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ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π. 
                                                                                                              

 

ΘΔΜΑ 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. 

 

Α1. Ο Griffith ζηα πεηξάκαηά ηνπ ρξεζηκνπνίεζε: 

α. Σηειέρε ηνπ βαθηεξίνπ πλεπκνληόθνθθνο 

β. Σηειέρε ηνπ πξσηνδώνπ πλεπκνληόθνθθνο 

γ. In vivo κεηαθνξά πξσηετλώλ από αδξνύο ζε ιείνπο πλεπκνληόθνθθνπο 

δ. In vitro κεηαθνξά DNA από ιείνπο ζε αδξνύο πλεπκνληόθνθθνπο 

 

Α2. Τα πιαζκίδηα: 

α. Έρνπλ κήθνο 1mm 

β. Έρνπλ κήθνο 1κm 

γ. Υπάξρνπλ ζε 2 έσο 10 αληίγξαθα ζην εζσηεξηθό ησλ νξγαληδίσλ 

δ. Απνηεινύλ ην 1-2% ηεο γελεηηθήο πιεξνθνξίαο ηνπ θπηηάξνπ ζην νπνίν αλήθνπλ 

 

Α3. Βαζηθή κνλάδα νξγάλσζεο ηεο ρξσκαηίλεο θαη ιεηηνπξγηθή κνλάδα ηεο γελεηηθήο πιεξνθνξίαο 

απνηεινύλ αληίζηνηρα:  

α. ην λνπθιεόζσκα θαη ην γνλίδην 

β. ην λνπθιεόζσκα θαη ην ρξσκόζσκα 

γ. ην γνλίδην θαη ην λνπθιεόζσκα 

δ. ην γνλίδην θαη ην ρξσκόζσκα 

 

Α4. Η πνζόηεηα ηνπ DNA: 

α. είλαη ίδηα ζε όινπο ηνπο νξγαληζκνύο 

β. είλαη ζηαζεξή ζε όινπο ηνπο δηπινεηδείο νξγαληζκνύο 

γ. δηαθέξεη ζηα θύηηαξα ησλ πνηθίισλ ηζηώλ ελόο νξγαληζκνύ 

δ. δηαθέξεη ζηα θύηηαξα νξγαληζκώλ δηαθνξεηηθώλ εηδώλ 

 

Α5. Κπθιηθό είλαη ζε θάζε πεξίπησζε ην DNA ησλ: 

α. κηηνρνλδξίσλ θαη ρισξνπιαζηώλ 

β. βαθηεξίσλ 

γ. ηώλ 

δ. ρξσκνζσκάησλ  
                              (Μονάδες  25) 
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ΘΔΜΑ B 

Β1. Πνηα βηνρεκηθά δεδνκέλα ππνζηήξηδαλ όηη ην DNA είλαη ην γελεηηθό πιηθό, ηελ επνρή πνπ νη 

Avery, Mac-Leod θαη McCarty επαλέιαβαλ in vitro ηα πεηξάκαηα ηνπ Griffith; 
(Μονάδες 10) 

Β2. Τη είλαη ν θαξπόηππνο (κνλ. 3) θαη πνηεο δηαδηθαζίεο αθνινπζνύκε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ (κνλ. 

6);           

(Μονάδες 9) 

 

Β3. Τη είλαη ηα πιαζκίδηα (κνλ. 2) θαη πνηα είδε γνληδίσλ ζπλαληάκε ζε απηά (κνλ. 4). 

(Μονάδες 6) 

ΘΔΜΑ Γ 

Γ1. Έλαο βηνιόγνο κειεηά ηελ εμειηθηηθή ζρέζε κεηαμύ δύν ζπνλδπινδώσλ, ηνπ Α θαη ηνπ Β. Γηα 

ηνλ ζθνπό απηό, πξαγκαηνπνηεί βηνρεκηθή αλάιπζε θαη δηαπηζηώλεη όηη θάζε ζσκαηηθό θύηηαξν ηνπ 

Α πξηλ από ηελ αληηγξαθή πεξηέρεη ζηνλ ππξήλα πνζόηεηα DNA ίζε κε 4*10
9
 δεύγε βάζεσλ, νη 

νπνίεο νξγαλώλνληαη ζε 8 ρξσκνζώκαηα. Γηα ην ζπνλδπιόδσν Β δηαπηζησζε όηη θάζε ζσκαηηθό ηνπ 

θύηηαξν ζηε κεηάθαζε πεξηέρεη 6*10
9
 δεύγε βάζεσλ θαη 12 ρξσκνζώκαηα. Πνην από ηα δύν 

ζπνλδπιόδσα πξέπεη λα ζεσξεζεί εμειηθηηθά αλώηεξν (κνλ. 2) θαη γηα πνηνλ ιόγν (κνλ. 5). 

(Μονάδες 7) 

Γ2. Σε αιπζίδα δίθισλνπ κνξίνπ DNA ππνινγίζηεθε ν ιόγνο Α+Τ/G+C=5/7. 

