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ΘΔΜΑ Α  

 

Α.1 Να επηιέμεηε ηε θξάζε πνπ ζπκπιεξώλεη νξζά θάζε κία από ηηο αθόινπζεο πξνηάζεηο. 

 

1. Ζ πνζόηεηα ηνπ DNA: 

Α. Δίλαη ίδηα ζε όινπο ηνπο νξγαληζκνύο 

Β. Δίλαη ζηαζεξή ζε όινπο ηνπο δηπινεηδήο νξγαληζκνύο 

Γ. Γηαθέξεη ζηα θύηηαξα ησλ πνηθίισλ ηζηώλ ελόο νξγαληζκνύ 

Γ. Γηαθέξεη ζηα θύηηαξα νξγαληζκώλ δηαθνξεηηθώλ εηδώλ  

 

2. Τκήκα DNA πνπ πεξηέρεη 39 λνπθιενηίδηα θαη 39 θσζθνδηεζηεξηθνύο δεζκνύο είλαη: 

Α. Μνλόθισλν γξακκηθό 

Β. Μνλόθισλν θπθιηθό 

Γ. Γίθισλν γξακκηθό 

Γ. Γίθισλν θπθιηθό 

 

3. Πνηα από ηα είδε πεξηέρεη πεξηζζόηεξα κόξηα DNA ζηνλ ππξήλα ελόο γακέηε ηνπ; 

Α. Οξγαληζκόο κε 36 κεηαθαζηθά ρξσκνζώκαηα ζηα ζσκαηηθά ηνπ θύηηαξα. 

Β. Οξγαληζκόο κε 20 δεύγε κεηαθαζηθώλ ρξσκνζσκάησλ ζηα ζσκαηηθά ηνπ θύηηαξα.  

Γ. Οξγαληζκόο κε 38 ρξσκνζώκαηα ζηα ηνπ θύηηαξα ζηελ αξρή ηεο κεζόθαζεο 

Γ. Οξγαληζκόο κε γακέηε πνπ πεξηέρεη 21 ρξσκνζώκαηα. 

 

4. Γηα ην DNA ελόο θπηηάξνπ ηζρύεη: A + G = 2500. Τν ζύλνιν ησλ βάζεσλ ηνπ κνξίνπ είλαη: 

Α. 2500 

Β. 3000 

Γ. 5000 

Γ. 10.000 

 

5. Μηα ηδηόηεηα πνπ νθείιεηαη ζε γνλίδην ηνπ κηηνρνλδξηαθνύ DNA θιεξνλνκείηαη: 

Α. Από ηε κεηέξα ζε όινπο ηνπο γηνπο ηεο 

Β. Από ηνλ παηέξα ζε όιεο ηηο θόξεο ηνπ 

Γ. Από ηε κεηέξα ζε όια ηα παηδηά ηεο 

Γ. Από ηνλ παηέξα ζε όια ηα παηδηά ηνπ 

 

(Μονάδερ 25) 
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ΘΔΜΑ B 

 

Β.1  Σηνλ ππξήλα ελόο θπηηάξνπ, πνπ απνκνλώζεθε από ηνλ βαζηδηνκύθεηα Agaricales, κεηά ηελ 

αληηγξαθή κεηξήζεθαλ 18 κόξηα DNA, ελώ ζηνλ ππξήλα ζσκαηηθνύ θπηηάξνπ ηνπ κύθεηα 

Sarcoscypha, επίζεο κεηά ηελ αληηγξαθή, κεηξήζεθαλ 16 κόξηα DNA. 

Α. Πνην από ηα δύν είδε είλαη απινεηδέο; 

Β. Αλ ην άιιν είλαη δηπινεηδέο, πόζα δεύγε ρξσκνζσκάησλ απεηθνλίδνληαη ζηνλ θαξπόηππό ηνπ; 
(Μονάδερ 15) 

 

Β.2 Να ηαμηλνκήζεηε ηηο αθόινπζεο κνξθνινγηθέο δνκέο ηνπ γελεηηθνύ πιηθνύ ελόο επθαξπσηηθνύ 

θπηηάξνπ από ηνλ κηθξόηεξν ζην κεγαιύηεξν βαζκό ζπζπείξσζεο: ηλίδηα ρξσκαηίλεο, κεηαθαζηθά 

ρξσκνζώκαηα, «ράληξεο» λνπθιενζσκάησλ, δηπιή έιηθα DNA, αδειθέο ρξσκαηίδεο. 
(Μονάδερ 10) 

 

 

ΘΔΜΑ Γ 

Γ.1 Γίθισλν κόξην DNA πεξηέρεη 20% βάζεηο αδελίλεο θαη κεηαμύ ησλ βάζεώλ ηνπ αλαπηύζζνληαη 

130.000 δεζκνί πδξνγόλνπ. Να ππνινγίζεηε ηνλ αξηζκό ησλ βάζεσλ ζπκίλεο πνπ ππάξρνπλ ζην 

κόξην. 

