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ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
 

 

ΘΔΜΑ Α 

Να γπάτεηε ζηο ηεηπάδιό ζαρ ηον απιθμό καθεμιάρ από ηιρ παπακάηυ ημιηελείρ πποηάζειρ Α1 έυρ Α5 

και δίπλα ηο γπάμμα πος ανηιζηοισεί ζηη λέξη ή ζηη θπάζη, η οποία ζςμπληπώνει ζυζηά ηην ημιηελή 

ππόηαζη. 

Α1. Σηνλ αλζξώπηλν θαξπόηππν ππάξρνπλ 

α. 46 ηλίδηα ρξσκαηίλεο 

β. 23 ρξσκνζώκαηα 

γ. 184 βξαρίνλεο 

δ. 92 θεληξνκεξίδηα 

          Μονάδες 5 

Α2. Σε έλα αλαζπλδπαζκέλν πιαζκίδην πνπ ζρεκαηίζηεθε κε ηελ επίδξαζε ηεο EcoRI, ε αιιεινπρία 

πνπ αλαγλσξίδεη ε ζπγθεθξηκέλε πεξηνξηζηηθή ελδνλνπθιεάζε ππάξρεη  

α. θακία θνξά 

β. κία θνξά 

γ. δύν θνξέο 

δ. ηέζζεξηο θνξέο 

                               Μονάδες 5 

Α3. Τα θύηηαξα ελόο πνιπθύηηαξνπ νξγαληζκνύ δηαθέξνπλ κεηαμύ ηνπο σο πξνο   

α. ηνπο ππνθηλεηέο πνπ πεξηέρνπλ 

β. ηνπο κεηαγξαθηθνύο παξάγνληεο πνπ πεξηέρνπλ 

γ. ηα γνλίδηα πνπ πεξηέρνπλ 

δ. ηα είδε ησλ RNA πνιπκεξαζώλ πνπ πεξηέρνπλ 

Μονάδες 5 

Α4. Γηα ηελ θαηαζθεπή cDNA βηβιηνζήθεο δε ρξεζηκνπνηείηαη ην έλδπκν 

α. αληίζηξνθε κεηαγξαθάζε 

β. DNA ειηθάζε 

γ. πεξηνξηζηηθή ελδνλνπθιεάζε 

δ. DNA πνιπκεξάζε 

Μονάδες 5 

Α5. Τκήκα ελόο γνληδίνπ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ 5’ ακεηάθξαζηε πεξηνρή ελόο κνξίνπ RNA κπνξεί λα 

βξεζεί 

α. κόλν ζε cDNA βηβιηνζήθεο 

β. κόλν ζε γνληδησκαηηθέο βηβιηνζήθεο 

γ. θαη ζε γνληδησκαηηθέο θαη ζε cDNA βηβιηνζήθεο 

δ. ζε θαλέλα από ηα παξαπάλσ 
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Μονάδες 5 

ΘΔΜΑ B 

 

Β1. Να αληηζηνηρίζεηε θάζε όξν ηεο ζηήιεο Ι κε έλαλ όξν από ηε ζηήιε ΙΙ 

 

Σηήλη Ι Σηήλη ΙΙ 

1. Πεξηέρεη κέξνο ηνπ γνληδηώκαηνο ηνπ νξγαληζκνύ δόηε Α. Γνληδησκαηηθή Βηβιηνζήθε 

2. Πεξηέρεη ζπλνιηθά ην ίδην DNA αλεμάξηεηα από ηνλ 

θπηηαξηθν ηύπνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

3. Χξεηάδεηαη λα πξνζηεζνύλ ζηα κόξηα DNA κνλόθισλα άθξα 

4. Χξεζηκνπνηείηαη ε DNA πνιπκεξάζε Β. cDNA βηβιηνζήθε 

5. Χξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κειέηε αζπλερώλ γνληδίσλ. 