Να πξνζδηνξίζεηε: 

α. ηνλ ίδην ιόγν ζηε ζπκπιεξσκαηηθή αιπζίδα ηνπ DNA (κνλ. 3) 

β. ηνλ ίδην ιόγν ζην κόξην (κνλ. 3) 

γ. ηνλ ιόγν A+G/T+C ζην κόξην απηνύ ηνπ DNA (κνλ.3)    

(Μονάδες 9) 

Γ3. Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα, δεδνκέλνπ όηη αθνξά αλζξώπηλα θύηηαξα. 

 

 Αξηζκόο 

1. Μόξηα DNA πξηλ από ηελ αληηγξαθή ζε ζσκαηηθό θύηηαξν  

2. Ιλίδηα ρξσκαηίλεο κεηά ηελ αληηγξαθή ζε ζσκαηηθό θύηηαξν  

3. Φξσκνζώκαηα κεηά ηελ αληηγξαθή ζε ζσκαηηθό θύηηαξν  

4. Μόξηα DNA ζηε κεηάθαζε  

5. Φξσκαηίδεο ζηνλ θαξπόηππν  

6. Βξαρίνλεο ζηνλ θαξπόηππν  

7. Απηνζσκηθά ρξσκνζώκαηα ζην σάξην  

8. Φπιεηηθά ρξσκνζώκαηα ζην ζπεξκαηνδσάξην  

9. Φπιεηηθά ρξσκνζώκαηα ζε λεπξηθό θύηηαξν  

(Μονάδες 9) 
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ΘΔΜΑ Γ 

 

Οη πνιηθέο αξθνύδεο (Ursus maritimus) είλαη είδνο πνπ ραξαθηεξίδεηαη από 74 ρξσκνζώκαηα. Ο 

θπιεηηθόο θαζνξηζκόο ηνπ είδνπο ζπκβαίλεη όπσο ζηνλ άλζξσπν. Σηνλ γαζηξεληεξηθό ζσιήλα ηεο 

πνιηθήο αξθνύδαο ζπκβηώλνπλ θπζηνινγηθά αξθεηά βαθηήξηα, αιιά θαη έλα είδνο απινεηδνύο 

ζθώιεθα πνπ απνηειεί πνιπθύηηαξν επθαξπσηηθό νξγαληζκό. Ο κνξηαθόο δσνιόγνο T.D. 

απνκόλσζε από ηνλ γαζηξεληεξηθό ζσιήλα κηαο θπζηνινγηθήο πνιηθήο αξθνύδαο αξθεηνύο 

δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο θπηηάξσλ, γηα ηέζζεξηο εθ ησλ νπνίσλ πξνζδηόξηζε ηνλ αξηζκό θαη ηε κνξθή 

ησλ κνξίσλ DNA πνπ αλίρλεπζε ζην εζσηεξηθό ηνπο. Τα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεώλ ηνπ 

απεηθνλίδνληαη ζηνλ αθόινπζν πίλαθα: 

 

Κπηηαξηθόο ηύπνο 1 2 3 4 

Γξακκηθά κόξηα DNA/θύηηαξν 74 148 - 9 

Κπθιηθά κόξηα DNA/θύηηαξν 100 122 5 32 

 

Επηπιένλ, ν T.D. ππνιόγηζε κε θαηάιιειεο ηερληθέο ην κέγεζνο ησλ 5 θπθιηθώλ κνξίσλ DNA ηνπ 

θπηηαξηθνύ ηύπνπ 3 θαη θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα όηη ην έλα εμ απηώλ έρεη κέγεζνο πεξίπνπ 100 

θνξέο κεγαιύηεξν από ηα ππόινηπα, πνπ ήηαλ ηζνκεγέζε. 

 

Γ1. Σε πνηνλ νξγαληζκό αλήθεη θαζέλα από ηα θύηηαξα 1, 2, 3 θαη 4; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ 

απάληεζή ζαο. 
(Μονάδες 5) 

 

Γ2. Πώο κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί ν κεγάινο αξηζκόο θπθιηθώλ κνξίσλ DNA ζηα θύηηαξα 1 θαη 2; 
(Μονάδες 5) 

 

Γ3. Πόζα απηνζσκηθά θαη πόζα θπιεηηθά ρξσκνζώκαηα ππάξρνπλ: 

α. ζε έλα θπζηνινγηθό ζσκαηηθό θύηηαξν ηεο πνιηθήο αξθνύδαο; (κνλ. 5) 

β. ζε έλαλ θπζηνινγηθό γακέηε ηνπ ζειαζηηθνύ απηνύ; (κνλ. 5) 
(Μονάδες 10) 

 

Γ4. Πώο κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί ε δηαθνξά κεγέζνπο ησλ κνξίσλ ηνπ DNA ηνπ θπηηαξηθνύ ηύπνπ 

3; 
(Μονάδες 5) 

                                          
 

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  .  


