθν θμερομθνία και το εξεταηόμενο μάκθμα. Να μθν αντιγράψετε τα κζματα ςτο τετράδιο και να μθν γράψετε 
πουκενά ςτισ απαντιςεισ ςασ το όνομά ςασ.  
Να γράψετε το ονοματεπϊνυμό ςασ ςτο πάνω μζροσ των φωτοαντιγράφων αμζςωσ μόλισ ςασ παραδοκοφν. Τυχόν ςθμειϊςεισ ςασ πάνω ςτα κζματα δε κα 
βακμολογθκοφν ςε καμία περίπτωςθ. Κατά τθν αποχϊρθςι ςασ να παραδϊςετε μαηί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.  
Να απαντιςετε στο τετράδιό σας ςε όλα τα κζματα  μόνο με μπλε ι μόνο με μαφρο ςτυλό με μελάνι που δεν ςβινει. Μολφβι επιτρζπεται και μόνο για 
πίνακεσ, διαγράμματα κλπ. 
 
Κάκε απάντθςθ επιςτθμονικά τεκμθριωμζνθ είναι αποδεκτι.  
Διάρκεια εξζταςθσ: τρεισ (3) ϊρεσ μετά τθν διανομι των φωτοαντιγράφων. 
Χρόνοσ δυνατισ αποχϊρθςθσ: μετά τισ  .  