6. Πεξηέρεη γνλίδηα πνπ θσδηθνπνηνύλ rRNA 

 

Μονάδες 6 

Β2. Να κεηαθέξεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηελ αληηζηνηρία θαζελόο από ηνπο αξηζκνύο I, II, III, IV, V, 

VI, VII ηεο εικόνας 1 κε κηα από ηηο παξαθάησ έλλνηεο: 

Α. θσζθνξηθή νκάδα                Δ. πδξνμύιην 

Β. mRNA                                  ΣΤ. ακηλνκάδα 

Γ. κεηαγξαθόκελε αιπζίδα       Ε. RNA πνιπκεξάζε 

Γ. θσδηθή αιπζίδα                    Ζ. ππξεληθή κεκβξάλε 

 

 
 

 

Μονάδες 7 
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Β3. Ζ εικόνα 1 αληηζηνηρεί ζε πξνθαξπσηηθό ή ζε επθαξπσηηθό θύηηαξν; (κνλ. 3) 

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. (κνλ. 3) 

Μονάδες 6 

Β4. Τη είλαη ε κέζνδνο αιπζηδσηήο αληίδξαζεο ηεο πνιπκεξάζεο (PCR) (κνλ. 3) θαη ζε πνηνπο 

θιάδνπο ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα; (κνλ. 3) 

Μονάδες 6 

 

ΘΔΜΑ Γ 

Γ1. Τν ηκήκα DNA, πνπ απεηθνλίδεηαη ζηελ εικόνα 2, έρεη πξνθύςεη κεηά από επίδξαζε κε 

ελδνλνπθιεάζε EcoRΗ. 

 

 
 

Να ζεκεηώζεηε ηα 5 ́ θαη 3 ́ άθξα ηνπ, αηηηνινγώληαο ηελ απάληεζή ζαο. (κνλ. 4) 

Να εμεγήζεηε αλ είλαη δπλαηόλ ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα λα θισλνπνηεζεί κε ηε βνήζεηα πιαζκηδίνπ 

ρξεζηκνπνηώληαο ηερλνινγία αλαζπλδπαζκέλνπ DNA. (κνλ. 2) 

Μονάδες 6 

Γ2. Σε κηα θαιιηέξγεηα βαθηεξίσλ Escherichia coli (E. coli), δηαπηζηώλεηαη όηη ε πεγή C ηνπ 

ζξεπηηθνύ πιηθνύ έρεη εμαληιεζεί. Πξνθεηκέλνπ νη κηθξννξγαληζκνί λα ζπλερίζνπλ λα δηαηξνύληαη, 

πξνζηίζεηαη ιαθηόδε ζην ζξεπηηθό πιηθό ηεο θαιιηέξγεηαο ηε ρξνληθή ζηηγκή t1. Σηελ παξαθάησ 

γξαθηθή παξάζηαζε (εικόνα 3) απεηθνλίδεηαη ε πνζόηεηα mRNA αλά βαθηήξην ζε ζπλάξηεζε κε 

ηνλ ρξόλν. 

 
 

Να αηηηνινγήζεηε ηελ αύμεζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ mRNA κεηά ηελ πξνζζήθε ηεο ιαθηόδεο.  

Μονάδες 7 



ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε. ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ «ΚΥΡΙΤΣΗΣ» 
ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 

 
Θζματα Γ’ ΓΕΛ                                                                                                                          Νοζμβριος 2019 
 

 

Γ3. Παξαθάησ θαίλεηαη έλα κέξνο κηαο θπζηνινγηθήο δηαδηθαζίαο ε νπνία βξίζθεηαη ζε εμέιημε. 

 

 
 

 

Α. Να νλνκάζεηε ηε δηαδηθαζία πνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη λα εληνπίζεηε ηε βάζε πνπ 

ελζσκαηώζεθε θαηά παξάβαζε ηνπ θαλόλα ηεο ζπκπιεξσκαηηθόηεηαο (κνλ. 2). Να γξάςεηε ην 

ηειηθό δίθισλν κόξην, ην νπνίν ζα παξαρζεί ζην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο πνπ απεηθνλίδεηαη (κνλ. 3). 

