
 

Διαγώνιςμα Βιολογίασ Γ' Λυκείου  

Ομάδασ Προςανατολιςμοφ Θετικών Σπουδών 

 

 

Ονομ/νυμο: .................................................................................................  

Ημερ/νία: .................................................................................................... 

 

 

ΘΕΜΑ Α. 

Α1. Να επιλζξετε τθ φράςθ που ςυμπλθρώνει ορκά κακεμία από τισ ακόλουκεσ προτάςεισ: 

i) Οι τριχομονάδεσ είναι: 

 α. βακτιρια 

 β. μφκθτεσ 

 γ. ιοί 

 δ. πρωτόηωα 

 

ii) Μικρόβιο που είναι δυνατό να μολφνει το ιπαρ αποτελεί: 

 α. το τοξόπλαςμα 

 β. θ κάντιντα θ λευκάηουςα 

 γ. το E.coli 

 δ. το τρυπανόςωμα 

 

iii) Στα ςεξουαλικώσ μεταδιδόμενα νοςιματα δεν ανικει: 

 α. ο απλόσ ζρπθσ 

 β. ο Candida albicans 

 γ. το Vibrio cholerae 

 δ. θ θπατίτιδα 

 

iv) Στθ μόλυνςθ και αντιμετώπιςθ του μικροβίου τθσ χολζρασ δεν ενεργοποιοφνται τα: 

 α. μακροφάγα 

 β. βοθκθτικά Τ-λεμφοκφτταρα 

 γ. κυτταροτοξικά Τ-λεμφοκφτταρα 

 δ. καταςταλτικά Τ-λεμφοκφτταρα 

 

v) Τα ουδετερόφιλα αποτελοφν κατθγορία των: 

 α. μονοκυττάρων 

 β. μακροφάγων 

 γ. λευκών αιμοςφαιρίων 

 δ. λεμφοκυττάρων 



A2. Ο καρυότυποσ ςε ζνα είδοσ φτζρθσ (Ophrioglossum reticulatum) περιλαμβάνει 630 ηεφγθ 

μεταφαςικών χρωμοςωμάτων, που είναι και ο μεγαλφτεροσ αρικμόσ χρωμοςωμάτων που 

παρατθρικθκε μζχρι τώρα ςε οργανιςμό. Να ςυμπλθρώςετε τα κενά ςτον παρακάτω πίνακα 

 Αρχή G1 Μετάφαςη Γαμζτησ 

Αριθμόσ 
χρωμοςωμάτων 

   

Αριθμόσ μορίων DNA    

Αριθμόσ ινιδίων 
χρωματίνησ 

   

 

Στθ ςυνζχεια να ςυγκρίνετε ςτον πίνακα αιτιολογώντασ: 

α) τον αρικμό χρωμοςωμάτων ςτθν αρχι τθσ G1 φάςθσ με τον αντίςτοιχο αρικμό ςτθν μετάφαςθ. 

β) τον αρικμό μορίων DNA ςτθν μετάφαςθ με τον αντίςτοιχο αρικμό ςτον γαμζτθ. 

 

 

ΘΕΜΑ Β. 

Β1. Στο διάγραμμα 1 απεικονίηεται θ μεταβολι του αρικμοφ των κυττάρων ενόσ βακτθρίου ςε 

ςυνάρτθςθ με τον χρόνο, τα οποία διατθροφνται ςε ιδανικζσ ςυνκικεσ για τισ πρώτεσ 2 ώρεσ τθσ 

καλλιζργειάσ τουσ ςτο εργαςτιριο. 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 1. Η μεταβολή του αριθμοφ των κυττάρων ενόσ βακτηρίου ςυναρτήςει του χρόνου. 

 

α) Τι γνωρίηεται για τα περιβλιματα, το γενετικό υλικό και τα ςχιματα των βακτθρίων; 

β) Ποιοσ ο χρόνοσ διπλαςιαςμοφ του ςυγκεκριμζνου βακτθρίου ςε ιδανικζσ ςυνκικεσ; 

γ) Τι ζγινε ςτα κφτταρα του βακτθρίου από τισ 2 ωσ τισ 4 ώρεσ; Και τι ζγινε με το πζρασ των 4 ωρών; 

Εξθγιςτε και αναλφςτε. 

 

 



Β2. Ένα άτομο μολφνεται από πακογόνο βακτιριο μετά από επιδερμικό τραυματιςμό. Στο 

διάγραμμα 2 απεικονίηεται θ μεταβολι τθσ ςυγκζντρωςθσ του αντιγόνου του βακτθρίου, θ μεταβολι 

των αντιςωμάτων που παράγει ο οργανιςμόσ του μολυςμζνου ατόμου ενάντια του αντιγόνου και θ 

διακφμανςθ τθσ κερμοκραςίασ του ατόμου. 