(Μονάδερ 10) 

 

Γ.2 Πξνθεηκέλνπ λα αληρλεπηεί ν κνιπζκαηηθόο παξάγνληαο πνπ πξνθαιεί κία αζζέλεηα ζε θάπνην 

άηνκν, απνκνλώζεθαλ θύηηαξα ηνπ αζζελή ηα νπνία θαιιηεξγήζεθαλ ζην εξγαζηήξην. Ζ αλάιπζε 

DNA πνπ απνκνλώζεθε από απηά έδεημε όηη ππάξρνπλ ζηα θύηηαξά ηνπ δύν είδε DNA, ην έλα ηνπ 

αζζελή θαη ην άιιν ηνπ ηνύ. Αλάιπζε ηεο ζύζηαζεο ησλ δύν DNA έδεημε ηελ αλαινγία βάζεσλ: 

 

 A T G C 

DNA 1 23,7 13,8 42,2 10,3 

DNA 2 27 27 23 23 

 

Πνην είλαη ην DNA ηνπ ηνύ θαη πνην ηνπ αζζελή; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

(Μονάδερ 15) 

 

ΘΔΜΑ Γ 

 

Γ1. Ζ κειέηε ηνπ γελεηηθνύ πιηθνύ ζε επίπεδν ρξσκνζσκάησλ επηηπγράλεηαη κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

θαξπόηππνπ.   

Α. Τη νλνκάδνπκε θαξπόηππν; 

Β. Πνηεο είλαη νη πιεξνθνξίεο πνπ αληινύκε από ηνλ θαξπόηππν; 

Γ. Πνηα είλαη ηα βήκαηα πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ θαξπόηππνπ ελόο 

νξγαληζκνύ;  
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Γ. Γεδνκέλνπ όηη ζε έλαλ γακέηε αλζξώπνπ ππάξρνπλ 3*10
9
 δέπγε βάζεσλ, λα ζπκπιεξώζεηε ηνλ 

παξαθάησ πίλαθα. 

(Μονάδερ 25) 

                                           

 

ΟΓΗΓΙΔΣ (για ηοςρ εξεηαζομένοςρ) 

Σην εμώθπιιν ηνπ ηεηξαδίνπ λα γξάςεηε ην εμεηαδόκελν κάζεκα. Σην εζώθπιιν πάλσ-πάλσ λα 

ζπκπιεξώζεηε ηα Αηνκηθά ζηνηρεία καζεηή. Σηελ αξρή ησλ απαληήζεώλ ζαο λα γξάςεηε πάλσ-

πάλσ ηελ εκεξνκελία θαη ην εμεηαδόκελν κάζεκα. Να κελ αληηγξάςεηε ηα ζέκαηα ζην ηεηξάδην θαη 

να μην γπάψεηε πνπζελά ζηηο απαληήζεηο ζαο ην όλνκά ζαο.  

Να γξάςεηε ην νλνκαηεπώλπκό ζαο ζην πάλσ κέξνο ησλ θσηναληηγξάθσλ ακέζσο κόιηο ζαο 

παξαδνζνύλ. Τπρόλ ζεκεηώζεηο ζαο πάλσ ζηα ζέκαηα δε ζα βαζκνινγεζνύλ ζε θακία πεξίπησζε. 

Καηά ηελ απνρώξεζή ζαο λα παξαδώζεηε καδί κε ην ηεηξάδην θαη ηα θσηναληίγξαθα.  

Να απαληήζεηε ζηο ηεηπάδιό ζαρ ζε όια ηα ζέκαηα  μόνο κε κπιε ή μόνο κε καύξν ζηπιό κε 

κειάλη πνπ δελ ζβήλεη. Μνιύβη επηηξέπεηαη θαη κόλν γηα πίλαθεο, δηαγξάκκαηα θιπ. 

 

Κάζε απάληεζε επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλε είλαη απνδεθηή.  

Γηάξθεηα εμέηαζεο: ηξεηο (3) ώξεο κεηά ηελ δηαλνκή ησλ θσηναληηγξάθσλ. 

Χξόλνο δπλαηήο απνρώξεζεο: κεηά ηηο  .  

Κύηηαξν Εεύγε Βάζεσλ Χξσκνζώκαηα Μόξηα DNA 

Σσκαηηθό ζηελ αξρή 

κεζόθαζεο 

   

Σσκαηηθό ζηε 

κεηάθαζε 

   

Ωάξην    