Να ζεκεηώζεηε ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ησλ αιπζίδσλ ηνπ κνξίνπ απηνύ (κνλ. 1). 

Μονάδες 6 

Β. Να νλνκάζεηε ηα έλδπκα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ηειηθνύ δίθισλνπ κνξίνπ 

ηνπ εξσηήκαηνο Α θαη λα αλαθέξεηε ηε δξάζε ηνπ θαζελόο ελδύκνπ. 

Μονάδες 6 

ΘΔΜΑ Γ 

Σηελ Δικόνα 4 δίλεηαη έλα πιαζκίδην πνπ θέξεη γνλίδηα αλζεθηηθόηεηαο ζηα αληηβηνηηθά ακπηθηιίλε 

θαη ζηξεπηνκπθίλε, έλαλ ππνθηλεηή θαη αιιεινπρίεο ιήμεο ηεο κεηαγξαθήο. Σηηο θέζεις Α, Β, Γ θαη 

Γ βξίζθνληαη αιιεινπρίεο, νη νπνίεο αλαγλσξίδνληαη από ηηο πεξηνξηζηηθέο ελδνλνπθιεάζεο α, β, γ 

θαη δ αληίζηνηρα. Τν πιαζκίδην απηό ην ρξεζηκνπνηνύκε σο θνξέα γηα ηελ θισλνπνίεζε ελόο 

αλζξώπηλνπ ζπλερνύο γνληδίνπ κε ζθνπό λα παξάγνπκε έλα νιηγνπεπηίδην ζε θαιιηέξγεηεο in vitro. 

Σηα βαθηήξηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηνλ κεηαζρεκαηηζκό πεξηέρνληαη όινη νη κεηαγξαθηθνί 

παξάγνληεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηε κεηαγξαθή θαη δελ πεξηέρνληαη πιαζκίδηα. 

 

 
 

Δικόνα 4 
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Γ1. Πνηα από ηηο πεξηνξηζηηθέο ελδνλνπθιεάζεο α, β, γ ή δ είλαη ε θαηάιιειε γηα ηε ρξήζε ηνπ 

πιαζκηδίνπ απηνύ σο θνξέα θισλνπνίεζεο; (κνλ. 2) 

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. (κνλ. 4) 

Μονάδες 6 

 

Γ2. Με πνηνλ ηξόπν κπνξνύκε λα επηιέμνπκε ηνπο βαθηεξηαθνύο θιώλνπο πνπ έρνπλ πξνζιάβεη 

πιαζκίδην (αλαζπλδπαζκέλν ή κε) από ηνπο θιώλνπο πνπ δελ έρνπλ πξνζιάβεη πιαζκίδην; Να 

αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

Μονάδες 6 

 

 

Σηελ Δικόνα 5 δίλεηαη ηκήκα DNA ην νπνίν πεξηέρεη ην ζπλερέο αλζξώπηλν γνλίδην πνπ επηζπκνύκε 

λα εηζαγάγνπκε ζην πιαζκίδην ηεο Δικόνας 4. 

  
 

 
Δικόνα 5 

 

Γ3. Να εληνπίζεηε ηελ θσδηθή αιπζίδα ηνπ γνληδίνπ ηεο Δικόνας 5. (κνλ. 2) 

Να γξάςεηε ην mRNA θαη λα ζεκεηώζεηε ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ηνπ. (κνλ. 2). Να αηηηνινγήζεηε ηελ 

απάληεζή ζαο. (κνλ. 4) 

Μονάδες 8 

 

Γ4. Σύκθσλα κε ηελ Δικόνα 5, λα γξάςεηε ηελ αιιεινπρία κήθνπο έμη δεπγώλ βάζεσλ πνπ 

αλαγλσξίδεη ε πεξηνξηζηηθή ελδνλνπθιεάζε, ηελ νπνία πξνζδηνξίζαηε ζην εξώηεκα Γ1, γηα ηελ 

θισλνπνίεζε ηνπ γνληδίνπ. 

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 αντιγράψετετα 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  . 


