
 
Βιολογία Θετικοφ Προςανατολιςμοφ Γ’ Λυκείου 

 

Σελίδα 1 από 4 
 

 

Θέμα Α  

1) Στα προκαρυωτικά κφτταρα το γενετικό υλικό είναι: 

α) κυκλικό μονόκλωνο DNA             β) γραμμικό μονόκλωνο DNA  

γ) RNA                                                   δ) κυκλικό δίκλωνο DNA 

 

 

2) Σε ζνα ανκρώπινο ςωματικό κφτταρο που βρίςκεται ςτθν αρχι τθσ μεςόφαςθσ, υπάρχουν: 

α) 23 μόρια DNA         β) 92 μόρια DNA         γ) 44 μόρια DNA         δ) 46 μόρια DNA 

 

 

3) Οι αδελφζσ χρωματίδεσ: 

α) είναι ενωμζνεσ ςτο κεντρομερίδιο 

β) ςυναντώνται ςε γαμζτεσ ανώτερων οργανιςμών 

γ) περιζχουν γενετικζσ πλθροφορίεσ μθτρικισ και πατρικισ προζλευςθσ 

δ) όλα τα παραπάνω 

 

 

4) Τα νουκλεοςώματα: 

α) είναι ορατά ςτο οπτικό μικροςκόπιο φςτερα από ειδικι επεξεργαςία 

β) αποτελοφνται από 146 ηεφγθ νουκλεοτιδίων 

γ) αποτελοφν τθ βαςικι μονάδα οργάνωςθσ τθσ χρωματίνθσ 

δ) αναδιπλώνονται με τθ βοικεια πρωτεϊνών που λζγονται ιςτόνεσ 

 

 

5) Τα πλαςμίδια είναι: 

α) μονόκλωνα κυκλικά μόρια DNA  

β) θμιαυτόνομα οργανίδια 

γ) δίκλωνα γραμμικά μόρια DNA  

δ) μζροσ του βακτθριακοφ γονιδιώματοσ 

20 μονάδες 

 

6) Ποια είναι θ ςθμαςία τθσ αντίςτροφθσ μεταγραφισ ωσ βιολογικι διαδικαςία; 

5 μονάδες 

 

Θέμα Β 

Μάθημα/Τάξη: Βιολογία Θετικού Πποσανατολισμού Γ’ Λυκείου 

Κευάλαιο: Κευάλαια 1 και 2 

Ονοματεπώνυμο Μαθητή:  

Ημεπομηνία:  



 
Βιολογία Θετικοφ Προςανατολιςμοφ Γ’ Λυκείου 

 

Σελίδα 2 από 4 
 

1) Να χαρακτθρίςετε με Σ (Σωςτό) ι με Λ (Λάκοσ) τισ παρακάτω προτάςεισ: 

i. Όλοι οι RNA ιοί διακζτουν αντίςτροφθ μεταγραφάςθ.  

ii. Σε ζνα δίκλωνο μόριο DNA ιςχφει: Α+C=G+T. 

iii. Οι δφο πολυνουκλεοτιδικζσ αλυςίδεσ του DNA είναι πανομοιότυπεσ όςον αφορά ςτθν αλλθλουχία 

των βάςεών τουσ. 

iv. Κάκε φυςιολογικό μεταφαςικό χρωμόςωμα αποτελείται από δφο μόρια DNA. 

v. Οι προκαρυωτικοί οργανιςμοί δε διακζτουν μεταγραφικοφσ παράγοντεσ. 

vi. Ένα θπατικό και ζνα νευρικό κφτταρο ενόσ ανκρώπου είναι τόςο διαφορετικά διότι δεν 

εκφράηεται κανζνα κοινό γονίδιο ςε αυτά. 

vii. Σε κάκε νζα αλυςίδα που δθμιουργείται κατά τθν αντιγραφι, υπάρχουν τόςο ςυνεχι όςο και 

αςυνεχι τμιματα. 

viii. Η επώαςθ των κυττάρων με υποτονικό διάλυμα κατά τθ δθμιουργία καρυότυπου αποςκοπεί ςτθν 

αφξθςθ του αρικμοφ των κυττάρων που βρίςκονται ςτθ μετάφαςθ. 

ix. Τα χρωμοςώματα αποτελοφνται πάντα από 2 μόρια DNA. 

x. Τόςο θ αντιγραφι όςο και θ μεταγραφι λαμβάνουν χώρα άπειρεσ φορζσ κατά τθ διάρκεια ηωισ 

ενόσ κυττάρου. 