α) Ποια από τισ καμπφλεσ αντιςτοιχεί ςτα αντιςώματα, ποια ςτα αντιγόνα και ποια ςτθ διακφμανςθ 

τθσ κερμοκραςίασ; 

β) Πόςοσ χρόνοσ μεςολάβθςε από τθ ςτιγμι τθσ μόλυνςθσ (t=0) μζχρι να αρχίςει θ παραγωγι και 

ζκκριςθ των αντιςωμάτων κατά του αντιγόνου; Ποιοι μθχανιςμοί μθ ειδικισ άμυνασ 

ενεργοποιικθκαν ςε αυτό το διάςτθμα; 

γ) Με τι είδοσ ανοςοβιολογικισ απόκριςθσ αντζδραςε ο οργανιςμόσ, ςφμφωνα με τθν αντίςτοιχθ και 

κατάλλθλθ καμπφλθ του ςχιματοσ; Αιτιολογιςτε τθν απάντθςθ και αναλφςτε τα βιματα τθσ 

απόκριςθσ. 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 2. Η διακφμανςη τησ θερμοκραςίασ του ατόμου και οι μεταβολζσ τησ ςυγκζντρωςησ του 
αντιγόνου ενόσ βακτηρίου, των αντιςωμάτων που παρήχθηςαν ενάντια ςτο αντιγόνο. 

 

ΘΕΜΑ Γ. 

Σε ζνα βακτιριο Α, ςτθ μία αλυςίδα του κυρίου μορίου DNA (I) θ αναλογία των αηωτοφχων βάςεων 

είναι (Α1 + Τ1)/(C1 + G1)=3/2, 

α. Να υπολογίςετε τθν ίδια αναλογία ςτθ ςυμπλθρωματικι αλυςίδα του μορίου DNA κακώσ και ςε 

όλο το μόριο. 

β. Αν ςε ζνα άλλο είδοσ βακτθρίου (Β) ςτο οποίο το κφριο μόριο DNA (II) ζχει το ίδιο μικοσ με το DNA 

(I) και θ αναλογία των αηωτοφχων βάςεων είναι (Α + Τ)/(C + G)=2/3, να εξθγιςετε ςε ποιο από τα δφο 

μόρια DNA (I ι II) θ δευτεροταγισ δομι του κα είναι ςτακερότερθ. 

γ. Ένα πλαςμίδιο του βακτθρίου Α  περιζχει 20% G και οι δεςμοί υδρογόνου που ςυγκρατοφν τισ δφο 

αλυςίδεσ είναι 12000. Να υπολογίςετε: 

 i) τον αρικμό των 3'-5' φωςφοδιεςτερικών δεςμών που περιζχει και τον αρικμό των 

υδροξυλίων που πιραν μζροσ ςτθ δθμιουργία των φωςφοδιεςτερικών δεςμών 

 ii) τον ςυνολικό αρικμό των ατόμων φωςφόρου 

 iii) τον αρικμό των μορίων νεροφ που ςχθματίςτθκαν κατά τθν δθμιουργία του μορίου. 



ΘΕΜΑ Δ. 

Το ςχιμα δείχνει τθ μοναδικι κθλιά αντιγραφισ ενόσ μορίου DNA ευκαρυωτικοφ κυττάρου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αν τα πρωταρχικά τμιματα των κλώνων που αντιγράφονται ςυνεχώσ ζχουν μικοσ 8 αηωτοφχεσ 

βάςεισ να βρεκοφν: 

 

α) θ αλλθλουχία βάςεων και ο προςανατολιςμόσ των πρωταρχικών τμθμάτων των ςυνεχών κλώνων. 

Ποια από τισ δφο αλλθλουχίεσ (a ι b) αντιγράφεται με ςυνεχι και ποια με αςυνεχι τρόπο ςτθν 

αριςτερι διχάλα αντιγραφισ; 

 

β) ο ςυνολικόσ αρικμόσ δεςμών υδρογόνου που πρζπει να ςπάςουν για τθν αντικατάςταςθ των 

πρωταρχικών τμθμάτων των κλώνων που αντιγράφονται ςυνεχώσ. 

 

γ) Αν κατά τθν διάρκεια τθσ αντιγραφισ θ κθλιά ανοίξει τόςο ώςτε να υπάρχουν ςυνολικά 10 

πρωταρχικά τμιματα ςτουσ αςυνεχείσ κλώνουσ, ποιοσ είναι ο ςυνολικόσ αρικμόσ των πρωταρχικών 

τμθμάτων που υπάρχουν ςτθν κάκε διχάλα αντιγραφισ; 

 

δ) Τι προζλευςθσ μπορεί να είναι το DNA αυτό και ποιο είναι το ςχιμα του;  

 

Να αιτιολογθκοφν εκτενώσ όλεσ οι απαντιςεισ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καλή επιτυχία! 
 

 


