
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  ΣΤΗ  ΒΙΟΛΟΓΙΑ  ΘΕΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o-2o 

ΘΕΜΑ 1Ο : (ΕΡΩΣΗΕΙ  ΠΟΛΛΑΠΛΗ  ΕΠΙΛΟΓΗ) (μονάδεσ 25) 

1.Οι αδερφζσ χρωματίδεσ 

α  ) αποχωρίηονται κατά τθ διάρκεια τθσ αντιγραφισ του DNA 

β ) περιζχουν διαφορετικζσ γενετικζσ πλθροφορίεσ ,ανάλογα με το αν είναι μθτρικισ ι 

πατρικισ προζλευςθσ 

γ )είναι ενωμζνεσ ςτο κεντρομερίδιο τόςο ςτα ευκαρυωτικά ,όςο και ςτα προκαρυωτικά 

κφτταρα 

δ ) είναι πανομοιότυπα μόρια DNA 

 

2.Οι γαμζτεσ είιναι απλοειδι κφτταρα γιατί 

α )το γενετικό τουσ υλικό ,υπάρχει ςε ζνα μόνο αντίγραφο 

β )το γονιδίωμά τουσ είναι μονόκλωνο 

γ )θ δομι τουσ είναι όμοια με των προκαρυωτικϊν κυττάρων 

δ )το γονιδίωμά τουσ υπάρχει ςε δφο μόνο αντίγραφα. 

 

3.Ζνα ηεφγοσ ομόλογων χρωμοςωμάτων κατά τθν μετάφαςθ τθσ μίτωςθσ περιζχει 

α )2 μόρια DNA 

β )4 μόρια DNA 

γ )46 μόρια DNA 

δ )92 μόρια DNA 

 

4.Μζςα από τουσ πόρουσ τθσ πυρθνικισ μεμβράνθσ μεταφζρονται από τον πυρινα ςτο 

κυτταρόπλαςμα 

α )DNA   

β )RNA 

γ)πρωτεϊνεσ 



δ ) τα α και β 

ε )τα β και γ 

 

5.Σο πριμόςωμα αποτελείται από 

α .αμινιξζα 

β .r RNA     

γ .DNA 

δ.mRNA 

 

 

ΘΕΜΑ 2Ο 

 

Α1.Να διαταχκοφν ςε ςυγκεκριμζνθ ςειρά οι διαδικαςίεσ  που επιτελοφνται  κατά τθ 

μεταγραφι  ςε ζνα ευκαρυωτικό κφτταρο (μονάδεσ 5) 

α .Κόβονται τα εςϊνια από μικρά ριβονουκλοπρωτεiνικά ςωματίδια κι απομακρφνονται. 

Β .Πρόςδεςθ τθσ RNA πολυμεράςθσ ςτον υποκινθτι. 

γ .Σοποκζτθςθ των ριβονουκλεοτιδίων απζναντι από τα δεοξυριβονουκλεοτίδια τθσ μιασ 

αλυςίδασ του γονιδίου 

δ .Απελευκζρωςθ του mRNA από τθ ςυμπλθρωματικι αλυςίδα DNA. 

ε .Ξετφλιγμα τθσ διπλισ ζλικασ του DNA 

ςτ .υρράπτονται τα εξϊνια μεταξφ τουσ. 

 

Α2.Να τοποκετιςετε τισ παρακάτω προτάςεισ ςτθν κατάλλθλθ ςειρά ανάλογα με τθ 

λειτουργία τουσ.( μονάδεσ 5) 

α .Η RNA πολυμεράςθ αρχίηει  τθ μεταγραφι των γονιδίων του οπερονίου τθσ  λακτόηθσ 

β .το εςωτερικό των κυττάρων μιασ καλλιζργειασ Ε.coli που ζχει ωσ πθγι άνκρακα 

γλυκόηθ, θ πρωτεϊνθ καταςτολζασ είναι προςδεδεμζνθ ιςχυρά ςτον χειριςτι. 

γ .τθν καλλιζργεια προςτίκεται κρεπτικό υλικό που ζχει ωσ πθγι άνκρακα λακτόηθ. 

δ .Σο κρεπτικό υλικό αρχίηει να εξαντλείται. 