10 μονάδες 

 

2) Να απαντιςετε ςτισ παρακάτω ερωτιςεισ: 

i. Ποια είναι θ χθμικι ςφςταςθ ςε μακρομόρια ενόσ ινιδίου χρωματίνθσ; 

ii. Τι ονομάηουμε ομόλογα χρωμοςώματα; 

10 μονάδες 

 

3) Να αναφζρετε τισ ιδιότθτεσ που ζχουν τα πλαςμίδια.                                            

5 μονάδες 

 

Θέμα Γ 

 

1) Στο παρακάτω τμιμα DNA ζχει ξεκινιςει θ διαδικαςία αντιγραφισ του. Μπορεί να ολοκλθρωκεί θ 

αντιγραφι του από τθν DNA πολυμεράςθ; Γιατί; 

 
2 μονάδες 

2) Πόςα χρωμοςώματα ζχουν τα ςωματικά κφτταρα του ανκρώπου και ςε ποιεσ κατθγορίεσ 

διακρίνονται;                                                                                         

4 μονάδες 

 

3) Ποιοσ είναι ο ςκελετόσ τθσ διπλισ ζλικασ του DNA;                                           

5 μονάδες 

 

 

4) Πυρθνικό μόριο DNA περιζχει 9.998 φωςφοδιεςτερικοφσ δεςμοφσ και 13.000 δεςμοφσ υδρογόνου. 

α) Πόςα νουκλεοτίδια περιζχονται ςε κάκε αλυςίδα του μορίου; 



 
Βιολογία Θετικοφ Προςανατολιςμοφ Γ’ Λυκείου 

 

Σελίδα 3 από 4 
 

β) Να εξθγιςετε πόςεσ πεντόηεσ περιζχει το μόριο. 

γ) Να υπολογιςτεί ο αρικμόσ των τεςςάρων αηωτοφχων βάςεων ςτο μόριο. 

δ) Πώσ δθμιουργείται ο φωςφοδιεςτερικόσ δεςμόσ; 

6 μονάδες 

 

 

5) Δίνεται το παρακάτω τμιμα DNA που περιζχει 4 γονίδια και τουσ αντίςτοιχουσ υποκινθτζσ τουσ (Υ). Να 

ςθμειώςετε τθν κωδικι και μθ κωδικι αλυςίδα για κάκε γονίδιο αιτιολογώντασ τθν απάντθςι ςασ. 

 
 8 μονάδες 

 

 

 

Θέμα Δ 

 

1) Σε μία κζςθ ζναρξθσ τθσ αντιγραφισ ςθμειώνονται οι υποκετικζσ κζςεισ των DNA πολυμεραςών. 

 

 
 

 

α) Να ςθμειώςετε πάνω ςτο ςχιμα τον προςανατολιςμό των δφο αλυςίδων αιτιολογώντασ τθν 

απάντθςι ςασ. 

β) Να ςθμειώςετε ςτο ςχιμα τθν περιοχι κάκε νεοςυντικζμενθσ αλυςίδασ που κα αντιγραφεί με 

ςυνεχι και τθν περιοχι που κα αντιγραφεί με αςυνεχι τρόπο, γράφοντασ τα 3’ και 5’ άκρα ςε κάκε 

αλυςίδα.   

γ) Αν δίνεται ότι θ αλλθλουχία του πρωταρχικοφ τμιματοσ που ςχθματίηεται κατά  τθν ζναρξθ τθσ 

αντιγραφισ είναι 3’-ΑΑCCGUA-5’, να τθν ςθμειώςετε ςτο παραπάνω ςχιμα όπου χρειάηεται, 

αιτιολογώντασ τθν απάντθςι ςασ. 

12 μονάδες 

 

2) Δίνεται το παρακάτω τµιµα µορίου βακτθριακοφ mRNA.  

5' ... ACAUGUUUGGCACCGAGCCUUGACCΑΑ ... 3' 
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Σελίδα 4 από 4 
 

Από τθ µετάφραςθ αυτοφ του mRNA προκφπτει µία πεπτιδικι αλυςίδα.  

α. Ποιοσ είναι ο αρικµόσ των αµινοξζων που αποτελοφν αυτι τθν πεπτιδικι αλυςίδα; Ποια είναι θ 

αλλθλουχία τθσ; 

β. Πόςα tRNA ςυµµετζχουν ςτθ µετάφραςθ του mRNA και ποια είναι τα αντικωδικόνια τουσ;  

γ. Πόςοι πεπτιδικοί δεςµοί αναπτφςςονται ανάµεςα ςτα αµινοξζα τθσ πεπτιδικισ αλυςίδασ;  

δ. Ποια είναι θ αλλθλουχία τθσ μθ κωδικισ αλυςίδασ; 

 

13 μονάδες 

 

 