ε .Η λακτόηθ ενϊνεται με τον καταςτολζα. 

 

Β.Δίνεται τμιμα DNA το οποίο κωδικοποιεί τα οχτϊ πρϊτα αμινοξζα του πρϊτου δομικοφ 

γονιδίου του οπερονίου τθσ λακτόηθσ ( μονάδεσ 7) 

AGCTATGACCATGATTACGGATTCACTG  αλυςίδα Ι 

TCGATACTGGTACTAATGCCTAAGTGAC  αλυςίδα ΙΙ 

Να εντοπίςετε τθν κωδικι αλυςίδα .Να ςθμειϊςετε τον προςανατολιςμό των αλυςίδων.Να 

αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. 

Να γράψετε το τμιμα του mRNA που κα  προκφψει  από τθ μεταγραφι του παραπάνω 

τμιματοσ του γονιδίου και να ορίςετε τα 5ϋκαι 3ϋάκρα του.Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι 

ςασ. 

Να γράψετε το τμιμα  του mRNA ςτο οποίο κα ςυνδεκεί  θ μικρι ριβοςωμικι υπομονάδα 

κατά τθν ζναρξθ τθσ μετάφραςθσ. 

 

Γ.Μία βακτθριακι πρωτεϊνθ αποτελείται από 8 ίδιεσ πολυπεπτιδικζσ αλυςίδεσ κι ζχει 

ςυνολικά 10.000 αμινοξζα.Αν  το μεταφράςιμο τμιμα του ςχετικοφ με τθν ςφνκεςθ τθσ 

πρωτεϊνθσ mRNA αποτελεί το 50% του ολικοφ mRNA να βρείτε τον αρικμό των 

νουκλεοτιδίων του γονιδίου που τθν κωδικοποιεί.(μονάδεσ 8) 

   

ΘΕΜΑ 3Ο 

 

Α.Κατά τθν αντιγραφι τουDNA ςε ποιεσ περιπτϊςεισ βρίςκει εφαρμογι ο κανόνασ τθσ 

ςυμπλθρωματικότθτασ; Να γίνει απλι αναφορά των ςυμπλθρωματικϊν αλυςίδων κακϊσ 

και του ενηφμου που ςυμμετζχει ςε κάκε περίπτωςθ.(μονάδεσ 6)  

Β.Μετά το τζλοσ τθσ μεταγραφισ προκφπτει ζνα μόριο RNA.Να εξθγιςετε πωσ είναι 

δυνατόν αυτό το μόριο RNA : 

α .Να  μθν κακορίηει τθν ςφνκεςθ πρωτεϊνθσ 

β .Να κακορίηει τθν ςφνκεςθ πρωτεϊνθσ 

γ .Να κακορίηει τθν ςφνκεςθ δφο ι περιςςότερων διαφορετικϊν ειδϊν πρωτεϊνϊν(μονάδεσ 

9) 

 



Γ.Σο γονίδιο που κωδικοποεί το tRNA που μεταφζρει το αμινοξφ τρυπτοφάνθ (trp) ζχει τθν  

παρακάτω αλλθλουχία βάςεων 

Αλυςίδα α  CGCTCCCGGGTTGTCTCAAAGC 

Aλυςίδαβ GCGAGGGCCCAACAGAGTTTCG  

Nα εξθγιςετε ποια από τισ δφο αλυςίδεσ (α ι β ) είναι θ μθ κωδικι αλυςίδα του γονιδίου 

και να ςθμειϊςετε τα  5ϋκαι 3ϋάκρα των δφο αλυςίδων.Να γράψετε τθν αλλθλουχία των 

βάςεων του tRNA που προκφπτει από τθ μεταγραφι του εν λόγω γονιδίου .(μονάδεσ 10) 

 

ΘΕΜΑ 4Ο 
Α.(μονάδεσ 5) 

Μία από τισ λειτουργίεσ του γενετικοφ υλικοφ είναι θ μεταβίβαςθ των πλθροφοριϊν του 

που επιτυγχάνεται μζςω του αυτοδιπλαςιαςμοφ του.Ποιεσ είναι οι άλλεσ ιδιότθτζσ του; 

Β.(μονάδεσ 20) 

 



 

 


